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RESUMO  
 

O presente estudo tem por temática a discussão sobre o lugar da educação 
problematizadora na formação do indivíduo desde os primeiros passos, ou seja, no 
processo de alfabetização, e as contribuições para o desenvolvimento social. A 
reflexão se torna inquietante, porque se observa, em perspectiva de senso 
comum, os resultados negativos apresentados pelos estudantes brasileiros em 
avaliações nacionais e internacionais. Ainda se ouvem críticas de professores e 
pais quanto ao ensino que se tem praticado no Brasil. A abordagem de ensino 
tradicional parece não mais atender aos indivíduos da sociedade atual. Assim, 
nesse entendimento, inquietações levaram à necessidade de compreender qual 
o lugar da educação problematizadora na formação do indivíduo para o 
desenvolvimento social. Para responder ao problema de pesquisa, as hipóteses 
apresentadas irrompem do despertar da curiosidade intelectual, do diálogo com 
outros indivíduos para compor a solução, da formação de sujeitos questionadores da 
própria situação e realidade, da humanização, no sentido da busca e/ou mostra do 
saber pela afetividade e emoção, como fatores a serem desenvolvidos na relação 
aluno-professor / professor-aluno, interações sociais que constroem aprendizagem, 
conhecimento e sentimentos para a constituição de um outro ser humano. Nesse 
sentido, o objetivo geral deste trabalho é refletir sobre a educação problematizadora, 
como forma de constituição do desenvolvimento social, por meio de práticas 
educativas fundamentadas em pesquisas, com a possibilidade de promover as 
habilidades dos educandos em observar e agir de maneira emancipada, sobre a 
própria comunidade, garantindo a ela o bem-estar e uma melhor qualidade de vida. 
Além disso, apresentar traçados de um projeto, em que se sugere às comunidades 
escolares, uma educação pela pesquisa, de forma pontual, exequível e envolvente. 
Seguramente, os primeiros passos construídos, com solidez e reflexão farão dos 
estudantes, críticos da própria comunidade e agentes éticos em seu presente e 
futuro. Para cumprimento deste, os objetivos específicos estabelecidos teorizam a 
educação bancária e a educação problematizadora; conceituam pesquisa; discutem 
a relevância da pesquisa na formação do educador e do educando; e tratam da 
concepção de desenvolvimento social, possível se constituído com uma educação 
problematizadora. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo, com coletas de 
dados, por meio de grupos focais, com estudantes do ensino fundamental de anos 
iniciais, em fase de alfabetização, além de entrevistas com pais e professores dos 
respectivos grupos. O resultado da análise de dados, de abordagem qualitativa, 
subsidiou a elaboração de um plano de ação para as comunidades escolares, que 
permite aos educadores uma reflexão sobre a possibilidade de construir uma 
educação emancipatória, através da problematização pela pesquisa. Este estudo 
considera os pensamentos de Freire, Demo e outros, por evidenciarem a relevância 
não apenas do cuidado, do afeto, do respeito, mas da participação efetiva do 
educando no processo de ensino aprendizagem. Assim, o plano de ação impulsiona 
a curiosidade espontânea e a sistematização no contexto escolar. Nas 
considerações finais, a educação como caminho para uma população ativa, 
reflexiva, com liberdade de pensamento e agente, não apenas para o 
desenvolvimento econômico, mas principalmente para transformação e avanços de 
desenvolvimento humano e social. É educar para “crescer”. 
 
Palavras-chave: Educação Bancária. Educação Problematizadora e pesquisa. 
Pesquisa e alfabetização. Plano de ação. 



                                                          ABSTRACT 
 
The present study has as its theme the discussion about problematizing education in 
the formation of the individual from the first steps in the process of literacy, and 
contributions to social development. Reflection becomes unsettling, because it can 
be observed, in a common sense perspective, negative results presented by 
Brazilian students in national and international evaluations. Critics are still heard from 
teachers and parents about the teaching that has been practiced in Brazil. The 
traditional teaching approach seems to no longer suit the individuals of today's 
society. Therefore, questions led to the need to understand the place of 
problematizing education in the formation of the individual for social development. In 
order to respond to the research problem, the presented hypotheses arise from the 
awakening of intellectual curiosity, from dialogue with other individuals to compose 
the solution, from the formation of questioning subjects of the situation and reality, 
from humanization, in the sense of the search and/or to know by affectivity and 
emotion, as factors to be developed in the relationship between student-
teacher/teacher-student, social interactions that build learning, knowledge and 
feelings for the constitution of another human being. Thus, the general objective of 
this work is to reflect on problematizing education, as a form of social development, 
through educational practices based on research, with the possibility of promoting the 
students' abilities to observe and act in an emancipated way, on the community itself, 
guaranteeing it the well-being and a better quality of life. In addition, present traces of 
a project, which suggests to the school communities, an education through research, 
in a timely, feasible and engaging way. Surely, the first steps built, with solidity and 
reflection will make of students, critics of the community itself and ethical agents in 
their present and future. To fulfill this, the specific objectives established theorize 
banking education and problematizing education; conceptualize research; discuss 
the relevance of research in educating the educator and the student; and deal with 
the conception of social development, possible if constituted with a problematizing 
education. In order to do so, a field research was carried out, with data collection, 
through focus groups, with elementary students from initial years in the literacy 
phase, as well as interviews with parents and teachers of the respective groups. The 
result of the data analysis, with a qualitative approach, subsidized the elaboration of 
a plan of action for the school communities, which allows the educators a reflection 
on the possibility of constructing an emancipatory education, through the 
problematization by the research. This study considers the thoughts of Freire, Demo 
and others, as they highlight the relevance not only of care, of affection, of respect, 
but of the effective participation of the learner in the process of teaching learning. 
Therefore, the action plan drives spontaneous curiosity and systematization in the 
school context. In the final considerations, education as a path for an active, reflexive 
population, with freedom of thought and agent, not only for economic development 
but mainly for transformation and advancement of human and social development. It 
is necessary to educate to "grow". 
 
Keywords: Banking Education. Problematic Education and Research. Research and 
literacy. Action plan. 
 
 
 
 



LISTA DE QUADROS 
 
 
 

Quadro 1 – Apontamentos das sociedades pré-modernas e modernas. ............. 41 

Quadro 2 – Identidade das participantes da pesquisa (professoras) ................... 77 

Quadro 3 – Síntese de entrevistas com as professoras ....................................... 79 

Quadro 4 – Identidade das participantes da pesquisa (mães) ............................. 97 

Quadro 5 – Síntese de entrevistas com as mães ................................................. 99 

Quadro 6 – Identidade dos participantes da pesquisa (Estudantes) .................... 117 

Quadro 7 – Síntese de entrevistas por grupo focal com estudantes .................... 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 – Chegada dos Jesuítas em 1549 – educação formal no Brasil ............ 45 

Figura 2 – Primeira Universidade Brasileira ......................................................... 47 

Figura 3 – Educação Bancária (Paulo Freire)  ..................................................... 57 

Figura 4 – Educação Problematizadora ............................................................... 64 

Figura 5 – Proficiência nas três áreas avaliadas .................................................. 147 

Figura 6 – Comparativo: o Brasil e o Mundo ........................................................ 148 

Figura 7 – Recorte da realidade ........................................................................... 156 

Figura 8 - Transformando a realidade .................................................................. 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁRIO  
 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 16 

2 EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS HUMANO E SOCIAL: um olhar 
diferenciado para o mundo ........................................................................................ 25 

3 EDUCAÇÃO BANCÁRIA E EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA:   embates no 
contexto escolar brasileiro contemporâneo ............................................................. 40 

3.1 CONTEXTOS DE INSERÇÃO .......................................................................................... 40 

3.2 EDUCAÇÃO BANCÁRIA ......................................................................................... 56 

3.3 EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA / EMANCIPADORA ..................................... 60 

4 PROBLEMATIZANDO COM EDUCADORES E EDUCANDOS: o momento da 
pesquisa ....................................................................................................................... 66 

5 VIVÊNCIAS EM PESQUISA: aquisição de saberes significativos ........................ 72 

5.1 PESQUISA DE CAMPO .......................................................................................... 72 

5.1.1 Entrevistas com professores e a formação docente ............................................. 75 

5.1.2 Entrevista com Pais e a participação da família na educação dos filhos ............. 96 

5.2 GRUPOS FOCAIS COM ESTUDANTES E A CONTRUÇÃO DE SABERES 

DOS EDUCANDOS POR MEIO DA PESQUISA ........................................................... 116 

5.3 ANÁLISE DO CONTEÚDO ..................................................................................... 129 

5.4 ANÁLISE DO DISCURSO – a ordem do discurso ................................................... 142 

6 PRIMEIROS PASSOS PARA A PESQUISA: um plano de ação ............................. 151 

6.1 TRAÇADOS DE UM PROJETO - UM MUNDO DE PROBLEMAS, UM MUNDO 

DE SOLUÇÕES: o lugar da emancipação do indivíduo e do desenvolvimento o 

social ............................................................................................................................. 152 

7 CONCLUSÃO ............................................................................................................ 169 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 176 

ANEXO A - ROTEIRO DE ENTREVISTA - PROFESSORES – ANOS INICIAIS (1º 
E 2º ANOS) ................................................................................................................... 194 

ANEXO B - ROTEIRO DE ENTREVISTA - PAIS DE ALUNOS - ANOS INICIAIS (1º 
E 2º ANO) ..................................................................................................................... 195 

ANEXO C - ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTUDANTES – ANOS INICIAIS (1º E 
2º ANO) ......................................................................................................................... 196 

ANEXO D -  ENTREVISTA COM PROFESSORA P1, DA ESCOLA P ........................ 197 

ANEXO E - ENTREVISTA COM PROFESSORA P2, DA ESCOLA P ......................... 200 

ANEXO F - ENTREVISTA COM PROFESSORA M3, DA ESCOLA M ........................ 205 

ANEXO G - ENTREVISTA COM PROFESSORA M4, DA ESCOLA M ........................ 209 

ANEXO H - ENTREVISTA COM MÃE (P1) DA ESCOLA P ......................................... 214 

ANEXO I - ENTREVISTA COM MÃE (P2), DA ESCOLA P ......................................... 217 



ANEXO J - ENTREVISTA COM MÃE (M3), DA ESCOLA M ....................................... 221 

ANEXO K - ENTREVISTA COM MÃE (M4), DA ESCOLA M ....................................... 224 

ANEXO L - ENTREVISTA (GRUPO FOCAL 1) COM ESTUDANTES ESCOLA P ...... 226 

ANEXO M - ENTREVISTA (GRUPO FOCAL 2) COM ESTUDANTES ESCOLA M ..... 229 

 

 

 

 

 

 



16 

1 INTRODUÇÃO 

 

As vivências, as leituras realizadas, as experiências, as histórias, as 

observações, os acontecimentos dentro e fora de sala de aula, despertaram, na 

pesquisadora, um olhar curioso para aprofundar conhecimentos sobre essa outra 

criança encontrada na escola, que pula, que canta e dança, que se alegra, com 

autonomia para ir e vir, participar e perguntar. Uma criança transformada e diferente 

das crianças de tempos passados, porém não muito distantes, que também tinha 

toda essa alegria, toda essa vivacidade e curiosidade, mas assim, sem qualquer 

entendimento ou percepção do que talvez pudesse ter ocorrido, algo se apagava e 

era suprimida a luz, a energia e a bisbilhotice.  

Salas sem sorrisos, corpos estáticos, felicidade fora da sala de aula. 

Uma carteira atrás da outra. Um aluno atrás do outro. O professor no quadro a 

copiar exercícios, atividades, muitas vezes, presentes em livros didáticos. Ou a 

distribuir folhas xerocadas ou mimeografadas, quando não sentado em sua mesa, 

observando as crianças que as realizavam e de minuto a minuto chamava atenção 

daquelas, que cansadas de terem seus corpos parados se rebelavam, ora 

conversavam com o colega ao lado, ora se levantavam e caminhavam pela sala, ora 

cruzavam os braços sobre a mesa e encostavam a cabeça. O que será que estavam 

a imaginar, a sonhar? E as mais tímidas, discretamente, observavam o mundo, 

aquele lá de fora, pelas frestas das janelas da sala de aula. 

A premissa alicerçada na proposta tradicional de ensino ainda habita 

as instituições escolares. O professor austero e sério, para conseguir dominar o 

comportamento da turma, caras sérias, figuras austeras, pouco sorriem, pouco se 

abraçam, pois as emoções devem permanecer fora do espaço educativo. E os laços 

afetivos que deveriam ser estabelecidos de outra forma, acabam por se sustentar 

em gritos, em ameaças de retiradas de intervalo, de idas dos educandos à direção 

da escola para pensar sobre o comportamento apresentado, afinal nada deve se 

mover, se expressar, se comunicar. A construção dos sentimentos de participação 

acaba por ser negada, e surge uma terminologia aceita por todos: a indisciplina.  

Não se devem mostrar emoções. 

Inquietudes que surgiam latentes nos pensamentos de uma 

economista que durante anos atuou como bancária, exposta a atividades técnicas e 
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burocráticas, além da comercialização de produtos e serviços, atendimento ao 

cliente e funções administrativas.  No entanto, recém-formada em Pedagogia e 

atuando como professora na educação infantil, sua experiência com “pequenos” se 

resumia a ser mãe e/ou enquanto criança nos ambientes escolares da então cidade 

mineira São Tomás de Aquino, com lembranças ainda perturbadoras de uma 

educação transmissiva e disciplinar, baseada no ensinar e aprender pelas 

metodologias tradicionais, que aprisionavam desejos, criatividade, originalidade e 

visualizam as diferenças como algo negativo. 

Assim, estando exposta a observações e teorias ainda recentes de 

estudiosos como Paulo Freire, Pedro Demo, Moacir Gadotti, Vygotsky, Piaget, Mário 

Sergio Cortella e outros, inicia-se o interesse em desenvolver um trabalho que 

apresentasse ou pelo menos entendesse essa transformação como probabilidade e 

necessidade de olhar cuidadoso e diferente para essa outra criança que vinha 

surgindo, oportunizando-a com possibilidades de liberdade para o diálogo, para 

questionar, para descobrir o seu mundo e o do outro sem medos e punições, com 

respeito, ética e valores, frente a outras perspectivas do existir, rumo ao 

desenvolvimento humano e social. Diante dessa conjuntura, brotavam indagações 

como o que seriam as qualidades educacionais que realmente importavam e que 

deviam ser inventadas, para prosperar e permanecer fazendo sentindo às 

verdadeiras necessidades humanas em direção a um futuro melhor. 

A resposta parecia um tanto quanto complexa. Para Galeano (1981), 

as pessoas são o que fazem, mas são, principalmente, aquilo que fazem para mudar 

o que são. No entanto, uma reflexão que contradizia a citação de Kant (1996) em 

que o homem é aquilo que a educação faz dele, ou seja, se a educação deixar 

marcas, muitas vezes desconhecidas, quantas dessas pessoas conseguirão 

entender a realidade para se fortalecer e mudar o que nela foi plantada para se 

emancipar e se fazer novamente presente no mundo?  

Essas inquietações foram acolhidas pela Profa. Dra. Sheila Fernandes 

Pimenta e Oliveira, tornando-se então orientadora da pesquisa em questão. Nesse 

contexto, enceta-se um estudo sobre a educação, que ao longo dos anos, é objeto 

de estudos, debates e discussões. Assim, refletir sobre ela, ou melhor, sobre um 

recorte, e sugerir intervenções, é uma forma de olhar para constituição do 

desenvolvimento social, é expressar os caminhos trilhados pelo autor Paulo Freire, 
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na fundamentação de sua prática pedagógica que, em linhas gerais, propõe uma 

ação educativa baseada no diálogo, no respeito, no estimulo à libertação do sujeito 

social, na pesquisa e na problematização, sem descartar as propostas de Piaget, 

tendo afetos e emoções como aspectos relevantes para a motivação ao 

conhecimento. O olhar atento que acolhe as angústias, as frustrações, os medos, 

mas principalmente o sujeito em sua diversidade e história de vida, pois como diria 

Mario Quintana, viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa 

inspiração maior. É buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz. 

Em uma sociedade capitalista, os procedimentos educacionais 

contemporâneos são frutos das transformações econômicas, políticas, tecnológicas, 

científicas e probabilidades de desenvolvimento social. Consequentemente, a 

educação pode ser uma demonstração de resposta a essas transformações e 

precisa ser considerada, a partir de um estudo histórico, uma vez que muito do que 

se faz atualmente nas escolas apresenta ascendência em teorias pedagógicas 

clássicas ignoradas pelos próprios educadores. O presente trabalho aborda um 

estudo teórico de estudiosos que trataram do assunto, para a retomada histórica de 

períodos distintos e que caracterizam as modificações da metodologia de ensino e 

aprendizagem. 

De acordo com Leontiev (1978), desde os primórdios da humanidade, 

existia a preocupação em conhecer o mundo natural e social. Sem dúvida, a 

preocupação continua na realidade cultural e social atual.  Para o autor, o tempo 

humano deve ser compreendido como história concreta, como processo de 

desenvolvimento do homem e da sociedade, que se efetiva na atividade produtiva, 

criadora e transformadora, realizada por cada sujeito social. Ou seja, a cada tempo 

histórico, num espaço de mundo determinado, acontecia a pesquisa e a busca 

constante pelo conhecimento, por meio de diferentes métodos e técnicas.  

O conhecimento do mundo natural e social é lento, gradativo, em que o 

ser humano utiliza a razão, de forma inteligente e astuta para sua compreensão. A 

pesquisa em e na Educação exerce um papel predominante para que se possa 

conhecer a realidade histórica, social e educacional. É na relação com o outro que o 

ser humano aprendeu e aprende todos os dias a ser o que é, como inteligência ou 

personalidade, que constitui a fonte da consciência e a compreensão do processo 

de desenvolvimento. 
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A crítica contemporânea reside na homogeneização da forma de 

pensar e de agir da sociedade e é uma das maneiras dos opressores controlarem e 

impedirem o livre pensamento. Para Demo (1999), o sistema não tem medo do 

pobre que tem fome e passa necessidades, mas tem medo do pobre que pensa, que 

questiona, que participa e busca seus direitos, esse sim é um sujeito que pode 

causar “problemas”. Conforme o autor, a massa homogeneizada não reflete, não 

age, não sonha, não transforma, não almeja ser mais. Pensar é muito perigoso.  

Nesse sentido, pode-se esclarecer de maneira sucinta, que a educação 

problematizadora tem como base um caráter reflexivo, um constante ato de 

desvelamento da realidade e busca a emergência da consciência em uma situação 

que resulte na inserção crítica da realidade, sendo a educação bancária sua 

oposição precária e empobrecida, mundo em que tudo é repetitivo e monótono.  

Uma escola opressora permite que educadores repassem conteúdos 

sem consciência de que com seu trabalho podem transformar realidades, 

valorizando as condições sociais, econômicas e culturais de cada educando. Freire 

(2005) trata, de forma significativa, a questão da educação bancária e 

posteriormente como um salto ao desenvolvimento educacional, a educação 

problematizadora, num contexto escolar contemporâneo, pós-moderno. 

Nos estudos de Freire (2005), o homem precisa de um pensamento 

que liberte para se emancipar e ter condições de atuar em seu contexto social, pois 

diferente de animais, que são seres de contatos, somente o homem é capaz de 

refletir sobre si mesmo, o que o torna um ser da práxis. O autor acompanhou o 

desenvolvimento educacional como um todo e construiu críticas a respeito das 

enfermidades de que sofre a educação da sociedade. Afirmava que a transformação 

da realidade só viria a partir do momento em que o homem tomasse consciência da 

condição de exploração em que está submetido e construísse a força necessária 

para promover mudança. Assim, visualizaria criticamente a ausência da ética, 

acreditaria em si, na união com o outro e enfrentaria a alienação em que está 

envolvido.  

A pedagogia freireana é assumida como uma pedagogia 

existencialista. Entende-se o homem como um ser de relações que está no mundo e 

com o mundo. Relações que apresentam dimensões significativas e distinguem 

meros contatos feitos por outros animais. Nesse sentido, para Freire (1979), um 
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conceito de relações humanas que guarda em si significações de pluralidade, 

criticidade, consequência e temporalidade. São precisamente essas relações que o 

homem trava no mundo e com o mundo o ponto de partida da reflexão freireana 

sobre a consciência e a conscientização. Para o autor, a consciência humana se dá 

a partir de um jogo dialético das relações homem-mundo. Relações em que 

consciência e mundo se dão simultaneamente. É nas ações, nas respostas dadas 

aos desafios da vida, na práxis, que o homem toma consciência de si, dos outros e 

do mundo. 

Para a compreensão freireana de consciência, também é relevante 

observar sua intencionalidade. Toda consciência é sempre consciência de algum 

fato ou ato. A consciência não pode ser apreendida como um determinado espaço a 

ser preenchido no homem. Na verdade, é definida pela sua intencionalidade, tendo 

sempre um elemento perante si. E esse elemento pode ser o mundo como também 

ela mesma. Assim, pode voltar-se a si mesma e tornar-se consciente de sua 

consciência, sem constituir apenas um reflexo da realidade, mas com a possibilidade 

da reflexão crítica sobre seus próprios atos, superando contradições. Nesse sentido, 

o homem pode transcender a sua atividade dando sentido ao mundo. 

Dessa maneira pode-se compreender que, para Paulo Freire, o homem 

concreto, singular, não se define pelo reflexo simples e direto do mundo que o cerca 

e nem é determinado por sua vontade imaginada inteiramente apartada de sua 

realidade. O homem, na verdade, se projeta pela composição da relação dialética 

consciência-mundo, uma relação complexa de mão dupla, na qual a realidade 

vivenciada pelo homem tem o poder de condicioná-lo, mas não determiná-lo, já que 

ele tem a possibilidade de, refletindo criticamente, atuar sobre essa realidade e 

modificá-la, terminando por modificar a si mesmo. 

Nesse contexto, a educação problematizadora idealizada por Freire 

(2005), pode ser alternativa para essa condição de alienação. Por isso, está 

alicerçada na concepção de um homem emancipado pela educação, pela sua 

possibilidade de crítica, de reflexão e participação. Assim, esclarece as diferenças 

fundamentais entre homens e animais, com o intuito de anunciar o potencial 

transformador e emancipatório da historicidade do homem em seu constante devir. 

Para o autor, os animais são seres “fechados em si”, são a-históricos e incapazes de 

assumirem a vida em sua existência.  Já os homens, como seres conscientes de si, 
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obtiveram, essencialmente por intermédio da linguagem, da postura ereta e das 

mãos, a presença no mundo, atribuindo à natureza características humanas, 

transformando um lugar estático de mero habitat em um espaço histórico, no qual o 

homem é o ator principal e responsável pelo seu desenvolvimento ou não. Portanto, 

ainda que capazes de se situar no mundo, são “vítimas” das diferenças e das 

desigualdades sociais, as quais precisam ser transformadas e superadas em 

situações de limites que geram falsa ilusão de que não é possível mudar, que a 

história acabou e que o mundo já está feito. 

Assim, para que essa mudança se acentue, é necessário apropriar-se 

da experiência humana ao longo da história da sociedade, compreendendo a teoria 

histórica e cultural do ser humano, permitindo o entendimento de seres inacabados e 

inconclusos, mas é relevante a efetivação de um processo educativo que, além de 

promover o acesso aos conhecimentos humanos, propicie a libertação da 

consciência humana, para se tornarem capazes de escolher, optar, decidir, 

transformar, lutar politicamente, num processo contínuo de busca e de formação, 

configurando nas bases uma educação problematizadora com propósitos 

emancipatórios. 

Esse trabalho busca apresentar e compreender o lugar da 

problematização na formação do indivíduo para o desenvolvimento social. Assim, o 

problema de pesquisa está recortado em: Qual o lugar da educação 

problematizadora, por meio da pesquisa, na formação do indivíduo para o 

desenvolvimento social? 

Para responder ao problema de pesquisa, as hipóteses apresentadas 

irrompem do despertar da curiosidade intelectual, do diálogo com outros indivíduos 

para compor a solução, de questões de pesquisa, na formação de indivíduos 

questionadores da própria situação e realidade, da humanização, no sentido da 

busca e/ou mostra do saber pela afetividade e emoção, como fatores a serem 

desenvolvidos na relação aluno-professor / professor-aluno, interações sociais que 

constroem aprendizagem, conhecimento e sentimentos para a constituição de um 

outro ser humano. 

Nesse sentido, o objetivo geral desta dissertação é refletir sobre a 

educação problematizadora, como forma de constituição do desenvolvimento 

social, por meio de práticas educativas fundamentadas em pesquisas, com a 
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possibilidade de promover as habilidades dos educandos em observar e agir, 

de maneira emancipada, sobre a própria comunidade, garantindo a ela o bem-

estar e uma melhor qualidade de vida. Além disso, apresentar um plano de ação, 

em que se sugere, às comunidades escolares, uma educação para a pesquisa, de 

forma pontual, exequível e envolvente. Seguramente, os primeiros passos 

construídos, com solidez e reflexão, farão dos estudantes críticos da própria 

comunidade e agentes éticos em seu presente e futuro, o que articula a proposta do 

trabalho com a linha de pesquisa do Programa de Desenvolvimento Regional, 

Desenvolvimento social e Políticas Públicas. 

É relevante salientar que o desenvolvimento social, aqui destacado, 

está permeado pelo desenvolvimento humano, pois se defende a indissociabilidade 

de ambos. Discute-se a possibilidade da consolidação de indivíduos como agentes 

sociais, emancipados e autônomos, como apregoado por Freire (2005), tal como a 

proposta de Sen (2002), em que cerne ao desenvolvimento, é um processo de se 

tornar agente. Nessa concepção, o olhar para a responsabilidade individual pela 

educação problematizadora de Freire (2005), impõe ação social subsidiada por 

reflexões e críticas pessoais, que resultam na transformação profissional e, 

consequentemente, social. 

Para cumprir o objetivo geral da presente dissertação, na sua 

estruturação integral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:  

 teorizar sobre a educação bancária e a educação problematizadora; 

 conceituar o que é pesquisa; 

 discutir a relevância da pesquisa na formação do educador e do educando; 

 discutir a concepção de desenvolvimento social e correções com uma 

educação problematizadora; 

 realizar uma pesquisa de campo (por grupos focais) com estudantes do 

ensino básico - anos iniciais -  em fase de alfabetização;  

  realizar uma pesquisa de campo (entrevistas) com pais e professores dos 

respectivos estudantes;  

 elaborar um plano de ação, a fim de sugerir uma proposta de educação pela 

pesquisa, direcionado às comunidades escolares. 

O alicerce para a construção e alcance dos objetivos da pesquisa 

foram obtidos através de diferentes olhares e perspectivas apresentadas por autores 
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desenvolvimentistas e estudiosos da educação, que serviram de base para a 

constituição do referencial teórico-metodológico, em articulação com as 

contribuições da sociologia, da antropologia, da filosofia e da pedagogia na 

perspectiva crítico-dialética.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que se define inicialmente com 

apoio da compreensão dos fenômenos educativos influenciados por múltiplos fatores 

e constituídos por diversos saberes e sujeitos. Posteriormente à realização da 

pesquisa bibliográfica, é iniciada uma pesquisa com grupos focais e individuais por 

meio de questionários previamente estabelecido, para coleta de informações com os 

participantes selecionados. Assim, a pesquisa poderá apresentar o trabalho que 

atualmente está sendo realizado, a partir de práticas de investigação, e as 

oportunidades de atuação junto às comunidades escolares, por meio da sugestão de 

um plano de ação. 

 No segundo capítulo, as facilidades trazidas pela tecnologia, a partir 

do final do século XX, a escola nova, e posteriormente os estudos de Freire, vieram 

contribuir com a Educação no Brasil. Consequentemente também, como uma 

intervenção favorável e necessária à práxis do professor para o desenvolvimento do 

pensamento crítico e reflexivo, que proporciona a autonomia intelectual do 

estudante. Professores que mediem e estimulem a curiosidade e a pesquisa tornam-

se parceiros dos educandos, para que sejam sujeitos do próprio conhecimento.  

A educação problematizadora e a educação bancária são temas 

tratados no terceiro capitulo deste trabalho, em que, depois de perpassar por uma 

breve alusão histórica, partindo do descobrimento do Brasil, momento de encontro 

da educação “civilizada” com os nativos do “novo mundo”, seus conhecimentos e 

cultura, rumaram a uma nova história. Uma narrativa que é parte da história da 

educação brasileira, notada pela sua complexidade nos aspectos de governança, 

reformulações e pensamentos diversos, períodos de difícil comparação, visto a 

singularidade de cada um deles.  

  A Educação transita entre o passado, o presente e o futuro. Assim, o 

quarto capítulo vem tratar o lugar da educação contemporânea e a relação dos 

desenvolvimentos humano e social. Se, no passado, as ideias, as ideologias, a 

concepção social e cultural (educação) eram consideradas “certas”, absolutas e 

verdadeiras, atualmente se vive a incerteza racional das teorias, das concepções de 
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mundo e de valores. Afinal, o que se tem como certo, verdadeiro no paradigma 

atual?  

No quinto capítulo, para concretizar o que vem a ser pesquisa na e da 

Educação, desenvolve-se uma reflexão sobre o conhecimento da realidade, a 

necessidade de se elaborar projetos e a aplicação dos resultados da pesquisa. A 

formação do docente, é uma atividade urgente a ser aprendida e desenvolvida no 

sistema educacional. Os educadores tradicionais produziam as teorias de 

aprendizagem, as formas de educar e concepções da Educação. Elaboravam 

referenciais pedagógicos, formas de ensinar e aprender e cada um ao seu tempo, 

foram criando paradigmas que atendessem às necessidades culturais, sociais, 

econômicas e políticas. Atualmente, é relevante que se conheça a realidade, elabore 

projetos de pesquisa para uma consequente execução com dados confiáveis, a 

serem utilizados na transformação pedagógica. 

No capítulo sexto, são apresentados traçados de um projeto que 

buscam vislumbrar uma perspectiva de uma educação emancipatória. Considera-se 

que o “aprendizado” consistente e verdadeiro vem através do pensamento, dos 

questionamentos, da cognição, conduzida pela busca de respostas que levem a 

outros questionamentos e outras descobertas, em um processo dinâmico. A 

educação emancipatória contempla a problematização e a pesquisa. A 

movimentação da curiosidade e da bisbilhotice edifica a dinâmica de outras formas 

de construir o conhecimento.   
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2 EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTOS HUMANO E SOCIAL: um olhar 

diferenciado para o mundo 

 

O capítulo objetiva tratar o lugar da educação contemporânea e a 

relação com os desenvolvimentos humano e social, numa abordagem que leve em 

conta a complexidade inerente ao conceito, buscando possibilidades de reflexão nas 

bases históricas e teóricas do pensamento desenvolvimentista, sob o olhar 

diferenciado para o mundo e nas variáveis envolvidas.  

O ponto central das discussões é o diálogo da educação com as 

formas de desenvolvimento que promovam resultados positivos para o homem e a 

sociedade, de forma refletida e exequível. 

Uma perspectiva para redução das desigualdades sociais pela 

educação transformadora, libertadora e não apenas visando às questões 

econômicas: 

Uma concepção adequada de desenvolvimento pode ir muito além da 
acumulação de riquezas e do crescimento econômico do produto Nacional 
Bruto e de outras variáveis relacionadas à renda. Sem desconsiderar a 
importância do crescimento econômico, precisamos enxergar muito além 
dele (SEN, 2012, p. 28). 

 

No contexto, Oliveira (2010) relata que autores como Robert Nisbet 

(1969) e John Bury (1955), estudiosos que trabalharam a construção histórica e 

sociológica da noção de desenvolvimento da sociedade humana, buscaram, na 

história antiga, as bases constitutivas do pensamento desenvolvimentista, 

ressaltando a relevância dos gregos e da sociedade cristã para a construção da 

ideia de progresso das civilizações. Assim, uma ideia que aparece de maneira 

considerável nos séculos XVII e XVIII, no contexto iluminista, tornando-se base 

fundamental do pensamento moderno e uma das principais bases de sustentação da 

noção de desenvolvimento: 

Robert Nisbet (1969) entende que a noção de desenvolvimento não deve 
ser encarada como um conceito rígido, passível de ser provado e explicado 
por meio da racionalidade científica, mas sim como uma metáfora. Muitas 
das concepções de mundo são criadas a partir de imagens e entendimentos 
que muitas vezes são sintetizadas por meio de metáforas, e nesse sentido, 
a metáfora do “desenvolvimento” é uma das mais poderosas no 
pensamento ocidental, responsável por consolidar uma estrutura de 
pensamento que, em certa medida, perpassou os povos gregos, a 
sociedade cristã e culminou como base de formação do mundo moderno 
(OLIVEIRA, 2010, p. 50). 
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A ideia de progresso no Iluminismo obteve impulso e passou a ser algo 

natural, uma tendência intrínseca à vida humana. Foi, no século das luzes, que a 

ciência e a razão se tornaram princípios do avanço da humanidade, por meio destas, 

o homem poderia ser livre e evoluir. A definição de Iluminismo, por Kant, ressalta o 

ideal disseminado na época: 

Iluminismo é a saída do homem da sua menoridade de que ele próprio é 
culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem 
a orientação de outrem. Tal menoridade é por culpa própria, se a sua causa 
não residir na carência de entendimento, mas na falta de decisão e de 
coragem em se servir de si mesmo, sem a guia de outrem. Sapere aude! 
Tem a coragem de te servires do teu próprio entendimento! Eis a palavra de 
ordem do Iluminismo (KANT, 1990, p.516). 

 

Para Oliveira (2010), os pensadores que participaram do movimento 

consideravam que sua época carecia da luz da razão, ou seja, a natureza e a 

sociedade eram compreendidas por meio da racionalidade. Assim, as ideias 

iluministas tiveram consequências significantes nos movimentos sociais por todo o 

mundo, favorecendo o fortalecimento dos valores da burguesia, classe social 

crescente ao poder econômico e político do século XVIII. Todorov (2008) relata que 

o iluminismo absorve e articula opiniões que no passado estavam em conflito, sendo 

assim uma época tanto racionalista quanto empirista, herdeira tanto de Descartes 

como de Locke. Esse impasse é o que caracteriza o iluminismo: 

O século XVIII é cartesiano e prossegue a grande revolução intelectual do 
mestre, extraindo as consequências dos princípios que este apresentou, 
não sem transformar, por vezes, o pensamento do filósofo, cujo conjunto 
não apreendia. Guarda-se de Descartes, principalmente, o que este tinha 
em comum com os mecanicistas do seu tempo. É corrente a afirmação de 
que o reinado de Descartes cessa por essa altura, substituído pelo de Locke 
e Newton (TERMAS, 2000, p. 350). 

 

Com essa revolução de pensamentos racionais, o método cartesiano, o 

empirismo, foram pontos de partida para a modernidade, que se define pela 

separação entre o mundo objetivo, criado pela razão, e o mundo da subjetividade, 

centrado na pessoa. Um início da libertação dos homens das desigualdades sociais, 

dos temores irracionais e da ignorância. Conforme Pourtois e Desmet (1999, p. 23), 

“é a da transparência tanto no nível científico como no social, a fim de lutar contra o 

arbitrário, a dependência e o conservadorismo”. 

Essa mudança subjetiva surgiria com a ideia do progresso, de ruptura 

com o passado tendo como marco histórico a revolução Francesa no seu caráter 

político e a revolução Industrial de caráter econômico:  
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O que é comumente chamado de “revolução industrial” foi o resultado da 
revolução ideológica efetuada pelas doutrinas dos economistas. Foram eles 
que explodiram velhos dogmas: que é desleal e injusto superar um 
competidor produzindo melhor e mais barato; que é iníquo desviar-se dos 
métodos tradicionais de produção; que as máquinas são um mal porque 
trazem desemprego; que é tarefa do governo evitar que empresários fiquem 
ricos e proteger o menos eficiente na competição com o mais eficiente; que 
reduzir a liberdade dos empresários pela compulsão ou coerção 
governamental em favor de outros grupos sociais é um meio adequado para 
promover o bem estar nacional. A economia política inglesa e a fisiocracia 
francesa indicaram o caminho do capitalismo moderno. Foram elas que 
tornaram possível o progresso decorrente da aplicação das ciências 
naturais, proporcionando às massas benefícios nunca sequer imaginados 
(MISES, 2010 p. 25). 

 

Nota-se que até o século XVIII as questões econômicas eram 

integrantes de estudos teológicos, seguindo a tradição presente na Idade Média, ou 

inseriam-se em tratados de ciência política. A economia precisou se tornar autônoma 

da teologia e da política para existir como ciência. Assim, no decorrer da história, a 

economia e a ética se distanciaram gradativamente, o que influenciou a conduta do 

ser humano nas concepções de bem-estar, nas prioridades políticas, na utilização 

dos recursos naturais e ambientais, o que provocou a alteração do comportamento 

da sociedade e da atuação das instituições. 

A indústria moderna passou então, a organizar-se pela produção, 

distribuição e consumo. A massa da sociedade, antes na posição de servos, passou 

a ser composta por indivíduos envolvidos nesse processo como trabalhadores 

assalariados e assim, podendo comprar e usufruir dos bens produzidos. Uma 

abolição das relações de produção medieval, substituída por um sistema que 

transformou as relações comerciais e sociais, moldou o cenário das grandes cidades 

europeias e posteriormente do mundo. 

Assim, a forma de ascensão social, econômica ou política não mais se 

daria por títulos, mas sim pelo mérito pessoal, intransferível: 

O indivíduo se tornaria o ente máximo no e pós-Revolução, tornando-se os 
detentores de direitos, como indicado pela “Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão”, aprovada pela Assembleia Constituinte Francesa 
em 26/08/1789. Segundo os preceitos de que “os homens nascem e 
permanecem livres e iguais em direito; a associação política tem por 
finalidade assegurar a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência 
à opressão. Assim, o indivíduo exprimiria a afirmação e a sua liberdade a 
um grupo, à sociedade e ao Estado. Diferentemente à época medieval, 
onde o indivíduo era visto como parte do coletivo, não sendo destacável do 
todo, a Revolução quebraria uma vez por todas com esse pensamento. 
O homem seria colocado como o centro do universo, livre e responsável 
pelos seus atos, além de base para implementação de um Estado 
democrático (MELLO; DONATO, 2011, p. 261-262). 
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Há então, um despertar para a evolução do pensamento liberal, e suas 

tendências foram responsáveis pelo que conhecemos atualmente como 

modernidade. Nesse sentido, de acordo com Pourtois e Desmet (1999), a escola e a 

educação vieram como abertura e libertação para o conhecimento racional. Uma 

ruptura com o meio de origem para alcançar o progresso. “Trata-se também, de 

eliminar os privilégios, os herdeiros de um passado superado, para eleger elites em 

todo o corpo social, recrutada graças a concursos realizados sobre bases objetivas” 

(POURTOIS; DESMET, 1999, p. 23). 

A modernidade trouxe grandes conquistas, favoreceu a construção de 

um mundo mais democrático, os direitos humanos se tornaram respeitados, houve 

grande avanço técnico-científico e permitiu o bem-estar à sociedade. No entanto, 

para Agostini (2001), estes avanços e nova estruturação da vida humana nem 

sempre trouxeram uma realização profunda do existir. Em Werber (2000, p. 73), “os 

laços da racionalidade tornam-se cada vez mais apertados, aprisionando-nos numa 

gaiola de rotina burocrática”. 

Nota-se que o desenvolvimento das sociedades modernas e sua 

propagação pelo mundo, deram aos seres humanos maiores possibilidades de 

desfrutarem uma existência mais segura e gratificante que as épocas anteriores, 

mas também apresentaram um lado sombrio.  Conforme Giddens (1996, p. 16), “o 

mundo moderno se apresenta ao mesmo tempo poderoso e débil, capaz de realizar 

o ótimo e o péssimo, por quanto se lhe abre o caminho da liberdade ou da 

escravidão, do progresso ou do regresso, da fraternidade ou do ódio”. 

Surge então, a distância entre o homem antigo e o homem moderno, 

atingida por outro paradigma, a dimensão social e pessoal, alcançando as regiões 

mais profundas da existência humana. Um afastamento entre a ética e as questões 

econômicas, que foram sendo embasadas prioritariamente, na eficiência do 

crescimento do Produto Nacional Bruto e/ou Produto Interno Bruto, no acúmulo de 

bens e riquezas, no aprimoramento desmedido das táticas de competitividade, na 

acumulação de produtos e no aumento das exportações, a fim de expandir as 

divisas.  

Nessa organização, os aspectos da moral e da justiça foram 

degredados à grau ínfimo de relevância, quando não desconsiderados na sua 

totalidade. O comportamento individualista de interesses, mesmo na tentativa de 
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uma relação ética, normalmente apresenta uma ramificação entre o egoísmo e 

altruísmo, entre o indivíduo e o todo, distanciando o comportamento individual do 

comportamento social, ou seja, indivíduos de um mesmo grupo podem ter interesses 

que são em parte convergentes e em parte conflitantes. 

Nesse contexto, nota-se a complexidade do conceito de 

desenvolvimento social citada no início do capítulo, o que era esperado como 

evolução e transformação, para o bem da espécie, aparece, na contemporaneidade, 

em grande parte da população, principalmente em países considerados 

subdesenvolvidos, como uma circunstância pré-moderna de analfabetismo, pobreza, 

fome, falta de saúde, emprego. Desigualdades causadas pelo desenrolar do 

processo da modernização, cuja exacerbação do individualismo, da busca pelo bem-

estar e conceitos que tinham como objetivo ações que garantissem a melhoria da 

qualidade de vida, acabaram transformando em ações que provocaram o aumento 

dos índices das desigualdades sociais, nas quais muitos não têm acesso aos bens 

mais essenciais à vida.  

O sistema de organização contemporâneo, advindo da evolução do 

processo de desenvolvimento, resulta da globalização, do processo de 

industrialização, das tecnologias avançadas da informação que ultrapassam 

quaisquer barreiras e limites nacionais e da divisão social do trabalho, uma terceira 

onda industrial que propicia saltos na vida econômica, política e social, vencendo 

distâncias e acelerando o tempo da história:  

A ordem social emergente da modernidade é capitalista tanto em seu 
sistema econômico como em suas outras instituições. O caráter móvel, 
inquieto da modernidade é explicado como um resultado do ciclo 
investimento-lucro-investimento que, combinado com a tendência geral da 
taxa de lucro a declinar, ocasiona uma disposição constante para o sistema 
expandir (GIDDENS, 1991, p. 20). 

 

O capitalismo é um sistema de produção de mercadorias, centrado 

sobre a relação entre a propriedade privada do capital e o trabalho assalariado.  

Uma relação de alicerce para o sistema de classes, cujo empreendimento capitalista 

depende da produção para mercados competitivos, os preços sendo sinais para 

investidores, produtores e consumidores. Para Smith (1988), é o nascimento da 

sociedade industrial, em que as consequências econômicas da divisão do trabalho, 

as consequências sociais da indústria para a estrutura das classes, o papel cada vez 
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maior dos serviços e do trabalho improdutivo traz à luz os mecanismos da sociedade 

nascente.  

No contexto da teoria da história, de Smith, o capitalismo representava o 
estágio mais alto da civilização e atingiria seu ponto culminante quando 
tivesse evoluído para um estado em que o governo tivesse adotado uma 
política de laissez-faire, permitindo que as forças da concorrência e o livre 
jogo da oferta e da demanda regulassem a economia, que ficaria quase que 
completamente livre das restrições do governo ou de suas intervenções [...] 
A acumulação do capital terá sido, então, a principal fonte de progresso 
econômico e os lucros terão sido a fonte do novo capital (HUNT, 2005, p. 
54). 

 

Neste sentido, o desenvolvimento econômico de um país, gera 

acumulação de capital e incorporação de progresso técnico ao trabalho e ao capital, 

levando ao aumento da produtividade, dos salários, e do padrão médio de vida da 

população, mas não garante melhorias sociais, pois apesar dos progressos, as 

privações humanas persistem. No entanto, Smith (1988), percebia o 

desenvolvimento econômico como uma das principais condições para o alcance do 

desenvolvimento, ou melhor, para o autor o desenvolvimento econômico era o 

próprio desenvolvimento, assim: 

As discussões de um conceito distinto de desenvolvimento começam por 
Schumpeter, no início do século XX, que atribui ao crescimento uma 
característica apenas expansiva, enquanto que o desenvolvimento, segundo 
o autor, somente ocorreria “na presença de inovações tecnológicas, por 
obra de empresários inovadores, financiados pelo crédito bancário. O 
processo produtivo deixa de ser rotineiro e passa a existir lucro 
extraordinário” (SOUZA, 1999, p.16). 

 

Nota-se que o autor apresenta conceitos distintos de Smith (1988), 

porém ainda uma análise de desenvolvimento voltada estritamente para o 

econômico. De acordo com Boisier (2001) e Sachs (2004), o conceito de 

desenvolvimento debatido atualmente, distinto do conceito de crescimento 

econômico, deu-se no período pós-guerra com os preparativos para a reconstrução 

da Europa, pois se encontrava com uma: 

[...] estrutura fundiária anacrônica, agricultura camponesa atrasada, 
condições adversas de comércio para as commodities primárias, 
industrialização incipiente, desemprego e subemprego crônicos, e 
necessidade de um Estado desenvolvimentista ativo para enfrentar o 
desafio de estabelecer regimes democráticos capazes simultaneamente de 
conduzir a reconstrução do pós-guerra e de superar o atraso social e 
econômico (SACHS, 2004, p. 30). 

 

Diante da perspectiva, conclui que:  
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Em grande medida, o trabalho da primeira geração de economistas do 
desenvolvimento foi inspirado na cultura econômica dominante da época, 
que pregava a prioridade do pleno emprego, a importância do Estado de 
bem-estar, a necessidade de planejamento e a intervenção do Estado nos 
assuntos econômicos para corrigir a miopia e a insensibilidade social dos 
mercados (SACHS, 2004, p.31). 

 

A partir de então, inicia-se um conceito de desenvolvimento com 

tendências voltadas ao ser humano, tendo como trajetória economistas como:  o 

paquistanês Mahbub ul Haq e o indiano Amartya Sen. Na tentativa de tornar o 

desenvolvimento apreciável e condizente com as necessidades humanas, 

desenvolveram, no início da década de 1990, o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH)1 que, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), tem por objetivo ser um contraponto ao Produto Interno Bruto Per Capita 

(PIB per capita), que até então era o índice mais utilizado para se caracterizar uma 

região, mas que retrata apenas a dimensão econômica local. 

Nota-se com o IDH uma evolução para o desenvolvimento, ou seja, um 

outro conceito para evidenciar a realidade das pessoas, não apenas na dimensão 

econômica, mas também levando em consideração as questões políticas, sociais e 

ambientais. No entanto, o próprio PNUD reconhece suas limitações, pois esse 

avanço tornou o pensar desenvolvimento mais completo, porém mais complexo e 

intangível: 

Os autodenominados pós-modernos propõem renunciar ao conceito, 
alegando que o desenvolvimento tem funcionado como uma armadilha 
ideológica construída para perpetuar as relações assimétricas entre as 
minorias dominadoras e as maiorias dominadas, dentro de cada país e entre 
os países. Propõem avançar para um estágio de pós-desenvolvimento. Sem 
explicar claramente o seu conteúdo operacional concreto. Estão certos, por 
suposto, quando questionam a possibilidade de crescimento indefinido do 
produto material, dado o caráter finito do nosso planeta. Porém, esta 
verdade óbvia não diz muito sobre o que deveríamos fazer nas próximas 
décadas para superar os dois principais problemas herdados no século XX, 
apesar do seu progresso científico e técnico sem precedentes: o 
desemprego em massa e as desigualdades crescentes [...] (SACHS 2004, 
p. 26).  

 

                                            

1 O Índice de Desenvolvimento Humano é obtido através do PIB per capita, depois de corrigido pelo 
poder de compra da moeda de cada país e por outros dois componentes: a longevidade e a 
educação. Para aferir a longevidade, o indicador utiliza números de expectativa de vida ao nascer. O 
item educação é avaliado pelo índice de analfabetismo e pela taxa de matrícula em todos os níveis de 
ensino. A renda é mensurada pelo PIB per capita, em dólar PPC (paridade do poder de compra, que 
elimina as diferenças de custo de vida entre os países). Essas três dimensões têm a mesma 
importância no índice, que varia de zero (inexistência de desenvolvimento) a um (totalmente 
desenvolvido) (PNUD 2009). 
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Nesse sentindo, o IDH torna-se então, uma medida geral, porém 

sintética, visto que apesar de ter ampliado a perspectiva sobre o desenvolvimento 

humano não conseguiu abranger todos os aspectos de desenvolvimento. De acordo 

com o PNUD, suas conquistas em desenvolvimento humano ainda mascaram 

desigualdades, assim na tentativa de adequação, em 2010, foi introduzido o IDH 

Ajustado à Desigualdade (IDHAD), passando de um índice em “potencial” a um 

índice “real”.  

Quanto aos fundamentalistas de mercado, eles implicitamente consideram o 
desenvolvimento como um conceito redundante. O desenvolvimento viria 
com o resultado econômico graças ao “efeito cascata” - trickle down effect. 
Não há necessidade de uma teoria do desenvolvimento. Basta aplicar a 
economia moderna, uma disciplina a-histórica e universalmente válida [...] 
Essa teoria do efeito cascata seria totalmente inaceitável em termos éticos, 
mesmo se funcionasse, o que não é o caso. Num mundo de desigualdades 
abismais, é um absurdo pretender que os ricos devam ficar mais ricos 
ainda, para que os destituídos possam ser um pouco menos destituídos 
(SACHS 2004, p. 26).  

 

O propósito do desenvolvimento, no contexto atual, não pode ser 

pensado exclusivamente no âmbito econômico, pois cerceia parte da população da 

dignidade humana, perpetuando o subdesenvolvimento. “Na verdade, o ponto 

central é como fazer um bom uso dos formidáveis benefícios do intercurso 

econômico e do progresso tecnológico de maneira a atender, de forma adequada, 

aos interesses dos destituídos e desfavorecidos”. (SEN, 2010, p. 23). 

Nesse entendimento, o fundamental desafio da globalização está na 

heterogeneidade representada pelas desigualdades de riqueza, poder, 

oportunidades políticas, sociais e econômicas. “A questão não é somente se os 

pobres também ganham alguma coisa com a globalização, mas se nela eles 

participam equitativamente e dela recebem oportunidades justas” (SEN; 

KLIKSBERG, 2010.p.32). 

A dimensão social da globalização, é um assunto complexo e de 

grande abrangência. A interconexão entre pessoas do mundo inteiro e a capacidade 

produtiva do mercado global, com uma governança aberta e democrática permitiria 

benefícios a todos. Mas, sabe-se do muito que ainda se tem a fazer para que essa 

possibilidade se torne realidade. O atual processo de globalização está produzindo 

resultados desiguais entre os países e dentro deles. Riquezas têm sido criadas, mas 

países e pessoas não participam dos benefícios gerados e têm poucas ou nenhuma 

participação no desenrolar do processo. 
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Vivemos igualmente em um mundo de privação, destituição e opressão 
extraordinárias. Existem problemas novos convivendo com os antigos – a 
persistência da pobreza e de necessidades essenciais não satisfeitas, 
fomes coletivas e fomes crônicas muito disseminadas, violação de 
liberdades políticas elementares e de liberdades formais básicas, ampla 
negligencia diante dos interesses e da condição de agente das mulheres e 
ameaças cada vez mais graves ao nosso meio ambiente e à 
sustentabilidade de nossa vida econômica e social. (SEN, 2010.p. 9). 
 

Superar essas dificuldades sociais faz parte do processo de 

desenvolvimento, Sen (2010) demonstra a relevância do papel das distintas formas 

de liberdades no combate a essas enfermidades. A promoção das liberdades 

necessita de fatores já evidenciados pelo conceito de desenvolvimento “unicamente” 

econômico, como o crescimento do Produto Nacional Bruto, o aumento das rendas 

pessoais, industrialização, avanço tecnológico e modernização social. No entanto, as 

liberdades dependem essencialmente de outros fatores ligados ao desenvolvimento 

humano como: a educação, a saúde, os direitos civis e a participação política.  

Furtado (1983) afirma que o crescimento econômico não garante o 

desenvolvimento, ou melhor, para o autor, a geração de riqueza pode ser 

concentrada, sem distribuição, o que consequentemente não interferirá na melhoria 

da qualidade de vida das pessoas. 

O conceito de desenvolvimento compreende a ideia de crescimento, 
superando-a. Com efeito: ele se refere ao crescimento de um conjunto de 
estrutura complexa. Essa complexidade estrutural não é uma questão de 
nível tecnológico. Na verdade, ela traduz a diversidade das formas sociais e 
econômicas engendrada pela divisão do trabalho social. Porque deve 
satisfazer às múltiplas necessidades de uma coletividade é que o conjunto 
econômico nacional apresenta sua grande complexidade de estrutura. Esta 
sofre a ação permanente de uma multiplicidade de fatores sociais e 
institucionais que escapam à análise econômica corrente [...] O conceito de 
crescimento deve ser reservado para exprimir a expansão da produção real 
no quadro de um subconjunto econômico (FURTADO, 1983, p. 90). 

 

A complexidade torna-se, então, uma abordagem para conceituar 

desenvolvimento, sem possibilidades de seguir modelos prontos voltados para o 

crescimento econômico, o qual restringe o seu caráter amplo, multidisciplinar e 

temporal, associado às mudanças sociais. 

Para Sen (2002), as possibilidades que favorecem o processo de 

desenvolvimento, apontam para além da industrialização, do progresso tecnológico 

e da modernização social. As disposições sociais e econômicas, como educação e 

saúde, e os direitos civis, como a liberdade política, são fatores de promoção de 

liberdades substantivas. Para o autor, o sucesso de uma sociedade deve ser 
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avaliado, segundo a teoria do Desenvolvimento como Liberdade, através das 

liberdades substantivas, que os sujeitos de uma sociedade preestabelecida 

desfrutam. Assim, o modelo de avaliação de sucesso da sociedade difere do modelo 

de avaliação tradicional, com focos econômicos. 

Na liberdade substantiva, há a permissão, possibilidade e autorização 

para a realização de algo, uma liberdade formal perante a lei. Mas, essa 

peculiaridade não capacita necessariamente a prática da ação. A capacidade das 

possibilidades substanciais e não jurídicas é a segunda peculiaridade da liberdade, 

ou seja, a liberdade real, de fato, substantiva e substancial: 

Essas liberdades substantivas (ou seja, a liberdade de participação política 
ou a oportunidade de receber educação básica ou assistência médica) 
estão entre os componentes constitutivos do desenvolvimento. Sua 
relevância para o desenvolvimento não tem de ser estabelecida a posteriori, 
com base em sua contribuição indireta para o crescimento do PNB ou 
promoção da industrialização. O fato é que essas liberdades e direitos 
também contribuem muito eficazmente pra o progresso econômico (SEN, 
2000, p. 18). 

 

Sen (2000) identifica o desenvolvimento como expansão das 

liberdades, por estar visivelmente relacionado com esse processo. Para o autor, o 

desenvolvimento não deve ser confundido com crescimento econômico, aumento da 

renda per capita ou incremento tecnológico. Mais do que isso, só é alcançado em 

sua plenitude quando as pessoas são livres para suprir suas necessidades.  

Para que o desenvolvimento seja realmente usufruído, é preciso banir 

as “principais fontes de privação de liberdade” (SEN, 2000, p. 18). São elas: 

“pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destruição social 

sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência 

excessiva de Estados opressivos” (SEN, 2000, p. 18). 

[...] A tônica nas liberdades humanas contrasta com perspectivas mais 
restritas de desenvolvimento, que o identificam com o crescimento do 
produto nacional bruto, com o aumento das receitas pessoais, com a 
industrialização, com o progresso tecnológico, ou com a modernização 
social. Considerar o desenvolvimento como expansão das liberdades 
substantivas orienta a ação para os fins que tornam o desenvolvimento algo 
importante, mais do que para os meios que desempenhem papéis de relevo. 
A liberdade é nuclear ao processo de desenvolvimento por duas ordens de 
razões: 1. Avaliação: a apreciação do progresso tem de ser feita em termos 
do alargamento das liberdades das pessoas; 2. Eficácia: a eficácia do 
desenvolvimento depende da ação livre das pessoas. O que as pessoas 
podem efetivamente realizar é influenciado pelas oportunidades 
econômicas, pelas liberdades políticas, pelos poderes sociais e por 
condições de possibilidade como a boa saúde, a educação básica, e o 
incentivo e estímulo às suas iniciativas (SEN, 2000, p. 25).  
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Nesse contexto, podem-se entender as liberdades humanas como a 

hegemonia do processo de desenvolvimento, uma eventualidade de processo 

conservador e empobrecido. O que se propõe então com as liberdades substanciais 

vai além das liberdades humanas, um processo contra-hegemônico de pertinência à 

democratização, com embates políticos e ideológicos, ações de atores sociais que 

suscitam inquietações, críticas participativas e construtivas, gerando oportunidades e 

componentes constitutivos para o desenvolvimento.  

A própria criação do IDH vem dessas inquietações e passa a levar em 

conta não apenas a riqueza produzida pelo PIB, mas também aspectos de saúde e 

educação, um conceito de desenvolvimento de caráter social, para o aprimoramento 

do ser humano em termos individuais, paradigma de melhoria para os membros da 

sociedade, uma vez que ela passa a ser uma sociedade transformada, participativa 

e globalizada. 

Sen (2000, p. 18) discute temas individuais como: liberdades em razão 

de eficácia do desenvolvimento, “a realização do desenvolvimento depende da livre 

condição de agente das pessoas”, e das liberdades instrumentais, as quais 

favorecem a capacitação do indivíduo, “as liberdades não são apenas os fins 

primordiais para o desenvolvimento, mas também os seus meios principais” (SEN, 

2000, p. 25). Ou seja, apresenta uma análise do desenvolvimento como liberdade, 

como o meio e fim do desenvolvimento, que acende a oportunidade e a capacidade 

das pessoas realizarem coisas que consideram valiosas de fazer ou ter, ao mesmo 

tempo exercendo a sua condição de agente. 

Primeiro, precisamos distinguir entre o “aspecto do bem-estar” (well-being 
aspect) e o “aspecto da condição de agente” (agency aspect) de uma 
pessoa. O primeiro abrange as realizações e oportunidades do indivíduo no 
contexto de sua vantagem pessoal, enquanto o segundo vai além e 
examina as realizações e oportunidades também em termos de outros 
objetivos e valores, possivelmente extrapolando a busca do bem-estar do 
próprio indivíduo (SEN, 1999, p. 57). 
 

Assim, em conformidade com Sen, porém no âmbito educacional, 

Freire (2007) apresenta a educação como saída para a libertação dos seres 

humanos da condição de desumanizados, pois o autor defende que a educação 

conduz o egresso da consciência ingênua para uma consciência crítica, que 

possibilite a saída da condição passiva para tornarem-se sujeitos da sua própria 

história, exercendo então, a sua condição de “agente”.  
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Nesse cenário, a educação pode aparecer como instrumento de 

desenvolvimento social, possibilidade em que a sociedade pode adquirir 

melhores condições de vida, de maneira sustentável, pois a educação deveria 

transformar e libertar, desempenhando um papel fundamental em todas as camadas 

da população e proferindo respeito a todos e no decorrer de toda a vida.  

No entanto, notou-se a complexidade do processo, de modo que o 

desenvolvimento social também precisa de algumas considerações a respeito da 

paz, da igualdade, das oportunidades, do resgate dos valores que traz então, a 

necessidade de uma sociedade voltada para o conhecimento. Aspectos que talvez 

sejam difíceis de inserir isoladamente nos processos de desenvolvimento 

econômico. 

Ponchirolli (2000) apresenta o capital humano como fundamental para 

a organização do futuro, se pensar em outras formas de observar o 

desenvolvimento. Para o autor, o aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, 

assim como Delors (2010), são habilidades e competências principais no mercado 

competitivo, necessárias para o século XXI. A pesquisa científica e educação são 

bases para a geração de riquezas. As organizações econômica e social estão 

centradas na posse da informação do conhecimento e na utilização do capital 

humano, ou seja, indivíduos capacitados e/ou especializados, detentores de um 

conjunto de conhecimentos, competências e atributos que favoreçam a realização 

de trabalho que produzam valor econômico. 

A competitividade internacional leva a modificações nos padrões de 
produção e consumo. Novas tecnologias de produção afetam a organização 
do trabalho, modificando cada vez mais o perfil do trabalhador necessário 
para esse novo tipo de produção. Surgem novas profissões, outras 
desaparecem. Há uma tendência de intelectualização do processo de 
produção implicando mais conhecimento, uso da informática e de outros 
meios de comunicação, habilidades cognitivas e comunicativas, flexibilidade 
de raciocínio, etc. (LIBÂNEO, 2001, p.15). 

 

De acordo com Silva (2006), a Assembleia Geral da UNESCO da 

Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, aprovou uma resolução 

a qual dizia que “a educação para o Desenvolvimento é a educação para a 

compreensão, a paz e a cooperação internacional e a educação relativa aos direitos 

do homem e às liberdades fundamentais". Um paradigma em que não basta saber 

fazer ou ter.  

Delors e outros (2006) estabeleceram quatro pilares para a educação: 

https://conceitos.com/sociedade/
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Aprender a conhecer: aprendizagem que visa não tanto a aquisição de um 
repertório de saberes codificados, mas antes o domínio dos próprios 
instrumentos do conhecimento pode ser considerado, simultaneamente, 
como um meio e como uma finalidade da vida humana. Meio, porque se 
pretende que cada um aprenda a compreender o mundo que o rodeia, pelo 
menos na medida em que isso lhe é necessário para viver dignamente, para 
desenvolver as suas capacidades profissionais, para comunicar. Finalidade, 
porque seu fundamento é o prazer de compreender, de conhecer, de 
descobrir (2006, p. 90-91). 
...................................................................................................................... 
Aprender a conhecer e aprender a fazer: são em larga medida 
indissociáveis. Mas, a segunda aprendizagem está mais estreitamente 
ligada a questão da formação profissional: como ensinar o aluno a pôr em 
prática os seus conhecimentos, e também, como adaptar a educação ao 
trabalho futuro quando não se pode prever qual será sua evolução (2006, p. 
93). 
...................................................................................................................... 
Aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros: um dos maiores 
desafios da educação. O mundo atual é, muitas vezes um mundo de 
violência que se opõe a esperança posta por alguns no progresso da 
humanidade. A História humana sempre foi conflituosa, mas há elementos 
novos que acentuam o perigo, e especialmente o extraordinário potencial de 
autodestruição criado pela humanidade no decorrer do século XX. A opinião 
pública, através dos meios de comunicação social, torna-se observadora e 
impotente e até refém dos que criam ou mantêm os conflitos. Até agora, a 
educação não pôde fazer grande coisa para modificar essa situação real 
(2006, p. 96). 
...................................................................................................................... 
Aprender a ser: a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da 
pessoa – espirito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, 
responsabilidade pessoal, espiritualidade. Todo ser humano deve ser 
preparado, especialmente graças a educação que recebe na juventude, 
para elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular os seus 
próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir 
nas diferentes circunstâncias da vida (2006, p. 99) 

  

Em tempos de rápida transformação, nota-se que houve uma 

transformação no conceito de educação, muda-se o mundo e afastam-se as 

possibilidades de continuar com uma educação tradicional e permanente, surgindo a 

necessidade de escolas que se comprometam com a educação de indivíduos 

preparados para enfrentar as diversas exigências dos campos existentes, da vida, 

do mercado, do mundo. Que capacitem a autonomia, o discernimento e a 

reponsabilidade de cada um diante do coletivo. Para Delors e outros (2006), a 

educação deve multiplicar as possibilidades de acesso a dados e fatos, permitindo 

que todos possam coletar, selecionar, ordenar, gerenciar e utilizar esse volume de 

informações e servir-se dele. A educação deve, portanto, adaptar-se constantemente 

às mudanças da sociedade, sem negligenciar as vivências, os saberes básicos e os 

resultados da experiência humana. 
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Nesse contexto, uma educação que esteja voltada para a busca da 

liberdade, para a paz, para o desenvolvimento sustentável, seja ele humano, social, 

cultural, ambiental ou econômico. De acordo com Delors e outros (2006), o mundo 

vive conflitos provocados por intolerância religiosa e por situações de violência 

causadas pelas condições de extrema pobreza, verificadas em diversos países. Não 

se pode chegar a um desenvolvimento pleno, se não se difundir uma cultura de não 

violência, de tolerância e cooperação: 

A Educação para o Desenvolvimento visa a conscientizar a opinião pública 
para as questões da solidariedade e da interdependência das regiões do 
mundo e, em particular, para a realidade econômica, política, social e 
cultural dos países do Sul geopolítico. Nesse sentido, a ED visa a capacitar 
vários segmentos da opinião pública para uma melhor análise da 
informação e das políticas locais, nacionais e internacionais, ligadas aos 
desequilíbrios mundiais, permitindo mudanças dos comportamentos sociais 
individuais e/ou grupais e propostas de ação, norteadas por preocupações 
de sustentabilidade dos processos de desenvolvimento. A Educação para o 
Desenvolvimento promove o direito de todas as pessoas, e de todos os 
povos, a participar e contribuir para o desenvolvimento econômico, social, 
político e cultural. 
A Educação para o Desenvolvimento (ED) é um processo dinâmico, 
interativo e participativo que visa: 
. À formação integral das pessoas;  
. À vivência da interculturalidade;  
. Ao compromisso para a ação transformadora alicerçada na justiça, 
equidade e solidariedade;  
. À promoção do direito e do dever de todas as pessoas, e de todos os 
povos, participar e contribuir para um desenvolvimento integral e sustentável 
(SILVA, 2006, p.122). 

 

Assim, a educação vem com o desafio de estimular mudanças de 

atitude e comportamento para a construção de um outro perfil populacional, uma vez 

que as capacidades intelectuais, morais e culturais do homem impõem 

responsabilidades para com outros seres vivos e para com a natureza como um 

todo.  

De acordo com Becker (2008), no Brasil, a Lei das Diretrizes e Bases 

da Educação nº 9.394/96 (LDB, 2006), em seu artigo 1º "A educação abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 

no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais", por meio dela o ser 

humano se apropria do conhecimento para utilizá-lo em seu próprio 

desenvolvimento. 

Assim, através do estudo, nota-se que diante de toda complexidade 

inerente ao processo, a educação contemporânea que transforma e liberta, possa 
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ser um caminho privilegiado na consolidação de valores e comportamentos 

sustentáveis para o desenvolvimento. 
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3 EDUCAÇÃO BANCÁRIA E EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA:   
embates no contexto escolar brasileiro contemporâneo 

 

 

A proposta do capítulo é refletir, pontualmente, sobre abordagens 

educativas, em âmbitos temporal e nacional, em que umas são mais conservadoras, 

outras mais liberais, mas que desencadeiam em ações que podem promover os 

desenvolvimentos humano e social. O foco reside nos estudos freirianos em que a 

presente pesquisa se sustenta. 

 

 

3.1 CONTEXTOS DE INSERÇÃO 

 

Para situar a educação brasileira e, seguidamente, as abordagens de 

ensino, faz-se necessário descrever e discutir os contextos sociais em que estão ou 

estiveram inseridas. Trata-se de olhar para as culturas pré-modernas, modernas e 

pós-modernas.  

Para Giddens (2002) a sociedade moderna e a alta modernidade 

tratam da passagem da sociedade do trabalho para a sociedade do consumo, que 

ao contrário de atitude ativa política, institui o sujeito passivo/consumidor, o controle 

está restrito ao próprio corpo, um cultivo ao narcisismo. Discute com autores e 

contesta afirmativas da modernidade como coisa ruim; assim ao tratar a temática 

chama atenção para a necessidade de tentar definir melhor o tipo de sociedade que 

está se construindo, possibilitando uma reflexão: 

[...] muita gente argumenta que estamos no limiar de uma nova era, a qual 
as ciências sociais devem responder o que está nos levando para além da 
própria modernidade. Uma estonteante variedade de termos tem sido 
sugerida para esta transição, alguns dos quais se referem positivamente a 
emergência de um novo tipo de sistema social (tal como “sociedade de 
informação” ou a “sociedade de consumo”), mas cuja maioria sugere que, 
mais que um estado de coisas precedente, está chegando a um 
encerramento (“pós-modernidade”, pós-modernismo”, “sociedade pós-
industrial”, e assim por diante). Alguns dos debates sobre estas questões se 
concentram principalmente sobre transformações institucionais, 
particularmente as que sugerem que estamos nos deslocando de um 
sistema baseado na manufatura de bens materiais para outro relacionado 
mais centralmente com informação (GIDDENS, 1999, p. 11-12). 

Ainda em Giddens (2002), a história humana foi marcada por 

descontinuidades e não teve uma forma homogênea de desenvolvimento. Nesse 

contexto é difícil não considerar a ideia de dissociar a constituição das sociedades 
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modernas, em sua complexidade atual, sem levar em conta as consequências da 

globalização ou os riscos sociais, tanto ao indivíduo quanto às instituições. Estas, 

que diferem de todas as formas anteriores tanto na ordem social quanto no seu 

dinamismo, interferindo nos hábitos e costumes tradicionais, com impactos globais.  

Assim, o autor ressalta que as grandes transformações e mobilidades da 

modernidade alteram de forma radical a “natureza da vida social cotidiana” (2002, p. 

9), e vêm contribuindo de forma decisiva para afetar “os aspectos mais pessoais de 

nossa existência”. 

No Quadro seguinte, apresentam-se ambientes de confiança e de risco 

nas culturas pré-modernas e modernas, discutidos por Giddens (1991)*: 

 

             Quadro 1: Apontamentos das sociedades pré-modernas e modernas 

 
                Fonte: GIDDENS, 1991. p.104.. 
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Para Giddens (1991), interpretar modernidade e pós-modernidade é 

transitar por domínios teóricos, que vão desde a discordância do conceito de pós-

modernidade até as justificativas e definições mais incisivas.  

Nota-se que os embates de filósofos, sociólogos e pesquisadores 

sobre os dois termos, não são recentes e percorrem posições teóricas diversas. No 

entanto, seja qual for o posicionamento de cada um destes estudiosos, a 

modernidade e a pós-modernidade são elementos diferenciadores que não podem 

ser desconectados do âmbito educativo, visto que intervêm consideravelmente nas 

formas de construção de saberes.  

Nesse sentido, para Lyotard (1993, p. 21), “a modernidade, seja qual 

for a época que date, é sempre inseparável do enfraquecimento da crença e da 

descoberta do pouco de realidade da realidade, associada à invenção de outras 

realidades”.  

Refere-se, então, à modernidade como parte da pós-modernidade, ou 

seja, para o autor, não há modernidade sem pós-modernidade, a modernidade é o 

nascimento, o conhecimento primeiro, o presentificável, e a pós-modernidade é o 

sublime, o sentimento não presentificável e de difícil exemplificação. 

A pós-modernidade, para Petrônio (2007), é a visão de algo novo, 

como um percurso e o nascimento de algo, válido e preferível em relação ao 

anterior, afirmando que a pós-modernidade nada mais é do que a mesma 

modernidade. 

A nossa cultura se desenvolveu com o intenso preciso de transformar o 
passado em “papel branco”, de modificar definitivamente as coisas. Cultura 
de ruptura, que se fez acreditar e impor como “nova” (adjetivo, como dito, 
hoje sinônimo de bom, antes, de melhor), que combate e aniquila o “antigo”. 
Para não ver se esvair, com o tempo, essa sua essencial razão de ser, 
terminou por fixar de uma vez por todas os cânones do moderno, 
especificando-lhes de maneira que coincidissem exatamente com os 
próprios e tornando-se, assim, perenemente nova, perenemente jovem, 
perenemente Moderna (PETRÔNIO, 2007, p. 26). 
 

A concepção de Petrônio (2007), então, é de um nome novo para algo 

que já existe, uma extensão da continuidade na modernidade, enquanto, para 

Lyotard (1993), os períodos são distintos, porém interdependentes. 

Para Santos (2008), a modernidade constituiu-se antes do modo de 

produção capitalista ter se tornado dominante e extinguirá antes que este último 

deixar de ser dominante. Para o autor, é difícil definir pós-modernidade se nos 
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encontramos em um período de crise, de transição. Assim, em seu entendimento, a 

pós-modernidade está totalmente relacionada ao período moderno. 

Na visão de Goergen (2005), a modernidade se caracteriza pela fé na 

racionalidade e no progresso, buscando a união da razão e da verdade. Um 

processo de desencantamento da organização religiosa no mundo, que representa a 

dispensa de uma ordem transcendental legitimante. Para o autor (2005, p.35) “[...] a 

controvérsia modernidade versus pós-modernidade reflete uma contradição da 

própria realidade atual.” Entende que não se trata de o fim da história, mas a 

possibilidade de garantir ao ser humano a interferência nos rumos de história 

individual e coletiva para transformação da atualidade.  

Assim, nota-se que Petrônio (2007) e Santos (2008) possuem 

pensamentos em comum, defendem a pós-modernidade como uma extensão do 

período moderno, ou que se trata de um período de transformação da modernidade, 

sem necessariamente a utilização do termo pós-moderno.  

Já Goergen (2005) afirma que, enquanto a modernidade é marcada 

pela razão, a pós-modernidade é uma crítica à ruptura de época, uma negação à 

história. Se antes a modernidade era marcada pelo domínio e exploração da 

natureza, hoje a pós-modernidade se efetiva pelo domínio e manipulação da própria 

vida humana. Deve-se destacar a distinção e a interdependência entre um tempo e 

outro, considerada por Lyotard (1993). 

Foucault (1986) argumenta que a pós-modernidade implica uma atitude 

irônica de tornar heroico o presente. Para o autor, o homem moderno é aquele que 

sempre se reinventa e decifra a experiência de vida nos novos espaços urbanos e 

na elementar cultura de consumo desenvolvida a partir da segunda metade do 

século XIX. 

Naturalmente, alguns intelectuais podem ter articulado bem a experiência 
dos choques e trancos da modernidade. Mesmo assim, é preciso dar um 
salto da visão da modernidade ou pós-modernidade como uma experiência 
subjetiva (relativamente restrita) para a descrição das práticas concretas e 
das atividades em curso nas vidas cotidianas de diversos grupos. As 
descrições de experiências subjetivas certamente têm sentido no âmbito 
das práticas dos intelectuais e dos públicos educados para a interpretação 
de tais sensibilidades; porém a suposição de que é possível fazer 
proposições de alcance mais amplo exige evidências mais cuidadosas 
(FEATHERSTONE, 2007, p. 22) 

 

Para exemplificar essas experiências pós-modernas, pode-se 

apresentar o novo hiperespaço, a tecnologia, a globalização, as transformações e 
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mudanças do cotidiano visual e comportamental, tanto no espaço físico quanto na 

maneira de agir e ser dos indivíduos. 

Sendo assim, na presente discussão, nota-se que embora os 

estudiosos não cheguem a uma concordância em relação aos conceitos de 

modernidade e pós-modernidade, as controvérsias possibilitam que a pós-

modernidade possa ser vista como outra forma de compreensão da realidade, 

ampliando os campos de pesquisa e as discussões sobre a formação da sociedade. 

Assim, no presente estudo, o termo pós-modernidade será usado para caracterizar o 

período atual, em que se trata uma luta surda entre o racional e o emocional, entre 

as incertezas e as certezas que ainda restam, entre a tecnologia e a humanidade. 

Enfim, um período de transição em que para se garantir o bem-estar pessoal e 

coletivo, é preciso conhecer o mundo pela razão, pela intuição e pelas relações de 

práticas sociais que respondam ou busquem responder às demandas 

contemporâneas. 

Diante do contexto, a educação deve ser compreendida como 

formação do sujeito capaz gerenciar as incertezas e imprevisibilidades da sociedade 

pós-moderna. Os embates da educação contemporânea são gerais e abrangentes e 

na conjuntura brasileira, apresentam marcas, sinais do tempo e das condições 

históricas. A educação esteve atrelada às exigências de uma sociedade, cujas 

camadas mais favorecidas determinaram rumos e tarefas. Para Saviani (1985 p. 56), 

“as elites forjavam, e forjam, a educação para reproduzir as elites, ignorando a 

qualificação e a participação do povo […]. O ensino mascara o saber para subsidiar 

o poder.” Nesse sentido, almejam-se diferentes possibilidades de transformação da 

prática escolar com vistas a uma educação que liberte e promova leitura crítica do 

mundo, possibilitando ao estudante a capacidade de conhecer, interpretar, discutir e 

se apropriar dos diferentes sistemas decorrentes da cultura pós-moderna, como 

forma de flexibilizar os paradigmas da educação no Brasil. 

Para Martins (2009), a educação formal no Brasil inicia-se apenas em 

1549 com os jesuítas, que foram os primeiros educadores do período colonial, 

atuando até 1759. A educação servia especialmente para a aculturação e 

catequização dos índios e negros e a instrução dos descendentes dos 

colonizadores. 
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Figura 1: Chegada dos Jesuítas em 1549, educação formal no Brasil 

 

Fonte: GOOGLE.COM.BR, 2017, online. 

 

Os missionários não determinaram somente a moral, os costumes e a 

religiosidade, apresentaram também métodos pedagógicos considerados 

estruturados. Métodos dominantes em relação à vida educacional no Brasil colônia, 

que perduraram por cerca de dois séculos. Ocuparam-se da propagação da cultura 

nos moldes europeus, até que em 1759, os jesuítas foram expulsos de todas as 

colônias portuguesas, por decisão do Marquês de Pombal, primeiro-ministro de 

Portugal.  No momento em que foram expulsos, os jesuítas tinham 25 residências, 

36 missões, 17 colégios, seminários de grande porte, além de seminários menores e 

escolas de primeiras letras instaladas em todas as cidades, onde havia casas da 

Companhia de Jesus.  

A educação brasileira vivenciou uma ruptura histórica num processo já 

implantado e consolidado como modelo educacional: 

O marquês de Pombal só inicia a reconstrução do ensino uma década mais 
tarde, provocando o retrocesso de todo o sistema educacional brasileiro. 
Várias medidas desconexas e fragmentadas antecedem as primeiras 
providencias mais efetivas, levadas a sério só a partir de 1772, quando é 
implantado o ensino publico oficial. A coroa nomeia professores e 
estabelece planos de estudo e inspeção. O curso de humanidades, típicas 
do ensino jesuítico, é modificado para o sistema de aulas régias de 
disciplinas isoladas (ARANHA, 1996, p. 134). 

 

O vazio não foi preenchido nas décadas seguintes. As medidas 

tomadas pelo ministro Marquês de Pombal, para financiar o ensino primário, não 
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surtiram efeito. A educação e a cultura tomaram um novo impulso em 1808, com a 

mudança da sede do Reino de Portugal e a vinda da Família Real para o Brasil-

Colônia. Surgiram instituições culturais e científicas, ensino técnico e os primeiros 

cursos superiores, como a medicina no Rio de Janeiro e na Bahia. Mas, o feito, 

apesar de ter sido significativo em muitos aspectos, atendia principalmente às 

necessidades imediatas da Corte Portuguesa no Brasil, resultando na 

marginalização do ensino primário. 

Em 1822, com a independência do País, aconteceram mudanças no 

panorama sócio-político e econômico, com planejamento inclusive, de medidas de 

política educacional. Na Constituição de 1824, houve um compromisso do Império, 

em assegurar "instrução primária e gratuita a todos os cidadãos", confirmado logo 

depois pela Lei de 15 de outubro de 1827, que determinou a criação de escolas de 

primeiras letras em todas as cidades, vilas e vilarejos, envolvendo as três instâncias 

do Poder Público. Teria sido a libertação da educação básica, caso tivesse sido 

implementada. 

Em 1834, foi instituída a descentralização da educação básica, a qual, 

mantida pela República, impediu o Governo Central de assumir uma posição 

estratégica de formulação e coordenação da política de universalização do ensino 

fundamental, assim como se passava nas nações europeias, nos Estados Unidos e 

no Japão, ampliando a distância entre as elites e as camadas sociais populares do 

país. 

Com a instauração da República, em 1889, a educação sofreu 

mudanças, colocando em questão o modelo educacional imperial. Os princípios 

adotados pelo novo regime foram a centralização, a formalização e o autoritarismo. 

Predomínio de um ensino tradicional, centrado no adulto e na autoridade do 

professor. 

E foi, a partir de 1930, depois de uma fase de confronto entre o ensino 

privado e o ensino público que surgiram as ideias liberais na educação. A escola 

nova, ou escolanovismo se inseriu nesse cenário, centrada na criança e nos 

métodos renovados, por oposição à educação tradicional: 

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. A instrução não deve estar reservada 
às elites ou classes superiores, nem ser um instrumento aristocrático para 
servir a quem possui tempo e dinheiro. A educação deve estar a serviço do 
indivíduo, do “homem total” liberado e pleno. A escola assim preocupada 
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com o Homem, independente da família, da classe ou religião que pertença, 
irá revelar e desenvolver, em cada um, seus dotes inatos, seus valores 
intrínsecos, suas aptidões, talentos e vocações [...] É, pois, a partir dos 
talentos ou vocações individuais (que a escola tem a capacidade de 
despertar e desenvolver) que o indivíduo adquirirá sua posição, isto é, que o 
indivíduo ocupará na sociedade a posição que seus dotes inatos e sua 
motivação determinarem e, assim, de acordo com suas próprias aptidões, 
irá encontrar seu lugar na estrutura ocupacional existente (CUNHA, 1979, p. 
34-35).  

 

Observa-se, então, que as ideias liberais foram os primeiros sinais de 

um outro olhar para a educação no Brasil, para o bem-estar da sociedade como um 

todo. Vinha a serviço do indivíduo, com o propósito de desenvolver, em cada um, a 

aptidão, o talento e a vocação. 

Surge, em 1934, a primeira universidade brasileira, em São Paulo. Nas 

colônias espanholas, já existiam muitas universidades, a de São Domingos criada 

em 1538, a do México e Lima em 1551. 

Porém, a educação escolar, no Brasil, desde os primórdios de sua 

história, sempre foi pautada por uma forte tendência elitista e excludente.  

Foi ela, a educação dada pelos jesuítas, transformada em educação de 
classe, com as características que tão bem distinguiam a aristocracia 
brasileira, que atravessou todo o período colonial e imperial e atingiu o 
período republicano, sem ter sofrido em suas bases, qualquer modificação 
estrutural, mesmo quando a demanda social de educação começou a 
aumentar, atingindo as camadas mais baixas da população e obrigando a 
sociedade a ampliar sua oferta escolar (ROMANELLI, 2002, p. 34). 

 

Figura 2: 1ª Universidade Brasileira 

 

Fonte: GOOGLE, 2017, online. 
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Em contrapartida às ideias liberais e concepção de universidades, 

surge em 1964, um regime político autoritário que tinha como objetivo a restauração 

da ordem, da economia, da liberdade política e das instituições democráticas. No 

entanto, para alcançar os objetivos, foram adotadas medidas que acabaram com os 

direitos coletivos, individuais, civis e políticos. 

O período entre 1964 a 1985 foi, sem dúvida, um período de 

desmobilização e descontinuidade de um modelo educacional que vinha se 

instalando no Brasil. A intervenção militar foi marcada pela burocratização do ensino 

público, restringiu a autonomia de educadores e educandos e reprimiu, à força, 

qualquer movimento que caracterizasse barreira para o pleno desenvolvimento dos 

ideais do regime político vigente. Um sistema de instrução totalmente submisso às 

determinações do estado: 

Para fazer feliz a sociedade e manter as pessoas contentes, mesmo nas 
circunstâncias mais humildes, é indispensável que o maior número delas 
seja, ao mesmo tempo, pobres, também totalmente ignorantes. O saber 
amplia e multiplica os nossos desejos, e quanto menos coisas um homem 
ambicione, tanto mais facilmente se lhe poderão satisfazer as necessidades. 
Portanto, o bem-estar e a felicidade de todo Estado ou Reino exigem que os 
conhecimentos da classe pobre trabalhadora se limitem à esfera de suas 
ocupações e que nunca se estendam (no que se refere às coisas visíveis) 
para além do que se relaciona com a sua profissão. Quanto mais 
conhecimento do mundo e das coisas alheias ao seu trabalho ou emprego 
tenha um pastor, um lavrador ou qualquer outro camponês, tanto mais difícil 
lhe será suportar com alegria e satisfação as fadigas e as dificuldades de 
seu ofício (MANDEVILLE, 2001, p. 190). 

 

Depois de 1985, tem início uma transição que dura até hoje, revelando 

o enorme atraso em que o país encontra-se em questão de educação para todos.  

De acordo com Vila (2014), ainda há uma mentalidade conservadora no Brasil, com 

qualquer atitude que se pretenda reformista. Para o autor, o Brasil República, resiste 

e ensaia a democracia há mais de cem anos e invoca o conformismo de parte do 

sistema educacional brasileiro, que teme perder determinadas vantagens e 

prioridades, ou melhor, que teme a redução de seu poder. 

Assim, ao analisar pontualmente eventos do sistema educacional 

brasileiro, nota-se sua complexidade, considerando que o mesmo segue uma linha 

histórica de troca de governos, pensamentos, reformas, projetos e revisões em suas 

bases e, sendo cada período único em suas especificidades, nenhuma época ou 

objeto histórico pode ser comparado. Foram diversas reformas desde o período 

ditatorial, que levantaram questionamentos sobre práticas docentes, formação do 
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professor e grau de atenção dispensado pelo Estado na valorização de suas 

funções, bem como do sistema de ensino de uma forma geral. Para Ghiraldelli 

(2003, p. 121), os militares não trouxeram qualquer benefício à educação e a cultura 

brasileira, “[...] somente uma visão bastante condescente com os ditadores poderia 

encontrar indícios de algum saldo positivo na herança deixada pela ditadura militar”. 

Nesta perspectiva, encontra-se o contexto escolar contemporâneo, que 

entre idas e vindas, em maior ou menor grau, vem buscando e conquistando 

caminhos possíveis, para melhorar o ensino e a educação. O que se observa é que 

nada aconteceu de um dia para o outro; foi um processo lento, gradativo e 

construtivo portanto, detentor de história e de ideologias.  A educação 

contemporânea não seria nada sem a moderna, que não existiria sem antes passar 

pela idade média e assim por diante. Um processo que vem se aprimorando, de 

tempo em tempo, e ainda tem muito para se desenvolver. O que não se pode negar 

que os indivíduos estão em permanente construção e em busca constante pelo 

conhecimento para resolver os problemas e garantir a qualidade de vida: 

Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas 
inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem inacabados. Têm 
a consciência de sua inconclusão. Aís se encontram as raízes da educação 
mesma, como manifestação exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão 
dos homens e na consciência que dela têm (FREIRE, 2005, p. 83-84). 

 

As metodologias aplicadas para a educação de crianças e 

adolescentes alteraram-se, ao longo do tempo. Educadores, sejam eles brasileiros 

ou não, contribuíram e ainda contribuem com suas ideias para a transformação da 

educação no Brasil, ou seja, um suprimento para o entendimento de que, do 

individualismo, da exposição dos professores, e da memorização de conteúdos que 

vieram com a chegada dos jesuítas, em 1549, já se passaram quase quinhentos 

anos e a função da escola atualmente ainda é desafiadora, em busca de um espaço 

de coletividade social, que leve os estudantes a se mobilizarem para o entendimento 

do mundo e da realidade na qual estão inseridos. Há ainda uma carência de um 

espaço de desenvolvimento e aprendizagem baseados na curiosidade e na 

pesquisa. 

 Para Pourtois e Desmet (1999), a maneira de educar e de pensar 

pedagogia na pós-modernidade significa examinar um conjunto de dimensões de 

ordem efetiva, cognitiva, social e ética, que, formando um sistema, constituem o 
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fundamento do ato educativo e que as práticas educativas precisam levar em conta 

essa totalidade, as incertezas e as descontinuidades dos dias atuais. 

Nesse sentido, de acordo Aquino e Zambam (2016), a capacidade de 

convivência desse mundo de descontinuidades, citado pelos autores como: 

divergente e contraditório, tem sido o desafio e compromisso da humanidade, na 

contemporaneidade.  

Para os autores (2016), trata-se de uma filosofia de tolerância, que não 

só está associada à filosofia da liberdade humana, mas, igualmente, ao direito de 

autodeterminação que cada indivíduo, classe ou movimento coletivo possui de ter 

sua identidade própria e ser diferente funcionalmente dos outros, ou seja trata-se da 

relevância de práticas educativas que proporcionem uma liberdade individual, mas 

em prol de uma coletividade, do social. 

Observa-se que a situação tem se reformulado a cada dia, exigindo do 

mundo uma necessidade de valorização do ser humano para melhor bem viver. De 

acordo com Boff (2009), bem viver significa compromisso com a responsabilidade de 

promover os princípios eco vitais como condições, e premissa fundamental para 

desenvolver proposta civilizatória. Na busca de outros caminhos para a humanidade, 

a ideia do bem viver tem muito a nos ensinar. Para o autor, o “bem viver” visa ética 

da suficiência para toda a comunidade e não apenas para o indivíduo. 

 Para Freire (2005), trata-se, então, de uma proposta de civilização, de 

libertação e de compromisso com a vida. Freire, foi um pensador da educação que 

teve como realidade de estudo a humanização e a emancipação humana, cuja 

preocupação primeira era resolver os problemas imediato-práticos dos oprimidos2, 

com resgate pela educação libertadora, lugar em que os educandos tivessem 

condições de, reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeitos de sua 

própria destinação histórica: 

Sua trajetória profissional e existencial foi profundamente marcada pela 
preocupação com a efetivação de um processo educativo que além de 
promover o acesso aos conhecimentos humanos acumulados, propiciasse a 
libertação da consciência humana. De tal forma que a emancipação do 
sujeito possa lhe fornecer plenas condições de atuar em seu contexto social 

                                            

2 Oprimidos – São os desumanizados, não apenas como viabilidade ontológica, mas como realidade 
histórica. Tem sua humanidade roubada, é a distorção da possibilidade de ser mais, distorção 
possível na história, mas não vocação histórica. A alienação dos homens como pessoa, como seres 
para si, porém não é destino dado, mas resultado de uma ordem injusta, que leva a violência dos 
opressores e esta, o ser menos (FREIRE, 2007, p. 32). 
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promovendo as transformações necessárias para a sua permanente 
construção e humanização (FOCHEZATTO; CONCEIÇÃO, 2012, p. 2). 

 

Assim, pode-se compreender o educador Freire, sua relação de 

homem com o mundo e sua política pedagógica de libertação. O educador implica 

sua presença no mundo, uma presença que é “um estar com”, um sujeito situado, e 

dessa forma, compreende um permanente defrontamento com o mundo. 

Freire (2007) apresenta a necessidade da libertação dos seres 

humanos da condição de desumanizados, por meio da passagem da consciência 

ingênua a uma consciência crítica, que possibilite a saída da condição passiva para 

tornarem-se sujeitos da sua própria história. A contribuição de Freire, para a 

educação, foi a proposta de formação de seres capazes de refletir a existência 

humana, de se compreenderem como seres inacabados, capazes de reconhecer e 

transformar a realidade. 

O autor (2007) chama a incapacidade de compreensão da realidade e 

a proibição do ser sujeito, de interdição do corpo. Como visto, ao longo da história 

da educação no Brasil, com a chegada dos colonizadores e posteriormente dos 

jesuítas, corpos de homens e mulheres foram “docilizados”, interditados e punidos. 

Para Foucault (1999, p. 119), “é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode 

ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado”. Para o autor, uma redução 

materialista da alma e uma teoria geral do adestramento, em que reina a “docilidade” 

que une ao corpo analisável o corpo manipulável, um controle minucioso das 

operações do corpo de sujeição constantes de suas forças, impõe a relação 

docilidade-utilidade, são o que podemos chamar de “disciplinas”. Assim: 

O corpo e a alma da América, o corpo e a alma de seus povos originários, 
assim como o corpo e a alma dos homens e das mulheres que nasceram no 
chão americano, filhos e filhas de não importa de que combinações étnicas, 
o corpo e a alma de mulheres e homens que dizem não à dominação de um 
Estado sobre o outro, de um sexo sobre o outro, de uma classe social sobre 
a outra, sabem, o corpo e alma dos progressistas e das progressistas, o que 
representou o processo de expansão europeia que trazia em si as 
limitações que nos eram impostas (FREIRE, 2000, p. 74). 

 

Os estudos freirianos apontam, como premissa fundamental, uma 

avaliação de poder, marcada pelo propósito de um educador que, como sujeito 

transformador, trilhará apropriação do conhecimento, pautado em relações de 

trocas, que conduzem a liberdade entre os indivíduos. 
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Na análise de Godinho (1995), há quatro tipos de poder disseminados, 

nas distintas instituições: o poder econômico, sob a forma do salário como 

pagamento da força de trabalho, o poder político em que uns dão ordens sobre 

outros, o poder judiciário, que podem julgar e punir infrações, e ainda, ressalta o 

poder epistemológico, que extrai dos indivíduos um saber, um conhecimento sobre 

estes indivíduos já submetidos ao olhar e controlados pelos diferentes poderes: 

Na concepção foucaultiana de poder, existem poderes disseminados em 
toda a estrutura social por intermédio de uma rede de dispositivos da qual 
ninguém, nada escapa. O poder único não existe, mas, sim, práticas de 
poder, [...] o poder não é algo que se possui, mas algo que se exerce [...] 
(GODINHO, 1995, p. 68). 

 

Assim, observa-se que Foucault e Freire, mesmo que por perspectivas 

distintas, abordaram relações de poder, lutas de classe, saber e conhecimento, 

como uma forma de controle social por meio das instituições sociais. 

Para Foucault (1998, p.148), se o poder “[...] apenas se exercesse de 

um modo negativo, ele seria muito frágil. Se ele é forte, é porque produz efeitos 

positivos [...] a nível do saber”. Para o autor, o poder deve ser estudado, a partir das 

técnicas e táticas de dominação, pois o poder não existe, o que existe são as 

práticas ou relações de poder que se estabelecem na sociedade.  

Trata-se de um controle gerenciado que reflete a ordenação das 

estruturas maiores da dominação. Foucault (2010, p. 207) afirma que “ocorreu a 

‘retirada‐violência’ que regia a economia do poder pelo princípio 

‘suavidade‐produção‐lucro’”. Uma política de coerção sobre os corpos, gestos e 

comportamentos, desvelada como alvo do poder, submissão e aperfeiçoamento: “o 

indivíduo é sem dúvida o átomo fictício de uma representação ‘ideológica’ da 

sociedade; mas é também uma realidade fabricada por essa tecnologia específica 

de poder que se chama ‘disciplina’” (FOUCAULT, 2010, p. 185).  

Assim, a escola tornou-se elemento básico na formação e constituição 

de sujeitos docilizados, reproduzidos e legitimados, que tira dos indivíduos, homens 

e mulheres, a liberdade de serem sujeitos. Constrói-se uma massa homogênea e 

padronizada de produção e reprodução das regras e cultura imposta pelos 

dominantes ou opressores, mantendo o status quo. 

Na Pedagogia do Oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, 

Freire pontua dois momentos centrais: 
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O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e 
vão comprometendo-se, na práxis, com a sua transformação; o segundo, 
em que transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do 
oprimido e passa a ser pedagogia dos homens em processo permanente de 
libertação (FREIRE, 2005, p. 45). 

 

A pedagogia dos homens, empenhando-se na luta pela libertação, a 

conscientização conduzindo à transformação da realidade: 

Contudo, esse processo de conscientização do sujeito deve ser realizado 
numa relação dialógica estabelecida entre os educadores e os educandos. 
Nessa relação dialógica, os educadores, partindo dos saberes-feitos de 
seus educandos, criarão condições necessárias para que o educando, ao 
tomar consciência de sua condição histórica, torne-se sujeito de seu próprio 
processo educativo (FREIRE, 1992, p. 85). 

 

Então, como determinar essa relação dialógica no processo de ensino-

aprendizagem? Para Freire (1992), o diálogo deve ser estabelecido entre educador 

e educando, de forma horizontal e não vertical, baseando-se na humildade, no amor, 

na esperança, na fé e confiança e não ao contrário, o que seria o antidiálogo: 

O diálogo entre professoras ou professores e alunos ou alunas não os torna 
iguais, mas marca a posição democrática entre eles ou elas, Os professores 
não são iguais aos alunos por n razões, entre elas, porque a diferença entre 
eles os faz ser como estão sendo. Se fossem iguais, um se converteria no 
outro. [...] Diálogo, por isso mesmo, não nivela, não reduz um ao outro. Nem 
é favor que um faz ao outro. Nem é tática manhosa, envolvente, que um usa 
para confundir o outro. Implica, ao contrário, um respeito fundamental dos 
sujeitos nele engajados, que o autoritarismo rompe ou não permite que se 
constitua. [...] A relação dialógica, porém, não anula, como às vezes se 
pensa, a possibilidade do ato de ensinar. Pelo contrário, ela funda esse ato, 
que se completa e se sela no outro, o de aprender, e ambos só se tornam 
verdadeiramente possíveis quando o pensamento crítico, inquieto, do 
educador ou da educadora não freia a capacidade de criticamente também 
pensar ou começar a pensar do educando (FREIRE, 1992, p.117-118). 

 

O diálogo apresenta a capacidade do desenvolvimento, do resolver 

problemas, da participação ativa e democrática. E essa é a missão da educação, o 

uso da inteligência como instrumento para cooperação, para solução de problemas 

que levem a novos problemas e assim por diante. E não apenas para memorização 

de conteúdos ou a repetição de verdade fixas e absolutas. 

A relação dialógica e democrática entre educadores e educandos 

podem gerar saberes-feitos, saberes construídos, criando condições necessárias 

para que o educando tome consciência de sua condição histórica e torne-se sujeito 

de seu próprio aprendizado. Para Freire (1992), o processo educativo deve ter seu 

início nestes saberes-feitos e, a partir deles, desenvolver-se.  



54 

 

Para Foucault (2010), a disposição das carteiras enfileiradas na maior 

parte do tempo escolar, o cumprimento de horários, o sequenciamento das 

atividades e a ordenação da importância/valor dos estudantes por resultados e 

aptidões adquiridas e a punição, tornaram‐se estratégias atraentes. O indivíduo sai 

da escola inconscientemente com o corpo submisso, docilizado, adestrado. Assim a 

escola torna-se o veículo relevante de controle desse corpo, desse olhar, desse 

movimento e, principalmente, dessa consciência. O autor chamou esse controle de 

submissão dos corpos de “Sociedades disciplinares”. 

Deleuze (1992) formula uma teoria de nova ordem social, denominada 

“Sociedade de controle”. Para o autor, uma força da sociedade, pós segunda guerra 

mundial, identificadas pelas mudanças que ocorreram por todo mundo capitalista, 

ligadas principalmente às inovações tecnológicas:  

Encontramo-nos numa crise generalizada de todos os meios de 
confinamento, prisão, hospital, fábrica, escola, família [...]. Reformar a 
escola, reformar a indústria, o hospital, o exército, a prisão; mas todos 
sabem que essas instituições estão condenadas, num prazo mais ou menos 
longo. Trata-se apenas de gerir sua agonia e ocupar as pessoas, até a 
instalação de novas forças que se anunciam. São as sociedades de controle 
que estão substituindo as sociedades disciplinares (DELEUZE, 1992, p. 
220).  

 

Para o autor, o poder e o controle sobre os indivíduos saem de uma 

esfera local, de espaços fechados como família, escolas, quartéis, passando para 

todos os campos da vida social, uma rede de comunicação mundial, onde não há 

mais espaço restrito, sustentado pelo aparato das tecnologias de informação.  

Em Bauman (1999), um controle do ciberespaço, a informação e o 

conhecimento são elementos estratégicos para a manutenção do poder na nova 

sociedade informacional. Uma estruturadora globalização que interliga mercados e 

países. 

Conforme Deleuze (1992), na sociedade de controle, a educação 

aparece sob o modelo de empresa, uma organização prestadora de serviço.  

Para Chauí (2003), a gestão, a programação e o planejamento 

estratégico são elementos complementares numa instituição, cujos discursos 

primam pelo poder econômico, em que o ensino passa a ser sinônimo de 

investimento e de retorno imediato. Cria-se um ambiente de competição, tendo como 

princípio os méritos e a ênfase na formação permanente. 
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Deleuze (1992) aponta que, na sociedade disciplinar, era preciso 

sempre recomeçar, nas instituições, nas escolas, na fábrica; já na sociedade de 

controle, nunca se termina nada, é preciso sempre mais. Para o autor, um modelo 

de sociedade que exige, a todo o momento, reformulações no conteúdo, nos 

objetivos e na avaliação, evidencia um controle pedagógico, para atender o modelo 

da sociedade vigente que necessita de indivíduos flexíveis. 

Assim, como formar indivíduos flexíveis, críticos e participativos numa 

educação pautada na transmissão de conhecimento, professor como centro e aluno 

passivo, que aceitam um poder dominante que molda e dociliza? Enfim, seja qual for 

a sociedade, disciplinar, de controle, de oprimidos e opressores, que modelo de 

educação sustentará e formará cidadãos preparados para uma sociedade que se 

transforma diariamente? 

É na fração da teoria de Freire, que se encontram sinais de respostas 

às questões. Trabalhos do autor apresentaram caminhos e possibilidades de pensar 

outra educação, dentro das necessidades contemporâneas.  

No contexto escolar, o centralismo do poder deve ser substituído e a 

reinvenção do poder deve ser percebida como o grande motivo que move os sujeitos 

educativos: 

Defende que, neste processo de reinvenção do poder, ou as massas 
populares têm uma participação ativa e crescentemente crítica no processo 
de aprendizagem de serem críticas, ou o poder não será reinventado. 
Assim, urge que se lance um novo olhar sobre esta temática do poder, de 
modo que sejam revistos os velhos modelos de concepção que permeiam 
esta questão e que se articulem na possibilidade da efetiva participação dos 
sujeitos (FREIRE, 1995, p. 53). 

 

Para Freire (2000), os indivíduos são condicionados pelas estruturas 

econômicas, mas não totalmente determinados. É o próprio saber‐se condicionado e 

não fatalmente submetido a este ou àquele destino que abre o caminho à 

intervenção no mundo. Para o autor, por maior que seja a força condicionante da 

economia sobre o comportamento individual e social, não é possível aceitá-la com 

total passividade. Afirma que, “o fazer política é a forma natural do seres estarem no 

mundo e com o mundo” (2000, p. 99). 

Em oposição à passividade da educação tradicional, denominada por 

Freire (2007) de Educação Bancária, na crença de que o sujeito pode participar 

ativamente na construção da sua própria história e reverter o processo de submissão 
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com criticidade, o autor propõe uma educação para a liberdade, a qual chamou de 

Educação Problematizadora. 

 

 

 3.2 EDUCAÇÃO BANCÁRIA 

 

No item, é discutida a educação bancária, terminologia criada por 

Freire, e, que atualmente, é objeto de polêmica, ora como abordagem de ensino não 

mais condizente com os dias atuais, ora como abordagem complementar a outras. 

 A educação tradicional ou conservadora tem como fundamento uma 

sociedade de soma dos indivíduos que devem ser aprimorados para a vida social, 

por meio do processo educativo. É também entendida como conservadora, porque 

não idealiza a transformação do mundo atual, ou seja, não leva em consideração as 

incompatibilidades e as desigualdades, pelo contrário, fixam sua reprodução, a partir 

da adequação dos indivíduos ao sistema, à vida social. Para Meksenas (1988), as 

tendências conservadoras que merecem destaque na contemporaneidade são: 

pedagogia tradicional, nova pedagogia e pedagogia tecnicista. 

Conforme Libâneo (1990), essas tendências pedagógicas, também 

conhecidas como liberais, por se declararem neutras, nunca assumiram 

compromisso com a transformação da sociedade, embora, na prática, procurassem 

legitimar a ordem econômica e social do sistema capitalista.  

Em se tratando da pedagogia tradicional, pode-se considerar que o 

aluno vai absorver conteúdos e se adaptar ao contexto social que o envolve, pois 

assimila os conhecimentos acumulados no decorrer do seu desenvolvimento no 

estar no mundo. Afirma Meksenas (1988) que nessa pedagogia, a melhor forma de 

adaptar e preparar o indivíduo para a vida, em sociedade, é fazer com que assimile 

uma série de conhecimentos referentes à cultura e à ciência, acumulados, no 

decorrer do desenvolvimento da civilização humana. 

No contexto, o aluno é um simples receptor de informações, que 

permite o enriquecimento de sua cultura individual, possibilitando o desenvolvimento 

de funcionalidades úteis no contexto da sociedade. Exatamente o que era 

condenado por Weber (1982), nas sociedades modernas, o próprio surgimento de 

“cultos especialistas”. 
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Trata-se de uma pedagogia pautada pela transmissão de 

conhecimentos acumulados historicamente. O professor como centro e transmissor 

de informações. O “dono” de um saber acumulado. Cabe aos alunos, ouvi-lo 

silenciosamente para enriquecer sua cultura individual. Assim, o aluno que melhor 

apreender as informações estará adaptado ao sistema e apto para concorrer no 

mercado de trabalho. Ou seja, o que se nota aqui é que a ascensão social está 

intimamente ligada à educação, porém não é uma obra coletiva, é estritamente 

individual. Refere-se ao conhecimento enciclopédico. Conforme Meksenas (1998), o 

professor é o centro do processo educativo, pois é a figura chave na transmissão do 

saber científico: “A aula deve girar em torno da figura do professor que deve ser 

também a autoridade responsável pelo bom desempenho do ensino e da ordem 

dentro da sala de aula. Ao aluno, cabe apenas acatar as decisões sem questioná-

las” (MEKSENAS 1998, p. 48). 

 

Figura 3: Educação Bancária (Paulo Freire) 

              

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Sendo assim, em 1950, no Brasil, a educação, sobretudo a educação 

de adultos e a educação popular, encontraram, em Paulo Freire, uma orientação 

para uma educação libertadora como paradigma de influência no currículo. 

A educação bancária foi o termo adotado por Freire para descrever o 

processo educativo tradicional.  Uma educação que parte do pressuposto de que o 
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aluno nada sabe e o professor é o detentor do saber. Uma imposição do 

conhecimento realizada pelo professor sobre o aluno, criando uma relação vertical, 

sendo o educando, aquele que recebe o conhecimento sem questionar, reduzido a 

mero espectador, um objeto passivo do ensino, um sujeito que não participa e não 

dialoga.  

Nessa ótica, Freire (1988) propõe a educação como um impacto de 

forma direta no contexto social. Isso significa contrapor-se às formas identificadas 

como educativas, que se esgotam ao passar conteúdos vazios de sentido prático e 

fora de contexto, com afirmação de condutas normatizadas e padrões culturais a 

serem seguidos por todos:  

 O que nos parece indiscutível é que, se pretendemos a libertação dos 
homens, não podemos começar por aliená-los ou mantê-los alienados. A 
libertação autêntica que é a humanização em processo, não é a coisa que 
se deposita nos homens. Não uma palavra a mais, oca, mistificante, é práxis 
que implica na ação e na reflexão dos homens sobre o mundo para 
transformá-lo.  
Exatamente porque não podemos aceitar a concepção mecânica da 
consciência, que a vê como algo vazio, a ser enchido, um dos fundamentos 
implícitos na visão “bancária” criticada, é que não podemos aceitar, também 
que a ação libertadora se sirva das mesmas armas da dominação, isto é, da 
propaganda, dos slogans, dos “depósitos” (FREIRE, 1988, p. 67). 

 

Estudar é uma tarefa difícil, exige do aluno, ou de quem o faz, uma 

postura crítica, organizada e regular, uma postura verdadeiramente sistemática. Na 

educação bancária, essa postura precisamente não existe, e não é estimulada. Pelo 

contrário, sua temática encontra-se fundamentalmente em abortar nos educandos a 

curiosidade, o espírito investigador, a criatividade. Uma disciplina para a 

ingenuidade, não para a indispensável criticidade. 

Freire descreve essa educação com tom quase de enfermidade: 

Quanto mais analisamos as relações educador-educando, na escola, em 
qual quer de seus níveis (ou fora dela), parece que mais nos podemos 
convencer de que estas relações apresentam um caráter especial e 
marcante – o de serem relações fundamentalmente narradoras, 
dissertadoras. 
Narração de conteúdos que, por isso mesmo, tendem a petrificar-se ou a 
fazer-se algo quase morto, sejam valores ou dimensões concretas da 
realidade. Narração ou dissertação que implica em sujeito – o narrador – e 
objetos pacientes, ouvintes – os educandos (FREIRE, 2007, p. 65). 
 

Uma atitude autoritária e opressiva sobre alunos passivos e receptivos 

que recebem informações e conteúdos depositados pelo professor. Uma concepção 

de educação com propósito, intencional ou não, na formação de indivíduos 

acomodados, não questionadores, que se submetem à estrutura do poder vigente. 
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Para Freire (2007), essa é uma forma dos opressores controlarem e impedirem o 

livre pensamento.  

Para o educador, visa à manutenção das estruturas sociais, na forma 

em que se encontram, uma educação a favor das elites dominantes, que não cria 

sujeitos pensantes, mas peças de reposição para o mercado. Nela, os educandos 

não são tratados como sujeitos, são meros objetos recipientes do conhecimento. 

Trata-se do antidiálogo declarado por Freire (1992), em que não há 

comunicação, mas comunicados. Não há uma relação dialógica com os educandos, 

pelo contrário, apenas comunicam, considerando os educandos ignorantes e os 

educadores os sábios, unicamente transmitindo conhecimentos. Conforme Gadotti 

(2003, p. 17), “educar é saber ler o mundo, conhecê-lo para transformá-lo e, ao 

transformá-lo, conhecê-lo”. Para o educador com vista aos estudos de Freire e nas 

perspectivas da educação atual, o movimento envolve metodologias participativas e 

dialógicas associadas a conteúdos transmitidos, assimilados e reconstruídos 

coletivamente. 

Na verdade, o que pretendem os opressores “é transformar a mentalidade 
dos oprimidos e não a situação que os oprime” e isto para que, melhor 
adaptando-os a esta situação, melhor os dominem.  
Para isso se servem da concepção e das práticas “bancárias da educação”, 
a que juntam toda ação social de caráter paternalista, em que os oprimidos 
recebem o nome simpático de “assistidos”. São casos individuais, meros 
“marginalizados” que discrepam da fisionomia geral da sociedade. “Essa é 
boa, organizada e justa”. Os oprimidos, como casos individuais, são 
patologia da sociedade sã, que precisa, por isto mesmo, ajustá-los a ela 
mudando-lhes a mentalidade de homens ineptos e preguiçosos (FREIRE, 
2007, p. 69). 

 

Freire travou uma luta na esperança de melhorar a educação brasileira, 

e foi além com suas obras conhecidas e reconhecidas mundialmente. Apresentou 

uma educação pela libertação, que, para o educador era concebida, mais como um 

ato de construção de conhecimentos do que a simples transmissão e acumulação de 

informações, conforme Gadotti (2006). 

O pensamento freiriano de educação possuía finalidades, conteúdos e 

ações pautadas na possibilidade da humanização e libertação dos sujeitos, que foi 

de relevante contribuição na orientação das políticas curriculares. Um horizonte de 

possibilidades para a emancipação humana a serviço da transformação social. Esse 

outro olhar de teorização para um outro currículo buscou superar os fundamentos 

das teorias tradicionais, caracterizadas pela aceitação, para um ajuste e adaptação 
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da sociedade vigente, na construção de uma teoria crítica, pautada na pesquisa, no 

questionamento, na reflexão, no processo, na modificação dessa sociedade. 

A emancipação humana a serviço da transformação social, para Freire 

(1988), trata-se de exercer ativamente a cidadania, construir democraticamente as 

alternativas possíveis e desejadas:  

 

 

3.3 EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA / EMANCIPADORA 

 

Faz-se necessário esclarecer que Paulo Freire não traz para os leitores 

uma terminologia uniforme ou universal, ao tratar de educação emancipatória, 

transformadora, libertadora, problematizadora. O leitor do educador, depara-se com 

as expressões em sentido análogo, como sinônimos. Nesse sentido, no presente 

trabalho ao tratar de educação emancipatória ou educação problematizadora ou 

ainda educação transformadora, remete-se às propostas de Paulo Freire aqui 

empregadas. 

Adorno escreveu um livro com o título Educação e emancipação (Adorno, 
1995). Mais tarde, Erica Sherover-Marcuse, viúva de Herbert Marcuse, 
também da Escola de Frankfurt, escreveu um livro muito apreciado por 
Paulo Freire, Emancipation and Consciousness (Sherover-Marcuse, 1986), 
onde ela aproxima a teoria da emancipação e a teoria da conscientização. 
Mesmo assim, Paulo Freire continuou usando a expressão “educação 
problematizadora” em vez de “educação emancipadora”. Encontramos esse 
adjetivo nas duas formas: “emancipadora” ou “emancipatória; 
“emancipadora” refere-se mais a ação, educação, processo, práxis, prática, 
e “emancipatória” refere-se mais à concepção, ideal, à teoria, princípios, 
avaliação, currículo, ética, potencial, racionalidade, competência, conceito, 
concepção, perspectiva. Por “perspectiva emancipatória” da educação 
entende-se a visão de que os processos educativos precisam estar 
comprometidos com uma visão de mundo transformadora, inconformada 
com um mundo injusto e insustentável em que vivemos. Por isso, uma 
perspectiva emancipatória da educação e do trabalho deve desenvolver a 
capacidade de pensar criticamente a realidade e promover a justiça e a 
solidariedade, fundada na ética, e respeitando a dignidade e a autonomia do 
educando (GADOTTI, 2012 p. 1-2). 

  

Numa perspectiva emancipatória, a educação é entendida como 

problematização da realidade, visando à sua transformação, que é o oposto da 

educação bancária.  

Na concepção emancipatória (problematizadora) todos produzem 

conhecimentos e todos aprendem juntos. Na concepção emancipatória, respeita-se 

e valoriza-se a trajetória de vida dos educandos. Nessa concepção, a educação é 
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voltada para as necessidades dos sujeitos da educação e não submetida aos 

ditames do mercado, às necessidades da produção voltada para o lucro. 

A palavra “emancipar” vem de ex-manus ou de ex-mancipium. Ex (indica a 
ideia de "saída" ou de "retirada") e manus ("mão", simbolizando poder). 
Emancipar seria então "retirar a mão que agarra", “libertar, abrir mão de 
poderes”, significa "pôr fora de tutela". Ex-manus (foramão), significa “pôr 
fora do alcance da mão”. Emancipar-se é, então, dizer a quem nos oprime: 
"tire a sua mão de cima de mim!". Emancipar-se é, então, conquistar 
liberdade, autonomia, independência, não apenas política, mas também 
econômica. Não pode estar emancipado aquele que passa fome, que não 
tem um teto, que não tem o que vestir. Na concepção bancária o saber dos 
educandos não é valorizado. Ao contrário, é desprezado como saber não 
científico (GADOTTI, 2012 p. 1). 

  

Nesse sentido, através de Gadotti, que foi por anos aluno e parceiro de 

Freire, pode-se esclarecer porque os termos educação problematização, 

emancipadora, transformadora e libertadora se entrelaçam e são usadas como 

sinônimos na presente dissertação em muitos momentos. 

Submergindo assim, ao tema proposto, enceta-se as tendências 

progressistas, que de acordo com Libâneo (1990), partem de uma análise crítica das 

realidades sociais, sustentadas tacitamente pelas finalidades sociopolíticas da 

educação, e a nova pedagogia, que de acordo com Meksenas (1988), trata-se de 

uma das tendências pedagógicas contemporâneas.  

O aspecto fundamental no cenário deste outro método pedagógico é 

fazer com que seja eliminada a acumulação de conhecimentos produzidos pela 

humanidade e, entenda como esses conhecimentos se criam. Nessa forma de 

pedagogia, o objetivo fundamental diz respeito então, ao ato de ensinar o aluno a 

produzir conhecimento e não simplesmente recebê-lo: 

O objetivo não é mais transmitir conhecimento, mas ensinar o aluno a 
produzi-lo, então a figura do aluno é tão importante quanto a do professor. 
Este passa a se ver como orientador, A aula expositiva não se faz mais 
necessária. Mais importantes que a exposição do professor se tornam os 
trabalhos em grupo, a dinâmica, o debate, pois todas essas técnicas levam 
a valorização da experiência, da prática, enfim, do aprender fazendo 
(MEKSENAS, 2005, p. 53). 

 

Nos PCN3 (2001, p. 42), “o professor é um coordenador de atividades 

que organiza e atua conjuntamente com os alunos.” O professor democrático, 

                                            

3 PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais – Objetivo de garantir a todas as crianças e jovens 
brasileiros, mesmo em locais com condições socioeconômicas desfavoráveis, o direito de usufruir do 
conjunto de conhecimentos reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania. Disponível 
em: <http://www.educacional.com.br/legislacao/leg_vi.asp>. Acesso em 17 mar. 2017. 
 

http://www.educacional.com.br/legislacao/leg_vi.asp
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atualizado e comprometido com o aprender do aluno, não pode deixar de cumprir 

com o seu dever de docente, que é de reforçar a capacidade crítica do aluno, sua 

curiosidade, sua insubmissão. Tem como tarefa primeira o rigor metódico da 

aproximação intelectual, engajado com o aprendizado. Ou seja, uma visão inversa 

das tendências liberais, traduzida por Freire (2007), na educação bancária, cujo 

papel do professor é transferidor de conhecimento e conteúdo. 

O que se observa é que aprender criticamente é possível, no entanto, 

exige uma mudança de atitude do professor, que incomodado com o jeito tradicional 

deve tomar atitudes criativas, instigantes, inquietas, curiosas, humildes e 

persistentes. Uma forma mais dinâmica do próprio processo de ensino-

aprendizagem, permitindo, ao aluno, um papel mais ativo na absorção das formas e 

dos métodos que lhe permitam chegar às informações:  

O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, 
invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre 
os que não sabem. A rigidez dessas posições nega a educação e o 
conhecimento como processo de busca (FREIRE, 2005, p. 67). 

 

Assim, aproxima-se às propostas realizadas por Freire, nas discussões 

sobre a pedagogia do oprimido, ao tratar de uma luta de classes, em que o saber 

mais importante para o oprimido é a descoberta da sua situação de oprimido, numa 

condição para se libertar da exploração política e econômica, através da elaboração 

da consciência crítica, passo a passo com sua organização de classe. Nas palavras 

de Gadotti (1988), uma pedagogia libertadora que ultrapassa os limites da 

pedagogia, situando-se também no campo da economia, da política e das ciências 

sociais. Nessa linha de raciocínio, nota-se que a pedagogia libertadora não nasceu 

no domínio da instituição escolar, mas fora dela. Nasceu no contexto da valorização 

das classes menos favorecidas, dos movimentos sociais pela busca de melhores 

condições de trabalho da classe trabalhadora. 

Conforme Meksenas (2005), Freire demonstra que a pedagogia 

libertadora tem sua nascente nos segmentos excluídos dos bancos escolares em 

função de uma entrada prematura no mercado de trabalho, ou seja, não foi por 

acaso que essa tendência tenha nascido da prática de alfabetização de adultos. 

A pedagogia libertadora aparece, então, como uma evolução da nova 

pedagogia, a qual ainda necessitava de aprimoramentos para a verdadeira 

libertação, sendo o papel do professor uma das principais contribuições, a relação 
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professor aluno, no que se refere a processo de ensino-aprendizagem, tem um 

caráter mais democrático, porém, uma democracia que na nova pedagogia parecia 

existente, mas acabava por não acontecer.   

De acordo com Meksenas (2005), esta pedagogia não envolve 

questionamento da realidade presente nas sociedades capitalistas marcadamente 

desiguais, pois a democracia que se faz envolve a liberdade, a competição e a 

ascensão social, porém se não questionada mantém-se camuflada na adaptação do 

indivíduo à sociedade, essa sociedade oprimida analisada por Freire, sem a 

construção de uma consciência crítica que leve à sua transformação. 

Em Meksenas (2005), a preocupação central da pedagogia libertadora 

é aprender a ler nas desigualdades do capitalismo, os caminhos que possam levar à 

alteração dessa mesma sociedade. 

Assim, nota-se que a pedagogia libertadora, como é chamada essa 

nova concepção da educação, pautada nos estudos de Freire (2007), questiona 

drasticamente as formas conservadoras e tradicionais da educação. A nova 

pedagogia, apesar de apresentar avanços significativos, ainda se manteve nas 

formas de educação da domesticação, adaptando alunos ao sistema, em 

conformidade com a condição sócio histórica, abortando as possibilidades de 

construção humana. Ou seja, ainda faltava o caráter questionador da ordem social, 

política, econômica e cultural, na qual estão inseridos, que possibilite a construção 

de julgamentos e opiniões da realidade que vivem, podendo consequentemente 

transformá-la. 

Freire (2007) apresenta, então, uma outra proposta de ensino-

aprendizagem, a educação problematizadora que, ao contrário da educação 

bancária, possibilita o ato de conhecimento da realidade. A criatividade e o diálogo 

fundamentam essa tendência pedagógica. Na sua visão, a educação é uma prática 

política, cuja consciência pode libertar o indivíduo de sua ignorância social e 

possibilitá-lo a lutar pelos seus direitos básicos e torná-lo capaz de pensar por si: 

É na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos, 
educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo programático da 
educação. 
O momento deste buscar é o que inaugura o diálogo da educação como 
prática da liberdade. É o momento em que se realiza a investigação do que 
chamamos Universo Temático do povo ou o conjunto de seus temas 
geradores (FREIRE, 2005, p. 101).  
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Figura 4: Educação Problematizadora 

 

 

Fonte: Adaptado de Bordenave e Pereira,1991, p. 10. 

 

Para Freire (2005), a educação problematizadora visa à transformação, 

por ser uma educação crítica. Tanto professor quanto aluno são mediatizados pelo 

mundo e pela realidade que o apreende, da qual extraem o conteúdo da 

aprendizagem. Nesta perspectiva, Freire (1991), trata da definição dos conteúdos, 

pois para o autor, a ação educativa necessita levar em consideração a visão de 

mundo do educando, ou correrá sérios riscos de tornar-se uma educação bancária. 

Admite que a definição dos conteúdos diz respeito apenas a educador e educando, 

baseados por sua realidade histórica. Então, para o autor, é na realidade 

mediatizada e na consciência que dela temos, iremos buscar o conteúdo 

programático da educação: 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com 
a libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como 
seres “vazios” a quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-se 
numa consciência especializada, mecanicistamente compartilhada, mas nos 
homens como “corpos conscientes” e na consciência coo consciência 
intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a 
da problematização dos homens em suas relações com o mundo (FREIRE, 
2007, p. 77). 

 

Nessa mesma direção, Sen (2011) destaca que um imenso número de 

pessoas em todo o mundo é vítima de várias formas de privação de liberdade, e 

chama atenção para a essencial necessidade de garantia dessa liberdade, 
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fornecendo-lhes possibilidades reais de escolha ao diminuir as restrições do 

desenvolvimento e permitir aos indivíduos a posse de suas condições de agentes. 

Pois, na visão do autor, tem-se, no desenvolvimento, o melhor caminho para tornar 

mais plena a liberdade, sendo que a privação material e a falta de acesso a direitos 

sociais constituem grandes obstáculos a esse exercício.  

Na perspectiva de desenvolvimento formulada por Sen:  
 
[...] à democracia como um elemento constitutivo básico de vencer 
privações de liberdade, o que requer a inter-relação de certas liberdades 
instrumentais, tais como “oportunidades econômicas, liberdades políticas, 
facilidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora” (SEN, 
2000, p.11). 
 

Assim, o desenvolvimento consiste na eliminação de privações que 

limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercerem, 

ponderadamente, sua condição de ser agente: 

O Ser agente é a condição de agente, o que é destoado pelo 
distanciamento entre a ética e a econômica, assim para melhor 
compreensão: “Estou usando o termo agente não nesse sentido, mas em 
sua acepção mais antiga – e mais grandiosa – de alguém que age e 
ocasiona mudança e cujas realizações podem ser julgadas de acordo com 
seus próprios valores e objetivos, independentemente de as avaliarmos ou 
não também segundo algum critério externo [...] a condição de agente do 
indivíduo como membro do público e como participante de ações 
econômicas, sociais e políticas (interagindo no mercado e até mesmo 
envolvendo-se, diretamente, em atividades individuais ou conjuntas na 
esfera política ou em outras esferas) (SEN, 2010, p. 34). 

 

Avaliar a educação em circunstâncias cotidianas é estar em contato até 

mesmo com contrassensos que geram impasses, mas que, ao mesmo tempo, 

requerem transformações estruturais, que proporcionem construir caminhos para 

uma educação mais democrática e mais humana fortalecendo também os direitos de 

cidadania para indivíduos e grupos na realidade social vivenciada. 

Somos frequentemente vítimas da mesma ilusão em todos os campos de 
ensino: toma-se como ponto de partida o que é ponto de chegada e 
considera-se como sendo o método mais simples aquele que é o mais 
natural para a inteligência verbal do adulto, quando, para a criança, a ordem 
a ser seguida tem de ser a inversa (PIAGET, 1998, p. 32). 

 

Para Piaget (1998), umas das dificuldades atuais no espaço educativo, 

além da relevância da criatividade, da ludicidade, da afetividade; é a ausência da 

alegria, da cooperação, do abraço fraterno, da escuta e das atividades que 

instiguem a pesquisa e que provoquem as múltiplas aprendizagens, dentro dos 

muros da escola.  
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4 PROBLEMATIZANDO COM EDUCADORES E EDUCANDOS: o 
momento da pesquisa 

 

 

A educação problematizadora existe desde a Grécia antiga. Sócrates 

(469-399 a.C.) já possuía um método com características problematizadoras, que 

consistia na multiplicação de perguntas, induzindo o interlocutor na descoberta de 

suas próprias verdades e na conceituação geral de um objeto, denominado de 

maiêutica4. Conforme lembra Vasconcellos (1999), nos aspectos pedagógicos e 

filosóficos da metodologia da problematização, a maiêutica é a arte de fazer nascer 

as ideias através da problematização, do diálogo com o interlocutor, de perguntas e 

respostas. Sócrates tinha então, o propósito de demonstrar que o conhecimento era 

virtuoso e devia ser desenvolvido pelo próprio indivíduo, pela sua própria existência, 

por meio do método dialético com o objetivo de gerar o poder de pensar. Fazia uso 

deste método para chegar à verdade da práxis. Para Platão e Sócrates o simples ato 

de ministrar e transferir o conhecimento não gerava prosperidade mental.  

Assim, de acordo com Gadotti (1995), foram surgindo os primeiros 

conceitos de problematização sobre a prática de que se tem notícia, até chegar às 

concepções de Descartes e Bacon que culminaram com uma visão mecanicista de 

mundo. 

A problematização como estratégia de ensino aprendizagem, demanda 

conforme Schön (1992), tanto do professor quanto do estudante, uma postura 

crítico-reflexiva contextualizada sobre o conteúdo. Tarefa não muito fácil para um 

docente com formação voltada para a educação com princípios tradicionais. 

Assim, o professor deve colocar-se como autor e proativo, na tentativa 

de abandonar o ensino por transmissão, um ensino voltado para melhor conceito em 

provas que fecundam um estudante de posição passiva e mecanicista. A 

problematização seria, então, nos pensamentos de Freire (1988), uma “prática para 

a liberdade”, mas também nas contribuições de Vásquez (2007) e Veiga (2007), uma 

                                            

4 Método Socrático que consiste numa prática filosófica desenvolvida por Sócrates onde, através de 

perguntas sobre determinado assunto, o interlocutor é levado a descobrir a verdade sobre algo. “O 
parir do saber não é mais do que o relembrar, trazer à tona aquilo que já pertence ao indivíduo desde 
de sua “vida” extra corporal, ou seja, o saber já é pertencente ao homem, ele apenas vem a memória 
através da maiêutica (JERPHAGNOM, 1992, p.23). 
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espécie de caminho para o professor, disposto a uma linha crítica-reflexiva de 

abordagem de ensino-aprendizagem, em que os conhecimentos prévios dos alunos, 

pudessem ser considerados e avaliados, por intermédio da lógica dos objetivos 

pensados pelo professor na ação do planejamento de sua aula. 

Para Alarcão (2005), o professor reflexivo deve conhecer as razões 

pelas quais atua e se conscientizar do lugar que ocupa na sociedade: “Os 

professores têm de ser agentes ativos do seu próprio desenvolvimento e do 

funcionamento das escolas como organização ao serviço do grande projeto social 

que é a formação dos educandos” (ALARCÃO, 2005, p. 177). 

A prática pedagógica critico-reflexiva foi abordada nas contribuições de 

Vásquez (2007), que citou o conceito de práxis, e nas contribuições de Veiga (2007), 

referindo-se à prática pedagógica de contribuições da teoria e da própria prática. 

Assim, pode-se iniciar um entendimento do porquê problematizar com educadores e 

educandos, visto que a prática reflexiva implica pensar temas na perspectiva de 

situações-problema, refletindo e problematizando sobre objetos, acontecimentos ou 

conceitos que são os objetos da prática. 

Em geral, nota-se que há uma exposição aos acontecimentos do 

mundo, que expressa uma relevante reflexão crítica e compartilhável de sujeitos 

(professores/estudantes) atualizados, que compreendam o passado e reconheçam 

erros e acertos, para compensar e antecipar ações futuras.  

A globalização dos mercados, o desgaste dos valores e tradições 

nacionais, o individualismo, o ufanismo que vem prevalecendo sobre a 

solidariedade, os meios de comunicação e a tecnologia que vêm integrando-se ao 

seres humanos, nessa segunda metade do século XX e início de século XXI, 

marcam mudanças em praticamente todas as áreas da vida humana. Assim, em 

meio a essas transformações, a necessidade de uma educação que se adapte a 

questões inovadoras, com práticas reflexivas e problematizadoras no processo de 

ensino-aprendizagem, que assegurem conhecimentos e sujeitos preparados para a 

compreensão do mundo e da realidade que o cerca.  

Para Cordeiro (2002), no processo que se compreende por ensino 

tradicional, predominava a abordagem conteúdista, um ensino centrado no professor 

transmissor de conhecimento e cultura, com um sistema de avaliação que aferia a 

quantidade de informação absorvida pelo aluno. Para Freire (2005), uma educação 
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para a massa alienada, domesticada e passiva, que tinha o homem como objeto e 

não como sujeito pensante e questionador. 

Neste contexto, Saviani (2008) relata que se contrapondo à concepção 

tradicional, a concepção pedagógica renovadora se ancora numa visão filosófica, 

baseada na existência, na vida, na atividade. A nova pedagogia faz de alguns 

princípios, pilares que sustentam a concepção de ensino nas diferenças individuais, 

ritmos, potencialidades individuais e liberdade. Pode ser entendida como um 

conjunto de procedimentos e técnicas (neutras), que visam desenvolver as 

potencialidades dos educandos, baseando-se nos princípio da atividade, no sentido 

de aprender fazendo, experimentando e observando: 

A natureza humana é considerada mutável, determinada pela existência. Na 
visão tradicional o privilégio era do adulto, considerado o homem acabado, 
completo, por oposição à criança, ser imaturo, incompleto. Na visão 
moderna, sendo o homem considerado completo desde o nascimento e 
inacabado até morrer, o adulto não pode se constituir como modelo, razão 
pela qual a educação passa a centrar-se na criança. Do ponto de vista 
pedagógico o eixo se deslocou do intelecto para as vivências; do lógico para 
o psicológico; dos conteúdos para os métodos; do professor para o aluno; 
do esforço para o interesse; da disciplina para a espontaneidade; da direção 
do professor para a iniciativa do aluno; da quantidade para a qualidade; de 
uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da lógica para 
uma pedagogia de inspiração experimental baseada na biologia e 
na psicologia. Se bem que a concepção pedagógica renovada tenha se 
originado de diferentes correntes filosóficas como o vitalismo, historicismo, 
existencialismo, fenomenologia, pragmatismo e assumido características 
variadas, sua manifestação mais difundida é conhecida sob o nome de 
escolanovismo (SAVIANI, 2008, p. 167). 

 

Atualmente, a ideia do ensino centrado no estudante e o professor 

como mediador implica usar estratégias de parceria, despertando a curiosidade do 

estudante, para buscar e construir seu próprio conhecimento. Pesquisar, selecionar 

informações, interpretar, discutir, negociar significados, apresentar-se oralmente, 

solucionar problemas, ou seja, na perspectiva de Delors (2012), simplesmente 

aprender a aprender. 

Em razão da facilidade e rapidez trazidas pela era da informática, que 

explodiu, a partir do final do século XX, quase nada mais impede ao homem o 

acesso a buscas de informações e as pesquisas, basta ter uma pergunta, 

curiosidade e necessidade da solução de problemas. Assim, baseados em Darwin 

(1952), de que curiosidade faz parte do instinto humano e faz com que um ser 

explore o universo ao seu redor, compilando novas informações às que já possui, 

Popper e Eccles (1995, p. 70), trazem contribuição, ao afirmarem que “possuímos 
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uma curiosidade inata geneticamente fundamentada e um instinto de exploração, 

que nos torna ativos na exploração do nosso meio ambiente físico e social. Em 

ambos os casos, somos ativos solucionadores de problemas”.  

A curiosidade de personalidades como: Galileu Galilei, Albert Einstein, 

o próprio Charles Darwin, que chocou a sociedade com a Teoria da Evolução, ou 

ainda personalidades contemporâneas como: Bill Gates e Steve Jobs, as quais se 

tem por certo..., mudaram o rumo da história da humanidade. É relevante então, que 

esta, seja estimulada na escola.  

Na perspectiva de Freire (2003), a curiosidade torna seres em 

permanente disponibilidade à indagação, afirmando que, sem ela, não há a atividade 

gnosiológica5. Para o autor, a curiosidade não é aquela ligada ao cotidiano, 

desarmada, espontânea, mas sim, aquela ligada à rigorosidade metódica, 

indagadora, crítica. Logo, o educador que possibilita ao estudante ser cada vez mais 

criativo e crítico em seu aprendizado, pode capacitá-lo à “curiosidade 

epistemológica”. 

Assim, Freire define “curiosidade epistemológica”, no processo de 

ensino-aprendizagem: 

Não é a curiosidade espontânea que viabiliza a tomada de distância 
epistemológica. Essa tarefa cabe à curiosidade epistemológica – superando 
a curiosidade ingênua, ela se faz mais metodicamente rigorosa. Essa 
rigorosidade metódica é que faz a passagem do conhecimento do senso 
comum para o do conhecimento científico. Não é o conhecimento científico 
que é rigoroso. A rigorosidade se acha no método de aproximação do 
objeto. A rigorosidade nos possibilita maior ou menor exatidão no 
conhecimento produzido ou no achado de nossa busca epistemológica 
(FREIRE, 2003, p. 78). 

 

Partindo deste pressuposto, para que os estudantes se tornem 

epistemologicamente curiosos, é relevante que interesses ultrapassem os limites do 

conhecimento empírico e se encaminhem para o domínio de métodos e técnicas 

próprios do conhecimento científico. O professor pode instigar o aluno à criatividade, 

à criticidade e levá-lo de uma simples curiosidade, ou curiosidade ingênua, para a 

curiosidade epistemológica, que possibilite a saída do senso comum para um 

                                            

5 Teoria crítica do conhecimento que se refere à origem, suas formas e seus limites. Esta é, de 
maneira exemplar, a conduta Kant, em crítica da razão pura. Aplicada progressivamente ao 
conhecimento científico, acabou por difundir-se com a epistemologia (DUROZOI; ROUSSEL, 1993, p. 
210). 
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conhecimento elaborado, como forma de questionar-se e questionar o contexto 

cotidianamente:  

Fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu entender o 
que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de 
ser ou de atuar que se acrescente a de ensinar. Faz parte da natureza da 
prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é 
que, em sua formação permanente, o professor se perceba e se assuma, 
porque professor, como pesquisador (FREIRE, 2010, p. 29). 

 

Da mesma forma, para Demo (2006, p. 51), a indissociabilidade ensino 

e pesquisa são inevitáveis, pois “o importante é compreender que sem pesquisa não 

há ensino. A ausência de pesquisa degrada o ensino a patamares típicos da 

reprodução imitativa”. 

No contexto, a pesquisa em sala de aula pode tornar-se uma aliada ao 

processo de ensino-aprendizagem. Para Demo (1996, p. 2), “educar pela pesquisa 

tem como condição essencial primeira, que o profissional da educação seja 

pesquisador, ou seja, maneje a pesquisa como princípio científico e educativo e a 

tenha como atitude cotidiana”. Pesquisa como ato rotineiro de professor e que não 

seja atividade extemporânea, mas cotidiana.  

Para o estudioso, há uma necessidade de busca pela redefinição do 

professor. Um profissional da educação pela pesquisa, que não apenas ensine a 

copiar, mas a planejar, organizar e executar atividades que capacitem o estudante à 

curiosidade, a reflexão e à participação, de forma a se tornar parceiro de trabalho, 

tomando o questionamento construtivo como desafio comum. Nesse sentido, o 

processo de escolarização deve aliar ao que já foi desvendado ou construído, os 

caminhos para investigação e construção de outros conhecimentos. Renovar 

práticas e propiciar aos estudantes condições efetivas de participação na construção 

e/ou reconstrução do conhecimento, tem sido então, o desafio dos docentes 

contemporâneos. 

De acordo com Ninin (2008), a atividade de pesquisa, nem sempre 

cumpre seu papel em relação ao desenvolvimento do pensamento crítico dos 

estudantes e à construção de conhecimentos, ou seja, mostra-se muito mais como 

uma atividade em que o estudante revela sua dependência e sua falta de autonomia 

em relação à reflexão, à discussão de determinado assunto, visto que se resume a 

um texto composto de fragmentos de outros textos e/ou de informações obtidas por 
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meio de buscas na internet, quase sempre copiadas e pouco argumentadas por 

estudantes e autores:  

As ações de muitos professores em relação à atividade de pesquisa 
resumem-se, ainda, nos dias de hoje, a oferecer aos alunos um roteiro 
contendo: uma data para entrega do trabalho; a solicitação dos nomes dos 
alunos integrantes do grupo; a indicação das partes que o trabalho deve 
conter, como, por exemplo, introdução, objetivo, justificativa, 
desenvolvimento, bibliografia; a indicação dos conteúdos a serem 
pesquisados; além de algumas dicas orientadoras, como, por exemplo, "não 
faça cópia de trechos de livros", "a entrega do trabalho fora do prazo implica 
diminuição na nota", entre outras (NININ, 2008 p. 3). 

 

A grande maioria dos professores continuam sem entender de que 

maneira se colocar como um mediador, sem saber como cuidar do estudante no 

exercício da argumentação e aprendizagem pelo pensamento crítico. Para um 

professor cuja prática se fundamenta nos princípios tradicionais de ensino, o 

resultado final para ele é o que importa, e não o processo de construção, 

transformando o momento da pesquisa em um instrumento mero avaliativo, o que de 

acordo Luckesi (2008), trata-se de uma prática que não se preocupa com o 

processo, mas sim com o produto realizado pelo aluno, ou seja, uma prática que 

desconsidera o papel do estudante como ator e investigador crítico e reflexivo do 

conhecimento, para vê-lo somente como reprodutor dos conhecimentos já estáveis 

socialmente, julgando secundária a intervenção permanente do professor no 

processo de desenvolvimento do aluno ao realizar a pesquisa. 

O professor tem, por cautela, que observar seu desempenho, pensar a 

respeito das carências manifestadas e, voltar-se para si, com uma análise crítica e, 

acima de tudo construtiva de sua prática, para assim buscar uma possível melhoria e 

nortear mudanças quando necessário. Para Perrenoud (2002), a reflexão é 

indispensável no trabalho docente, pois redireciona a concepção de que a prática 

pedagógica deve ser constantemente questionada pelo professor, a fim de 

possibilitar a descoberta de novos caminhos para melhorar o trabalho por ele 

desenvolvido. 
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5 VIVÊNCIAS EM PESQUISA: aquisição de saberes significativos 

 

O objetivo do capítulo é apresentar investigações feitas com docentes, 

estudantes e pais, tendo em vista a temática da educação problematizadora e, 

especialmente, as questões de trabalho pedagógico com pesquisa na educação 

básica – anos iniciais -, a fim de estabelecer um patamar de conhecimento das 

comunidades escolares acerca do tema e, posteriormente, propor ações, por meio 

de um Plano de Ação, para subsidiar uma prática sistemática e efetiva em pesquisa 

escolar. 

 

 

5.1 PESQUISA DE CAMPO  

 

A pesquisa de campo descrita neste capítulo propõe uma integração 

das teorias e estudos obtidos pela pesquisa bibliográfica apresentada nos capítulos 

anteriores e três coletas de dados, com docentes, estudantes e pais.  

Para José Filho (2006, p. 64), “o ato de pesquisar traz em si a 

necessidade do diálogo com a realidade a qual se pretende investigar e com o 

diferente, um diálogo dotado de crítica, canalizador de momentos criativos”.  

A experiência de apreciar qualquer acontecimento constituinte dessa 

realidade busca uma aproximação e um reconhecimento, visto sua dinâmica 

dialética e sua complexidade. 

Nesse sentido, a pesquisa necessita de um apoio de técnicas e 

instrumentos metodológicos adequados, para a permissão de uma aproximação do 

objeto de estudo: 

Em termos cotidianos, pesquisa não é um ato isolado, intermitente, especial, 
mas atitude processual de investigação diante do desconhecido e dos 
limites que a natureza e a sociedade nos impõem. [...] Faz parte do 
processo de informação, como instrumento essencial para a emancipação 
(DEMO, 2002 p. 16). 
 

Pesquisa é, portanto, o caminho para se chegar à ciência e ao 

conhecimento: 

[...] procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 
respostas aos problemas que são propostos. [...] A pesquisa é desenvolvida 
mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização 
cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimento científicos [...] ao 
longo de um processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada 



73 

 

formulação do problema até a satisfatória apresentação dos resultados 
(GIL,1999, p. 45). 

 

A pesquisa cientifica possui aspectos teóricos, metodológicos e 

pesquisa de campo, propõe a redução do empirismo. Em José Filho (2006), a 

realidade é interpretada, a partir de um embasamento teórico, sem a pretensão de 

desvendar integralmente o real, e possui um caminho metodológico a percorrer com 

instrumentos cientificamente apropriados. 

Assim, para a realização dessa pesquisa foram utilizados métodos 

qualitativos que por serem, por vezes, menos estruturados, proporcionam um 

relacionamento mais longo e flexível entre o pesquisador e os entrevistados, e lidam 

com elementos e informações mais subjetivas, vastas e com maior prosperidade de 

detalhes do que os métodos quantitativos. 

Rosa, Arnoldi (2006) e Luna (1989, p. 71) referem-se à pesquisa como 

“uma atividade de investigação capaz de oferecer e, portanto, produzir um 

conhecimento novo a respeito de uma área ou de um fenômeno, sistematizando-o 

em relação ao que já se sabe”. Assim, para especificar como ocorreram essas 

entrevistas, é relevante primeiramente entender e conceituar a técnica de entrevista 

dentro de um trabalho de pesquisa de campo. Nesse contexto, as entrevistas são 

técnicas bastante utilizadas por pesquisadores para a coleta de dados:  

O termo entrevista é construído a partir de duas palavras, entre e vista. 
Vista refere-se ao ato de ver, ter preocupação com algo. Entre indica a 
relação de lugar ou estado no espaço que separa duas pessoas ou coisas. 
Portanto, o termo entrevista refere-se ao ato de perceber realizado entre 
duas pessoas (RICHARDSON, 1999, p. 207). 

 
Ou seja, recorre-se a entrevista sempre que se tem a necessidade de 

obter dados que não podem ser encontrados em fontes bibliográfica e documentais, 

mas que podem ser encontrados através de determinadas pessoas: 

A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a 
respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos 
e valores subjacentes ao comportamento, o que significa que se pode ir 
além das descrições das ações, incorporando novas fontes para a 
interpretação dos resultados pelos próprios entrevistadores (RIBEIRO, 
2008, p.141). 

 

 Nesse sentido, a entrevista pode desempenhar um papel relevante 

para um trabalho científico se ajustada com outros métodos de coleta de dados: a 

intuição e a percepção derivada da própria entrevista, podendo melhorar a qualidade 

de um levantamento e de sua interpretação. Para Bauer e Gaskell (2000), a 
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compreensão oferecida pela entrevista qualitativa pode fornecer informação 

contextual valiosa para explicar alguns achados específicos. 

Além disso, sua flexibilidade faz com que muitos autores atuais 

defendam e responsabilizem o relevante desenvolvimento das ciências sociais dos 

últimos tempos à sua aplicação. Para Gil (1999), a entrevista é seguramente a mais 

flexível de todas as técnicas de coleta de dados de que dispõem as ciências sociais. 

A pesquisa de campo aqui apresentada tem a finalidade de triangular 

os três principais integrantes do contexto educacional: pais, professores e 

educandos, a fim de ouvir todas as perspectivas envolvidas no processo de 

desenvolvimento de pesquisa no âmbito escolar. Para isso, estão sendo realizadas 

coletas de dados, através de entrevistas e grupos focais. 

Foram dois os locais de coleta de dados, sendo: 1) duas escolas de 

educação básica - anos iniciais, que apresentam na proposta pedagógica, ações 

que permitem observar possibilidades de ensino baseado em investigação e 

protagonismo do estudante. 

Os dados serão analisados, por meio de abordagem qualitativa, 

considerando experiências, vivências, apontamentos sobre benefícios e empecilhos 

para a condução do processo. 

O resultado das análises subsidiará a elaboração de um plano de ação 

que possibilitará uma conduta pedagógica para o ensino de pesquisa, que acolha as 

comunidades escolares, na formação das crianças. 

Os roteiros dos grupos focais e entrevistas estão apresentados nos 

anexos: Professores (Anexo A), Pais (Anexo B) e Estudantes (Anexo C). 

 As entrevistas foram compostas da seguinte maneira: 

a) 4 Professores de educação básica – anos iniciais, sendo 2 

professoras de uma escola municipal e duas professoras uma escola privada que 

trabalham com crianças em fase de alfabetização – 1º e 2º anos;  

b) 4 pais de estudantes de educação básica – anos iniciais, sendo 

dois de uma escola municipal e dois de uma escola privada, em fase de 

alfabetização – 1º e 2º anos. 

O motivo pela escolha da entrevista se deu pela relevância na 

utilização e vantagens da técnica para a compreensão e procedimentos de obtenção 

de informações, pois é relevante identificar os pontos fortes de uma técnica de coleta 
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de dados, para que possibilite ao pesquisador a plena consciência da quantidade e 

qualidade das informações que podem ser coletadas para sua utilização. Isto faz 

com que a escolha da melhor técnica a ser utilizada torne-se mais lúcida para o 

pesquisador. 

Outro ponto relevante para a escolha da entrevista estruturada se deu 

pela padronização do roteiro, para que haja a possibilidade de comparação e melhor 

entendimento das respostas. 

Para as entrevistas foram elaboradas dois roteiros distintos, sendo 1 

para os pais e outro para os professores. 

Os grupos focais foram compostos da seguinte maneira: 

a) 1 sala de estudantes de educação básica – anos iniciais, de uma 

escola privada, em fase de alfabetização – 1º ano. 

b) 1 sala de estudantes de educação básica – anos iniciais, de uma 

escola municipal, em fase de alfabetização – 2º ano. 

O fato de selecionar crianças se justifica pelo início do contato com o 

ensino sistematizado, no caso, o processo de alfabetização. 

Motivo da escolha do método de grupo focal para as crianças se deu 

pela promoção de discussões e debates, em que os participantes têm a 

possibilidade de completar e continuar o pensamento do outro participante, 

facilitando e estimulando a participação das crianças.  

O grupo focal foi conduzido, por meio de um roteiro de questões, 

igualmente aplicado nos dois grupos. 

 

5.1.1 Entrevistas com professores e a formação docente 

 

As coletas de dados realizadas com as professoras compõem uma 

pesquisa exploratória, por meio de entrevistas estruturadas, gravadas, com 

dezenove questões abertas, que de acordo May (2004), trata-se do seu principal 

diferencial, ou seja, o entrevistado responde às perguntas dentro de sua concepção, 

mas não se trata de deixá-lo falar livremente. O pesquisador não deve perder de 

vista o seu foco. A abordagem é qualitativa. 

Para Gil (1999, p. 120), “o entrevistador permite, ao entrevistado, falar 

livremente sobre o assunto, mas, quando este se desvia do tema original, esforça-se 
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para a sua retomada”. Nesta técnica, o pesquisador não pode se utilizar de outros 

entrevistadores para realizar a entrevista, mesmo porque se faz necessário um bom 

conhecimento do assunto. Assim, os entrevistados tiveram a liberdade de responder, 

porém com o olhar atento do pesquisador. 

 Posteriormente, este questionário foi integralmente transcrito. Para 

Bardin (2009), já intitula uma pré-análise, pois para sua realização são efetivadas 

várias escutas e leituras do material para entender e compor os dados, 

principalmente porque é necessário definir quais serão as normas que irão reger a 

transcrição. As normas deverão conter os elementos essenciais para transformar as 

informações em dados. 

O objetivo das entrevistas com as professoras foi investigar práticas 

pedagógicas, em sala de aula, que empreguem metodologias problematizadoras 

fundamentadas em técnicas de pesquisa, além de desvelar como e se a 

metodologia por meio de pesquisa, é trabalhada nas didáticas escolares. 

A coleta de dados foi realizada, através de entrevistas com quatro 

professoras da educação básica, que lecionam para crianças de 1º e 2º anos - anos 

iniciais – do ensino fundamental, em fase de alfabetização, em duas escolas: uma 

escola privada do município de Franca – SP, por apresentar métodos inovadores de 

ensino-aprendizagem em seu programa de ensino.  E, em uma escola municipal de 

educação básica – anos iniciais - (1º a 5º anos), por ter conquistado uma posição 

significativa nos indicadores de aprendizagem do último Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB), realizado no ano de 2015, também do município de 

Franca – SP. 

O roteiro empregado consta do (anexo A), igualmente aplicado para as 

quatro professoras. De acordo com Leopardi (2001), as questões de um questionário 

devem obter informações sobre o problema em si, a partir das variáveis existentes 

em seu estudo.   

Assim, antes das entrevistas, foram coletadas informações orais, da 

formação e trajetória na área educacional dessas professoras, as quais, para 

identificação, trataremos por nomes fictícios, tanto as escolas quanto as professoras: 
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Quadro 2 – Identidade das participantes da pesquisa (Professoras) 

Escola particular e escola 
municipal - Franca/SP 

Entrevista Sujeito 
Tempo de cada 

entrevista 

Escola Privada (P) Professoras Professora (P1) 15 min. 15 seg. 

Escola Privada (P) Professoras Professora (P2) 22 min. 18 seg. 

Escola Municipal (M) Professoras      Professora (M3) 20 min. 45 seg. 

Escola Municipal (M) Professoras    Professora (M4) 25 min. 58 seg. 
Fonte: Realizado pela pesquisadora. 

 

A entrevista com a professora (P1), consta do (anexo D).  Atua, na área 

da educação, desde a finalização do magistério, há 23 anos. É formada em 

musicoterapia, filosofia e finalizando o curso de pedagogia. Foi funcionária de 

escolas municipais e particulares em Ribeirão Preto - SP. Em Franca, há dois anos 

atua na escola P como professora do 2º ano e professora de filosofia nos anos 

iniciais. 

A entrevista com a professora (P2), consta no (anexo E). Fez 

magistério em uma das últimas turmas de magistério do estado, acredita ter sido 

uma excelente formação. Atua na área da educação há 19 anos e sempre na 

educação infantil, sendo os 10 primeiros anos com foco nos menores (maternal e 

grupo I), e os últimos 9 anos nos primeiros anos. Na escola P, se encontra há quase 

11 anos. 

A entrevista com a professora (M3), consta no (anexo F). Tem como 

formação o magistério e Letras com especialização em inglês. Trabalha na rede 

municipal há 22 anos e na escola M trabalha desde 2009, aproximadamente, há 8 

anos lecionando no 2º ano. Também tem carga suplementar de inglês em uma outra 

escola municipal. 

A entrevista com a professora (M4) consta no (anexo G). É formada em 

Pedagogia, atualmente fazendo um curso de Letras (português e espanhol), à 

distância. Trabalha na rede Municipal há 12 anos. Nos últimos anos, tem trabalhado 

somente com 5º ano. Esse ano está na escola M como professora eventual no 2º 

ano, mas enfatiza que seu foco é mais o 5º ano. Trabalhou na cidade de Pedregulho 

– SP e na cidade de Igaçaba – SP. Em Franca está há 3 anos. 

Apresentar, primeiramente, informações sobre a formação das 

docentes entrevistadas é relevante, para que seja possível entender melhor o 
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cenário e os resultados das coletas de dados realizadas. Os professores, diante das 

novas exigências da sociedade (relatadas em capítulos anteriores), necessitam estar 

aptos, ter posturas e características voltadas para a produção do conhecimento, 

para a pesquisa e para a autoria, e assim conduzirem os discentes, efetivamente, no 

mesmo caminho. 

No Quadro seguinte, apresentam-se as falas sintetizadas dos dados 

coletados com as docentes. A integralidade das falas encontra-se nos Anexos 

citados acima: 
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Quadro 3: Síntese de entrevistas com as professoras 

Perguntas  Professora (P1) Professora (P2) Professora (M3) Professora (M4) 

1) Como você 
definiria pesquisa 
dentro do processo 
de educação, nos 
anos iniciais? 

Pesquisa é descoberta, 
conhecimento, é a parte 
concreta e vão além de 
muitas coisas: livros música e 
internet. 

Pesquisas é investigação, é 
o dia a dia das crianças, para 
elas tudo vira pesquisa: "Eles 
fazem isso o tempo todo, 
assim num bichinho 
minúsculo de jardim, então 
eu acho que quando na 
educação você oferece 
ferramentas para responder 
o que eles precisam em se 
tratando agora de formação 
escolar, eu acho que... é, é 
um caminho super 
interessante. Valido para 
eles". 

Pensou, pensou e perguntou se, se 
tratava da pesquisa que eu estava 
fazendo. Pensou mais um pouco e deu 
alguns exemplos de pesquisa que fez 
com as crianças, sem saber ao certo 
responder o que era pesquisa. "Ai falava 
do bairro, eu dei as pesquisas para eles 
fazerem em casa e falava do bairro 
antigo e do bairro atual, o que que mudou 
o que que tinha mais, o que é que tem 
menos? Sabe... eu acho importante 
porque aí leva eles em outra época né!? 
Porque as vezes você vê hoje e você não 
consegue retratar se alguém não te 
fala..., se você não vê uma foto né!? " 

Entende que é importante em todos os 
anos, no entanto para a professora as 
crianças de hoje não conseguem investigar, 
não conseguem pesquisar, não sabem 
buscar, é preciso tratar tudo no detalhe, 
pois gostam de tudo pronto, tudo na mão: 
"Eles não conseguem investigar. Às vezes 
você precisa falar cada vez mais e com 
mais detalhes porque, eles não tem essa 
intenção de buscar, de buscar o 
conhecimento". 

2) No contexto 
atual, as crianças 
em fase de 
alfabetização 
realizam pesquisa 
com que 
frequência? Que 
tipo de pesquisa? 
Qual a preparação e 
estimulo?  

Realizam pesquisa, mas com 
a ajuda da família, quando 
ficarem mais letrados 
buscarão mais sozinhos.  
Com a ajuda do professor 
realizam semanalmente, e 
depois disse diariamente... 
Para a preparação tudo é 
falado antes. "A preparação, 
então..., geralmente a gente 
tem, é (...), a gente trabalha 
em sala com o (...) todos os 
pré-requisitos, tudo é falado 
antes, eu trago imagens e a 
partir da imagem eu peço que 
eles busquem para instigar o 
conhecimento deles, assim 
(...) o que chama atenção 
(...), mas geralmente através 
de uma imagem". 

Realizam pesquisa fonética 
(sons), e o tempo todo, 
principalmente quando se 
oferece diversos materiais 
para elas experimentarem.  
"A preparação é sempre 
dentro do que eles querem 
saber dentro de um projeto, 
perguntando, para as 
crianças isso é uma forma de 
preparar, entender os 
interesses deles e responder 
as perguntas levantadas no 
inicio.  

Realizam pesquisa frequentemente, 
utilizando os temas do material didático 
"ler e Escrever”. Leva para ver 
documentário e pesquisam em casa 
também: "aí eles pesquisaram em casa 
sobre aquele animal..., depois nos 
juntamos em grupo né!? Para fazer o 
apanhado daquela pesquisa de cada 
animal, assim cada criança, cada grupo 
escolheu um animal e ... aí através da 
pesquisa de todos é ... vieram a conhecer 
vários animais né!? Aí cada um 
apresentava para o outro... interessante... 
Então, vou solicitando que acordo com o 
que tem no Ler e Escrever". Na 
preparação é explicado para procurarem 
em diversos portadores. 

Tenta fazer pesquisa, iniciando pelas 
origens e tradições. Encontra dificuldade 
até nesse resgate com a família, porque 
não têm tempo e na escola falta recurso. 
Porém, fazem pesquisa com bastante 
frequência 2x à 3x por semana, através de 
textos do próprio materiais, inicia por 
vídeos, revistas e livros, por o material dele 
é preto e branco. A pesquisa é feita com o 
material que o professor leva para a sala de 
aula. "Ver, ouvir os sons, ver todas as 
imagens e alguns alunos que a gente 
percebe que são crianças que se destacam 
mais, buscaram essa informação, depois, é 
assim ... contaram para os pais, os pais 
pesquisaram com eles, também agora... os 
outros alunos não. Então, essa investigação 
assim ... a gente tem que trazer o material 
porque no nosso material didático não tem 
isso pronto então... é assim né!?" 
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3)  O que é 
necessário para 
iniciar uma 
pesquisa nessa 
idade? 

Ter ajuda tanto do pai quanto 
da família, mas estão mais 
focado na internet. "eles vão 
além da gente passar tudo, 
eles buscam, eles focam na 
internet, mas muito com o 
apoio da família ainda". 

É necessário pergunta. 
"Pergunta né!? É necessário 
pergunta, é necessário... 
interesse. É isso". 

É necessário entusiasmar. "E aí é bem 
interessante, eles ficam assim 
entusiasmados, principalmente quando 
se trata de animais, assim ... dos animais 
do Pantanal, foi interessante porque né!? 
Desperta a curiosidade".  

Envolve muitas habilidades. Primeiramente 
o resgate daquilo que eles já sabem. "E aí 
depois a gente vai fazendo uma... uma 
chuvinha de ideias, porque aí um comenta e 
o outro fala assim: eu também! Aí a gente 
resgata...todo aquele material que está 
impresso ou de algum livro que eles já tem 
então, acho que parte por aí... eles 
absorvem... já trazem de casa para gente." 

4) Você realiza 
pesquisa com seus 
alunos? Se sim, o 
que você pensa da 
pesquisa como 
estratégia para a 
constituição do 
saber? Trata-se de 
uma pedagogia 
participativa e de 
possibilidade de 
compreensão do 
mundo? 

Eu acho que sim. "Eu trouxe 
alguns livros pra sala que a 
gente começou (...) a gente 
vai trazendo e vai 
conversando, eu acho que 
sim eu acho que auxilia 
bastante na compreensão do 
mundo". 

Realiza todos os dias. 
"Totalmente, possibilidade de 
compreensão do mundo e 
sem possibilidade na minha 
atuação de hoje de 
desvincular-se, porque 
realmente a pesquisa vem 
responder aos 
questionamentos deles... 
né!? " 

Realiza e acha muito importante porque, 
além de ser reflexivo vão conviver com 
diversos portadores. "E vai... é ..., muito 
interessante eu acho, porque (...), vai ter 
um aprendizado mais do que você falar 
né!? ... Diferente da sala de aula..., 
porque ele vai estar pesquisando, vai 
interagir com os pais né!? Com quem 
está ajudando, e depois além disso ainda 
vai para apresentar para sala né!? Que 
eles apresentam... e eles amam isso né!? 
Então é ... falar..., expor..., eles gostam". 

Realiza bastante. Tanto com o material 
didático, como conhecer a si próprio, o meio 
em que vivem e a escola. "Nas aulas de 
matemática às vezes a gente conhece... a 
gente faz assim ... a planta da escola como 
que é a visão deles então, assim tudo isso é 
uma parte investigativa né!? (...) Então essa 
parte fora da sala de aula também né!? Faz 
eles reconhecerem o ambiente onde eles 
estão, então é totalmente importante". 

5) Como você 
seleciona a 
temática das 
pesquisas a serem 
realizadas? 

Dentro do contexto do projeto 
que está sendo trabalhado.  

A escolha é realizada pelas 
crianças, dentro do projeto 
que está sendo trabalhado. 
"No comecinho a gente 
define os países que a gente 
quer passar, então (...) desde 
o primeiro que a gente 
escolhe, já é com eles..., 
né!? Porque pensando num 
projeto específico né!? 
Porque isso pode-se projetar 
para qualquer outra área, 
porque, como ele é 
interdisciplinar né!?".  

Vai pelos projetos e cada mês é um. 
"Então a gente vai por partes mesmo, 
para não estar misturando... que nem 
esse ano eu fiz também, lá no “Ler e 
Escrever”, também tinha... ah..., do cravo 
e da rosa né!? A cantiga e as parlendas, 
então eu usei o cravo e a rosa fazendo 
diversas versões e fiz um livrinho sabe!?" 

Conhecendo todo o conteúdo do material 
didático que será trabalhado, explorando 
também em outras fonte: internet, revistas... 
Para trazer o máximo de informação para 
as crianças. 
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6) Qual o material 
bibliográfico usado 
pelas crianças para 
a elaboração das 
pesquisas? 

Em sala de aula é usado mais 
a revista recreio, mas o que 
vem de casa é mais internet. 
"...o que eu trabalho em sala, 
eu trabalho com a recreio, 
porque eu acho que é mais 
da realidade deles. ... o que 
vem de casa geralmente são 
fotos da internet". 

Em revistas, jornais, 
enciclopédias. "... eu gosto 
que eles tenham esse 
contato, que eles... daí a 
partir desse contato já 
perguntar como que a gente 
pode ampliar? ... eu gosto 
muito de levar a enciclopédia 
para sala e depois a gente 
fazendo esse “casamento” 
entre aspas... com a 
novidade hoje que é 
pesquisar na internet que 
abre aquele leque enorme 
para gente ... de 
possibilidades, né!?" 

Passa o tema e deixa a vontade, de 
acordo como que cada um pode fazer. 
"Tem uns que vão procurar na internet, 
tem outros que vai procurar... no... 
pesquisa por livro, aí se a criança não 
tem por exemplo o livro, eu organizo, levo 
na biblioteca... vejo o tema, peço para 
levar para casa... dou um prazo". 

Tira muita coisa da internet, mas trabalha 
muito com eles a questão de fonte, também 
se é de um jornal, revista ou livro didático 
das crianças mesmo. "Eu uso as vezes o 
guia dos curiosos que dá para gente... que 
dá para a gente tirar de lá, a revista Recreio 
que é uma revista. Mais que dá para 
explorar a parte científica, é mais bem 
dentro da realidade deles, das crianças 
acho que é mais esse mesmo o material 
que a gente mais usa na sala". 

7) Como é a 
valorização ou 
avaliação das 
pesquisas 
realizadas pelas 
crianças? 

As crianças trazem e tudo é 
discutido e exposto em uma 
roda de conversa. "A gente 
éeee, faz uma... junta e a 
gente troca uma ideia, porque 
a gente não tem essa parte 
avaliativa ainda do certo e do 
errado né!? Porque é 
considerado tudo que eles 
trazem para, para formar o 
conhecimento".  

No dia a dia, observando se 
as questões levantadas 
estão sendo respondidas, 
com uma ficha que fica na 
parede e vai sendo ticada. 
"Essas informações, então 
acaba sendo um jeito de 
avaliação e valorização das 
descobertas, a forma 
inclusive como as crianças 
vão interagir com esse 
conhecimento no dia a dia..., 
como elas incorporam 
vocabulário, como elas 
incorporam nas conversas 
com as famílias, que vão 
dando notícias do que está 
chegando em casa... né!?". 

A avaliação é feita com as crianças 
mesmas, há uma troca de apresentações 
entre as salas. "Faz uma manhã, com 
café né!? Aí eles trazem as coisas, eu 
trago... e aí a gente apresenta e depois a 
gente faz assim tipo um piquenique 
sabe!? E apresenta uma sala para outra. 
Aí seria só os segundos né!? ... A gente 
faz sempre assim". 

Sempre que se tem uma pesquisa, tem que 
fazer uma exposição, num mural, num 
painel. "Para essa idade a gente cria um 
texto VOCÊ SABIA... né!? Então assim, a 
gente sempre faz uma questão tipo você 
sabia... que tal animal... que a planta... né!? 
Algum... aquele bichinho... né!? Então a 
gente sempre faz com exposição e 
geralmente essas atividades que são extras 
né!? A gente vai colocando em envelopes 
separados até por que fica fora do caderno 
deles né!? ... E de avaliação também, acho 
que principalmente quando os pais as 
auxiliam né!? .... 
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8) São criadas 
possibilidades de 
troca de saberes e 
oportunidade de 
produção e 
construção do 
conhecimento? 
Como? 

Sim, totalmente. "Eles 
colocam, eles fazem o texto 
deles (...), a partir do que eles 
vivenciaram e algumas vezes 
a gente faz o texto coletivo, 
com (...) com essa troca de 
informações na roda de 
conversa, que é o que 
geralmente a gente faz e fez 
(...), fez hoje inclusive". 

Perguntou se referia a troca 
entre salas. Foi explicado, 
então disse que quando 
querem saber muitas 
informações sobre um 
assunto divide a turma em 
grupos.  "E isso troca o 
tempo todo né!? Porque daí 
é (...) dinamiza do tempo, 
quando os grupos se reúnem 
e se organizam por 
interesses... né!? Há quem 
quer saber sobre isso hoje, 
quem quer saber sobre 
aquilo? E vamos procurar 
material, então..., sentarem e 
se agruparem, depois é 
muito importante porque eles 
já têm uma síntese para 
apresentar para os colegas". 

Tem muitas trocas. [...] e cada um 
pesquisa sobre um, cada um não cada 
grupo né!? (...)Porque o que um 
pesquisou, o outro vai... então vai sempre 
tendo aquela troca, eles vão falar né!? E 
aí há troca né!? E aprendizado, eu acho 
que tem muito aprendizado e eles 
interessam né!? Gostam muito". 

Acredita que essa troca acontece o tempo 
todo. "Porque a gente precisa ouvir o que 
eles tem, e às vezes quando a criança 
escuta o que um colega falou, às vezes até 
ela não tinha toda aquela estrutura formada 
ainda, mas aí ela já melhora o que ia falar 
né!? Eu acho que essa troca acontece o 
tempo todo, até porque eles são muito 
falantes. Então essa troca acontece a todo 
momento". 

9) Em que sentido 
ou maneira você 
acredita que a 
pesquisa poderá 
fazer diferença na 
vida dos seus 
alunos?  Ou seja, 
Eles sabem o que 
podem fazer com 
esses resultados, 
no sentido de 
produção do 
conhecimento, 
transformação 
social?  

Acha que ainda estão 
buscando, no segundo ano 
ainda estão elaborando as 
coisa, ainda estão em 
processo de maturidade para 
a pesquisa. "Então eles estão 
tendo essa troca mas, e ... 
acho que eles ainda estão em 
processo de... de... é ... 
maturidade mesmo. Uma 
transformação do 
aprendizado em relação à 
pesquisa". 

Acha que plenamente. Que é 
uma ferramenta de 
construção e a apropriação 
dessa ferramenta, vai 
fazendo parte do cotidiano 
das crianças e começam a 
entender como uma forma de 
respostas as suas perguntas. 
Mas o professor também 
deve ser um pesquisador 
para servir de modelo  

"Sabem né!? Eu acho que sabem sim. 
(...) Muito interessante, e eles é ... assim, 
se tornam participativos e reflexivos do... 
do contexto deles né!? Da realidade 
deles né!? Eu acho muito importante". 

Não sabe se as crianças já possuem esse 
conhecimento e a potencialidade de se 
apropriarem disso nessa idade. "É isso 
mas... eu acredito que para o segundo ano 
pode ser que esse conceito ainda esteja 
sendo formado, acho que eles ainda não se 
apropriaram disso não. Eles não são 
maduros ainda o suficiente para 
compreender isso, mas a gente sabe o que 
faz né!? Tem muita diferença". 
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10) Há orientação 
sistemática sobre 
como e por que 
realizar uma 
pesquisa, sobre a 
apresentação 
formal e oral dessa 
pesquisa? Qual a 
reação ou 
sentimento dos 
alunos diante das 
situações? 

No segundo anos eles 
gostam muito de trazer, de 
contar um pouquinho porque 
para eles tudo é muito rico, 
ficam entusiasmados. "Na 
formal e oral eles geralmente 
trazem a parte escrita, eles, 
eles escrevem muito, eles 
ilustram muito, porque o 
segundo anos eles preciso 
ainda, muito da imagem, para 
ser trabalhada, então 
geralmente, eles trazem tudo 
escrito e com imagem, e 
depois agora no processo 
como eles já estão 
alfabetizados, eles também 
leem as produções deles". 

As atividades são 
constituídas mais em 
conjunto, então a 
formalidade ainda não 
acontece. As pesquisas 
levam à um ponto comum. 
"(...) então eles falam, olha 
nós vamos pesquisar é 
isso... porque a pesquisa é 
importante, é ..., os 
pequenos são... vão muito 
pelo exemplo, eu acho que a 
prática aí da pesquisa eu 
acho que ela vem de 
encontro exatamente com o 
que eles são hoje, é ... né!? 
Com o jeito mais espontâneo 
dos meninos serem ainda, 
sem essa preocupação aí de 
formalidade, de escolarizar, 
então eu não trago a 
pesquisa como ferramenta 
de escolarização, eu trago 
ela como ferramenta de 
composição, né!?" A 
pesquisa entra para eles de 
forma natural, nas rodas de 
conversas surgem as 
perguntas e aí buscar as 
respostas. Talvez para quem 
planeja sim. Agora a oral o 
tempo todo. 

Ficam muito entusiasmados e eufóricos, 
porque a maioria gosta de se expor. 
"Agora a formalidade sempre eles fazem 
assim ... né!? A entrega no sulfite... né!? 
Eu não peço assim muito em termos de 
padrão igual acontece... como é pedido 
na faculdade porque eles são pequenos 
ainda né!? Então eu costumo assim ... é 
ver o que eles fizeram né!? Na realização 
da atividade... mas, às vezes ainda falta 
muita coisa né!? Eu explico como é que é 
... feito né!?  Aí lá tem a capa, o nome 
tudo, tem uns que fazem bonitinho... 
Porque aí às vezes tem até a ajuda da 
mãe que tem conhecimento ou pai né!?  
Aí tem ajuda de pessoa em casa, aí... 
agora os que não têm ajuda...as vezes 
vem só num parágrafo ou sei lá o texto 
quadrado". 

Nas turmas de 5º anos já apresentam 
seminário, agora nos 2º anos quando 
chegam com as atividades é feita uma 
socialização em rodas de conversas, de 
formais mais leve. A formalização, a 
apresentação não são cobradas com 
rigorosidade, porque é físico e muitas vezes 
as crianças trazem só oral mesmo. 
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11) Depois da 
pesquisa realizada, 
o que é feito em 
sala de aula? O que 
é valorizado ou 
avaliado? 

"É na roda eles conversam... 
eles contam um pouquinho 
sobre o que pesquisaram... 
acho que já respondi nas 
questões anteriores né!?" 

Acontece o que é mais 
gostoso, a conclusão. E 
quando as respostas não são 
o que as crianças esperavam 
e que não faziam parte do 
seu repertório, a sala ferve. E 
surgem novas situações de 
pesquisa. É então realizada 
uma produção que pode ser 
em forma de escrita, 
desenhos, artes ... 

São realizadas trocas, e as descobertas 
são valorizadas. "Porque aí eles vão 
expor né!? Um para o outro e a gente 
acha bonitinho... o que o outro fez, o que 
que o outro descobriu né!?"  

Tudo é valorizado. Mas eles precisam saber 
o destinatário desta pesquisa, se ficará 
apenas na sala ou expor num mural. "O que 
é que a gente vai fazer depois então... no 
começo dos projetos eu dou a sequência 
didática e eu sempre falo(...) Então, tudo 
eles precisam saber... qual é o destino? 
Qual que é a finalidade? Acho que isso é 
uma forma de valorizar né!? O que eles 
estão fazendo. 

12) Você privilegia o 
diálogo 
(opinião/argumento
s) e troca entre as 
crianças em sua 
prática 
pedagógica? Como 
ou em que 
situações?  

É totalmente privilegiada, 
porque toda criança tem e 
trazem o seu saber e devem 
ser respeitadas. 

"Todo tempo e em todo 
momento... acho que já 
respondi isso nas perguntas 
anteriores (risadas)". 

Acha muito importante para o 
aprendizado, pelas trocas entre eles. 

Privilegia o tempo todo. Dialogam, 
questionam e são decididas. Para a 
professora hoje as crianças têm essa 
abertura, para falar, para exporem o que 
querem. Cobram combinados não 
cumpridos, querem explicações. "Em uma 
outra hora nós vamos trocar os grupos, 
vamos trocar o lugar... então... saber o 
porquê das coisas, isso é muito importante 
para eles também, não é só vai porque sim 
e pronto. Tem que saber explicar também. 
É difícil porque isso acontece o tempo 
todo". 
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13) Sabe-se, 
baseado nas teorias 
de estudiosos da 
educação, que as 
crianças são 
questionadoras da 
realidade em que 
vivem, fazem 
perguntas sobre 
tudo, (não são uma 
“página em 
branco”), possuem 
uma curiosidade 
nata. Como é lidar 
ou como você lida 
com esse perfil de 
criança dentro da 
sala de aula? 

Acha maravilhoso. 
"(...)porque quanto mais 
questionadora é a criança, 
mais é ..., legal e interessante 
fica a aula, porque a gente vai 
lincando e uma coisa puxa a 
outra e a gente consegue 
produzir bastante coisa... e 
quanto mais curiosidade, 
mais eles buscam o 
conhecimento". 

É a situação ideal, e o tempo 
todo é isso. "Mas, que ao 
mesmo tempo você dê 
suporte para que essas 
respostas não fiquem 
superficiais..., para que 
essas respostas se 
aprofundem, ou seja, para 
que seja um humano melhor, 
para que seja um estudante 
melhor, né!? Então..., nesse 
sentido, muitas coisas você 
tem que experimentar e (...), 
oferecer mais ferramentas e 
em outros sentidos você tem 
que ter estratégias, para 
direcionar essas crianças, 
né!?". 

Isso tem que ser valorizado, porque essa 
curiosidade é típica da idade. "Eu acho 
que essa idade até mais né!? 
Porque...Porque quando entra na 
adolescência parece que eles já não tem 
tanto mais interesse né!?  Agora tá na 
fase da descoberta né!?". 

É muito interessante. As gerações estão 
chegando cada vez mais questionadoras. 
"(...) às vezes é muito mais fácil você falar 
um sim, do que explicar o motivo do não, 
então... nem sempre a gente pode né!? 
Acatar tudo que os meninos querem 
naquela hora, ah eu vou fazer porque 
quero, quero... e às vezes né!? Eles dão 
birra, porque quer naquela hora e pronto na 
sala de aula. (...) em casa os meninos 
ouvem muito sins e poucos nãos, então 
quando chega na sala de aula... que a 
gente tem regras... São 30 crianças ali, o 
tempo todo falando tal... Até que eles 
compreendem como devem funcionar. 
Essas regras dão muito trabalho, é muito 
difícil, e a gente precisa saber ouvi-los, 
acatar algumas coisas que eles trazem pra 
gente. [..] as crianças, estão chegando com 
este limite um pouquinho exagerado né!? 
(...) É bem trabalhoso essa parte". 

14) Hipóteses, 
curiosidades e 
questionamentos 
são aproveitados 
para estimular à 
pesquisa?  

Sim, na maioria das vezes 
esse é o objetivo, mas temos 
que manter o foco. Porque 
sempre sai muitas coisas nas 
rodas de conversa. "[..], 
porque eles vão pensando 
numa coisa, lembra de outra 
e acaba saindo um pouco, 
mas a gente precisa disso daí 
mesmo, pra, pra produzir". 

Acredita que sim e o tempo 
todo. "Eles são 
pesquisadores em potencial 
(...) Então eu acho, que a 
gente acaba sendo 
redundante, quando a gente 
fala da importância que é 
ouvir, da importância que é 
trazer o que responde a 
eles... né!? E dando exemplo 
da gente mesmo enquanto 
pesquisador, então é ..." 

Acha super interessante, porque vai 
causar aprendizado e reflexão. "Eles tem 
que pensar na sociedade que a gente 
encontra né!?". 

Consegue enxergar isso no momento da 
leitura, que dá brecha para alguns 
assuntos. Observa medos, inseguranças, e 
situações que acontecem na família (morte, 
problemas familiares), questões que muitas 
vezes não são tratadas e dialogadas em 
casa. 
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15) Quais 
atividades, ou 
trabalho 
pedagógico 
aplicado em sala de 
aula que propiciam 
o desenvolvimento 
da autonomia? O 
que é observado? 

Acredita que essa autonomia 
já é desenvolvida no dia a dia 
com a rotina deles. "(...) 
desde assim ... o entrar, o 
tirar o sapato, organizar o 
material debaixo da mesa..., é 
... sentar em roda, é ... fazer 
um pouquinho das atividades, 
na hora de interpretar uma 
atividade... tudo isso. E 
depois conversar sobre o que 
foi feito, acho que tudo isso é 
um pouquinho de autonomia 
que eles realizam(...)".  

Nas situações de jogos, 
numa ficha de rotina, nas 
brincadeiras, na organização 
para as atividades 
realizadas. "você percebe 
como eles estão 
selecionando, como eles 
estão se organizando, como 
eles estão interpretando as 
regras do mundo..." 

Depois de pensar um pouco diz que é 
muito importante, mas não consegue 
lembrar de uma atividade agora que 
desenvolva a autonomia, depois diz que 
é a produção textual, quando eles tem 
que continuar uma história e nas 
participações orais. "Mas assim das 
atividades tem várias... mas no momento 
eu não estou lembrando seria acho... que 
é produção de texto né!? (...) Os que 
querem, que querem falar né!? Porque eu 
não posso forçar ninguém a falar né!? 
Não pode né!? Tem que deixar a 
liberdade deles né!? Mas, a maioria 
gosta, são participativos né!? Criativos, aí 
eu acho que essa leva autonomia às 
crianças né!?". 

Acontece desde a entrega do material, nas 
atividades que pedem para ser 
desenvolvidas, entregar um livro, recolher 
um material, guardar no armário, buscar e 
levar alguma coisa na secretaria, hastear a 
bandeira e na apropriação da leitura. "Então 
acho que todas essas mobilizações, acho 
que vai estimulando a autonomia deles, dos 
meninos né!?" (...)Acho que quando a 
criança se apropria da leitura, parece que o 
mundo se abre né!? Tudo que não sabiam 
até então, é como se virasse uma chavinha 
né!?  
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16) Os pais que 
devem ser 
parceiros no 
processo educativo 
dos filhos, já foram 
ou são orientados 
da relevância de 
realizar tarefas em 
casa com os filhos 
de modo 
significativo? 

Sim são orientados, e neste 
2º ano são participativos. 

Sim, e os pais devem ser 
orientados sobre isso na 
primeira reunião de pais. "(...) 
quando os pais no começo 
do ano, já estão a par, 
cientes de tudo que precisa 
ser desenvolvido naquela 
série, com as crianças e de 
tudo que você precisa contar 
com eles, inclusive de ritmo 
de estudo, de organização 
de espaço físico que eles 
precisam... que é uma forma 
também de isso depois virar 
rotina de estudo, né!? Eu 
acho que já, só beneficia as 
crianças. Então, nas 
primeiras reuniões eu já 
conto para as famílias a 
minha forma de trabalho, 
né!? O que seria, a situação 
ideal em casa que os pais 
pudessem estimular e 
continuar isso que está 
sendo feito em sala né!?"  

Na primeira reunião já pede essa 
parceria, inclusive para que não realizem 
a lição para as crianças "Faz, então... aí 
depois de um certo tempo você vê que a 
parceria dos pais é muito importante né!? 
Você estar explicando para eles né!? 
Interação escola, pais e o professor é 
muito importante, eu acho, é essencial. 
Tem pais que são ausentes, a criança 
reflete na escola né!? Mas assim, na 
nossa escola, na nossa realidade... tem 
um ou outro". 

Sempre frisa isso com os pais, mas entende 
que na correria do dia a dia e com a falta de 
tempo essa parceria acaba não 
acontecendo e ainda fazem a lição para os 
filhos. "tudo que a gente trabalha na sala..., 
na hora que a criança precisa dessa 
parceria com os pais as vezes isso não 
acontece. Pela falta de tempo ou talvez 
assim, pela ânsia de querer fazer e a 
criança ainda não conseguir né!? Então eu 
sempre friso isso com os pais né!? De 
sentar, de ter esse momento... eles ficarem 
né!? Sossegados fazerem a lição com 
calma, e a gente também mandar questões 
assim, de acordo com o que as crianças 
conseguem fazer, não adianta eu mandar 
10 páginas de uma atividade porquê... a 
gente sabe que é impossível de ser 
realizado". 
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17) Você observa a 
participação dos 
pais dos seus 
alunos na 
realização das 
tarefas? De que 
forma? 

"Então... é ... o que eu falei na 
pergunta anterior, na minha 
realidade agora eles 
participam muito, em todas as 
atividades solicitadas". 

Acredita que estimulando, 
principalmente nessa fase de 
alfabetização e de que forma 
isso se dá. Acredita que os 
pais estão perdidos nos 
caminhos dessa nova 
educação, conhece a 
educação que tiveram, e qual 
a educação que vão dar para 
as crianças? "Para qual 
caminho a educação está 
indo? Se a gente que está na 
educação, tem muito certo 
dentro da gente tudo que a 
gente almeja enquanto 
sonho, mas que ainda 
embaraça na realidade..., 
imagina na cabeça dos pais, 
imagina como deve ser difícil 
para eles que são leigos, no 
sentido de processo de 
alfabetização, né!? Da 
própria pesquisa, é como 
deve ser difícil para eles... 
qual é o caminho certo, 
né!?". 

Sempre explica tudo, porque o pai 
precisa saber o que está acontecendo, é 
necessário essa interação.  

Acredita que 95% dos pais nessa sala, 
participam e são presentes, mesmo quando 
não fazem a lição avisam o motivo. Mas 
geralmente são realizadas. "olha não fiz 
porque..., por esse motivo ou não 
conseguimos fazer por esse motivo, mas 
geralmente as lições são..., são realizadas 
são..., são feitas. Acho que é isso". 
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18)  Como você 
observa que as 
crianças 
construíram 
competência para 
desenvolver 
pesquisas? 

Ainda sente muito a ajuda da 
família, o conteúdo chama a 
atenção, as crianças buscam, 
mas ainda não têm 
conhecimento o bastante 
para fazerem sozinhos. 
"então ainda precisam do 
auxílio, porque se não eles 
não vão manter o foco e vão 
em fontes que não são 
adequadas ainda para a 
idade deles". 

Acredita que no dia a dia 
quando elas recorrem 
sozinhas à pesquisa. "Eu 
vejo em situações livres, as 
vezes eles já terminaram 
alguma tarefa, eles amam as 
enciclopédias que ficam na 
sala, então muitas crianças, 
nesse momento que... eu 
tenho almanaque na sala, eu 
tenho outros recursos para 
quem já terminou a tarefa, 
muitas delas vão continuar 
algumas coisas que ficaram 
paradas, pendentes que 
seriam para o da seguinte..., 
por uma questão de 
gerenciamento de tempo".  

Observa nas apresentações deles. "Na 
apresentação deles mesmo!? O que cada 
um trouxe né!? E a troca... a interação 
deles mesmo entre si". 

Acredita que são vários pontos: os pais 
devem ajudar porque ainda não conseguem 
fazer sozinhos, tem que ter a contribuição 
da escola, não arquivarem sem explorar, 
então cada um tem sua responsabilidade. 
"Mas eu acho que são passinhos de 
formiga... é um pouquinho aqui, um 
pouquinho ali, para quando chegar lá na 
frente ser esse cidadão assim ... né... crítico 
no que ele vivencia, no que ele escuta né!? 
Eu acho que é esse o caminho".  

19) Você é ou se 
considera uma 
pesquisadora? 
Porque?  

Se considera uma pessoa 
bem interessada. "Não chego 
assim, as vezes à pesquisar 
profundamente, mas eu, eu 
procuro em algumas fontes, 
em algumas coisas que 
chamem atenção né!? 
Procurando sempre ver mais, 
mais de uma fonte né!? Para 
ter o cuidado e a certeza do 
que eu tô..., tô vendo e do 
que eu tô estudando". 

"Simmm, a gente tem que 
ser modelo para eles, né 
Sandra!? E a pesquisa 
acontece para mim 
professora e para eles o 
tempo todo". 

Se considera porque sempre faz muito 
curso e lê bastante. "Ah eu... eu 
considero... porque... (risos).  Eu faço, eu 
faço, sempre eu faço muito curso né!?  Aí 
eu, eu leio bastante então... eu sempre 
tenho interação né!? Assim eu procuro". 

Sim, se considera, sempre teve muito 
incentivo dos pais e porque ainda estuda e 
sempre tem alguma coisa para pesquisar. 
Dentro para educação sempre tem alguma 
coisa para pesquisar. "São muitos 
estudiosos aí né!? Cada um chega em cada 
dia com um material novo, e a gente tem 
que se apropriar disso porque estão 
chegando cada vez mais crianças, com 
mais necessidades desse atendimento né!? 
Dessa busca mesmo... de tudo né!? Da 
parte emocional, educacional. Então, todo 
professor precisa desse conhecimento, 
dessa pesquisa". 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Considerando a integralidade da coleta de dados, com professoras, 

são observados conhecimentos e práticas docentes sobre pesquisa e educação, 

tanto em âmbito de formação tradicional, como educação emancipatória. Para a 

presente dissertação, ambas vertentes são relevantes. Por um lado, para analisar o 

que não mais funciona, atualmente, nas práticas pedagógicas com crianças e, por 

outro, para sustentar a reflexão, a sistematização e a ação de outras possibilidades 

de sucesso, em termos de construção de conhecimento, no contexto escolar. 

Na coleta de dados, a concepção de pesquisa perpassa por questões 

de lidar com os estudantes em: 

a) busca de fontes:  “livros, músicas, internet, não sei se é dentro disso 

que você está me perguntando” (P1);  

b) mediação da passagem da curiosidade espontânea para a 

sistemática: “Mas, voltando no âmbito de pesquisa sem uma condição formal 

né!? Eles fazem isso o tempo todo, assim num bichinho minúsculo de jardim, 

então eu acho que quando na educação você oferece ferramentas para 

responder o que eles precisam em se tratando agora de formação escolar, eu 

acho que... é, é um caminho, super interessante. Válido para eles.” (P2); 

c) tarefa de casa – busca do passado e conhecimento do presente:  “Ai 

falava do bairro, eu dei as pesquisas para eles fazerem em casa e falava do 

bairro antigo e do bairro atual, o que que mudou o que que tinha mais, o que 

é que tem menos? Sabe... eu acho importante porque aí leva eles em outra 

época né!? Porque as vezes você vê hoje e você não consegue retratar se 

alguém não te fala..., se você não vê uma foto né!?” (M3); 

d) dependente de seriação escolar e do professor – “... muito importante 

desde dos pequenos, do segundo até o quinto ano essa questão de pesquisa 

[...] Às vezes, você precisa falar cada vez mais e com mais detalhes porque, 

eles não têm essa intenção de buscar, de buscar o conhecimento né!? De ir 

atrás, de ir além. De buscar, de pesquisar, a gente precisa ir muito 

detalhadamente para eles chegarem nessa pesquisa... eu observo que os 

meninos gostam muito das coisas muito prontas né!?” (M4)  

As questões tratadas nas alíneas a), c) e d) fazem lembrar abordagem 

de ensino tradicional, porque recorrem a fatos em que o passado deve ser 

conhecido como elemento prioritário na pesquisa; além disso, o professor como 

centro; e, por fim, curiosidade dependente da idade e planejada pela escola. Nesse 
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caso, o trabalho pedagógico visa à coletividade dos estudantes. Contempla-se o 

universalmente produzido. 

Exceção se faz na alínea b), em que a pesquisa está naturalizada no 

cotidiano da criança. A observação do mundo é da criança e é mediada pela escola. 

Nesse caso, o trabalho pedagógico volta-se à individualidade Contempla-se, na 

ação pedagógica, a construção de conhecimento. 

As quatro docentes afirmam trabalhar frequentemente com pesquisa, 

destacando a relevância da participação da família (duas delas); outra, destacando o 

planejamento e tudo que deve ser passado para os estudos: "aí eles pesquisaram 

em casa sobre aquele animal..., depois nos juntamos em grupo, né!? Para fazer o 

apanhado daquela pesquisa de cada animal, assim cada criança, cada grupo 

escolheu um animal e ... aí através da pesquisa de todos é ... vieram a conhecer 

vários animais né!? Aí cada um apresentava para o outro... interessante... Então, 

vou solicitando que acordo com o que tem no Ler e Escrever (material didático)".  

(M3). Salienta-se a fala da P2: "A preparação é sempre dentro do que eles querem 

saber dentro de um projeto, perguntando, para as crianças isso é uma forma de 

preparar, entender os interesses deles e responder as perguntas levantadas no 

início”. 

Apresentadas as considerações anteriores, que remetem à uma 

discussão geral sobre o trabalho com pesquisa, no contexto escolar, apresenta-se 

as características de uma educação emancipatória por meio de pesquisa, que 

aparecem, predominantemente, na fala da professora P2, pois, para ela, a pesquisa 

“é possibilidade de compreensão do mundo [...] porque a pesquisa realmente vem 

responder aos questionamentos deles” (dos alunos) [...]”, e acredita que poderá 

fazer diferença na vida dos seus alunos como uma “ferramenta de construção”. 

Ainda afirma que, conforme essas crianças vão se apropriando da ferramenta: 

pesquisa, e a empregando, no dia a dia, “eles (os estudantes) começam a entender 

isso como uma forma de resposta”. Assim, deve-se acreditar que a pesquisa tem 

que ser primeiramente uma ferramenta do professor, “porque a criança aprende com 

o modelo”. Um pensamento emancipador que leva à autonomia na busca de 

respostas e consequentemente à autoria. 
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Demo (2008, p. 63) relata que “a autoria sempre foi um tema 

epistemológico eminente porque expressa autonomia, um dos horizontes mais 

fundamentais do conhecimento”: 

Entra em cena a urgência de promover o processo de pesquisa no aluno, 
que deixa de ser objeto de ensino, para tornar-se parceiro de trabalho. A 
relação precisa ser de sujeitos participativos, tornando-se o questionamento 
reconstrutivo como desafio comum. Sem a intenção de distribuir receitas 
prontas, que desde logo, destruiriam a qualidade propedêutica desta 
proposta, busca-se orientar estratégias que facilitem a capacidade de 
educar pela pesquisa. O problema principal não está no aluno, mas na 
recuperação da competência do professor, vítima de todas as mazelas do 
sistema desde a precariedade da formação original, a dificuldade de 
capacitação permanente adequada, até a desvalorização, profissional 
extrema, em particular a educação básica (DEMO, 1996, p. 2). 

 

Falar em competência do professor, significa na voz também da 

professora P2, enxergar esses alunos como pesquisadores em potencial e realizar 

planejamentos, entendendo “onde se está e para onde se quer ir”,  “[...] mas, que ao 

mesmo tempo você dê suporte para que essas respostas não fiquem superficiais 

[...], para que essas respostas se aprofundem, ou seja, para que seja um humano 

melhor, para que seja um estudante melhor [...] em outros sentidos, você tem que ter 

estratégias, para direcionar essas crianças, né!?”. 

Nesse sentido, o pesquisador deve ser autor e sujeito do seu próprio 

conhecimento, seja ele estudante ou professor, profissional ou não profissional. O 

fato é que esses pesquisadores precisam ser formados e instigados. Há um campo 

vasto de possibilidades de busca, de métodos e/ou tipos de pesquisas disponíveis, 

basta existir uma pergunta, uma dúvida para a qual se quer encontrar uma resposta. 

Nessa perspectiva, uma probabilidade de formar pesquisadores que ultrapassem o 

âmbito científico e articulem atos políticos, estando munidos de dados que os 

permitem intervir no mundo. 

A concepção da formação de docente, em pesquisa, vem sendo 

discutida por especialistas da área de educação, com o propósito de oferecer 

caminhos que contribuam na tarefa de nortear estudantes ao ato de pesquisar. De 

acordo com Moreira (2005 p. 7), “nossa educação superior ainda é eminentemente 

voltada para a aprendizagem mecânica”. Resume-se à transmissão de conteúdos, 

isenta de contexto, de reflexão e interações sociais. 

A formação docente, nos moldes tradicionais, talvez possa ser a 

justificativa para a resposta da professora P4, no que diz respeito a pesquisa no 
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processo de educação dos anos iniciais, pois desconsidera a curiosidade, a 

potencialidade natural das crianças pela pesquisa e a responsabilidade do professor 

nessa conduta; contradizendo, consideravelmente, a voz da professora P2 em um 

dos parágrafos anteriores. Para a professora P4, as crianças não conseguem 

investigar: “as vezes você precisa falar cada vez mais e com mais detalhes porque, 

eles não têm essa intenção de buscar, de buscar o conhecimento, né!? De ir atrás, 

de ir além. De buscar, de pesquisar, a gente precisa ir muito detalhadamente para 

eles chegarem nessa pesquisa [...] eu observo que os meninos gostam muito das 

coisas muito prontas, né!? Eles tão cada vez mais chegando com a necessidade do 

pronto, querem tudo na mão, né!? Então, assim esse fato de ... de investigar 

principalmente, né!? Eu acho que é o que eu mais..., mais eu sinto falta, né!? Na 

sala de aula”.  

Para Demo (2008), realizar pesquisa, a partir de uma visão crítica de 

construção de conhecimento, é oferecer possíveis mecanismos que ofereçam aos 

professores subsídios que propiciem oportunidades para o desenvolvimento de 

competências necessárias para o andamento dos estudos, com o objetivo de 

tornarem estudantes sujeitos e autores do próprio conhecimento, distantes do 

tradicionalismo didático pedagógico. Ou seja, a resposta da professora P4 no 

parágrafo anterior, é uma reprodução em sala de aula, do que se vivência nos 

cursos de formação docente, que ainda carregam em sua envergadura, o ensino 

tradicional, com alunos passivos e sem incentivos de buscas e construção de 

conhecimento. 

Nota-se que a formação pode tornar um professor menos proativo, 

menos habilitado para atuação e observação da realidade. 

Dessa forma, as perspectivas de ensino/aprendizagem devem ser 

estudadas e entendidas pelos docentes, de forma profunda e contextualizada, para 

que possibilitem uma postura disposta a outra realidade educacional. 

A situação exige do docente percepção, disposição e ação proativa, 

para suprir as devidas lacunas de formação, na busca de adequação e mudança, 

conforme as necessidades da educação contemporânea. 

Nesse sentido, nota-se que além da formação docente existem muitos 

fatores que podem desfavorecer o rendimento escolar. Entre outros, a formação 

docente, a desvalorização do professor, a falta de investimento efetivo em 
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educação, mas quando o professor tem atitude proativa e a percepção que dentro 

de sala de aula ele pode fazer a sua parte e propiciar a diferença, o cenário torna-se 

outro. Observem a fala da professora P2, quando é questionada sobre a frequência, 

preparação e o tipo de pesquisa que faz com suas crianças:  

“Elas fazem pesquisa de som, elas fazem testes em relação a isso, 

né!? E ..., agora em questões assim ..., de aprendizagem, o tempo todo, quando 

você oferece diversos tipos de material para elas... experimentarem, já esse 

exercício em relação a alfabetização... o tempo todo. Na preparação é sempre 

dentro do que eles querem saber, dentro de um projeto pedagógico, por exemplo: 

nunca começa um projeto pedagógico sem perguntar para os meninos... no primeiro 

ano, por exemplo, que estudam culturas... ah..., para onde nós vamos? Ah..., nós 

estamos na Grécia, o que que vocês querem saber sobre a Grécia? Então, ali já tem 

possibilidades de tudo o que eles querem saber. Isso é uma forma de preparar, 

porque eu preciso saber qual é o interesse deles, tipo: ah... lá tem criança? Lá tem 

escola? A partir disso, tudo o que a gente for pesquisar é para responder a essas 

questões que eles levantaram no início. Né!?” (P2). 

Observa-se um depoimento de possibilidade de emancipação do 

sujeito, pois nesse movimento, encontra-se o olhar de afeto e respeito aos 

interesses das crianças, eles constroem, eles buscam através dos materiais 

oferecidos pela professora, que se coloca como mediadora, e vai conduzindo o 

aprendizado com maestria.  

De acordo como Tardif (2000), cursos de formação no âmbito da 

universidade, não têm dado conta da formação profissional por estarem centrados 

no saber acadêmico, teórico e científico. 

Do ponto de vista metodológico, essa definição exige o que poderíamos 
chamar de um distanciamento etnográfico em relação aos conhecimentos 
universitários. Dizendo de maneira polêmica, se os pesquisadores 
universitários querem estudar os saberes profissionais da área de ensino, 
devem sair de seus laboratórios, sair de seus gabinetes na universidade, 
largar seus computadores, largar seus livros e os livros escritos por seus 
colegas que definem a natureza do ensino, os grandes valores educativos 
ou as leis da aprendizagem, e ir diretamente aos lugares onde os 
profissionais do ensino trabalham, para ver como eles pensam e falam, 
como trabalham na sala de aula, como transformam programas escolares 
para torná-los efetivos, como interagem com os pais dos alunos, com seus 
colegas etc. (TARDIF, 2000, p. 12). 

 

A sociedade passou, ao longo dos anos, por constantes 

transformações. Diariamente, é disponibilizado um número significativo de 
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informações e acontecimentos a uma velocidade que exige dos indivíduos maiores 

habilidades e conhecimentos, como discutido anteriormente, na cultura pós-

moderna. O que remete à relevância da formação contínua e continuada, após a 

graduação, permanecendo indivíduos informados, preparados e aptos aos desafios 

cotidianos, sejam eles dentro ou fora dos muros escolares. 

Nesse sentido, Schön (1997) considera relevante não apenas os 

conhecimentos acadêmicos, mas o entrelaçar da experiência profissional, do 

conhecimento tácito, que chamou de reflexão-na-ação, que tanto diz respeito à 

formação do professor, como no que diz respeito às maneiras com que a escola 

trabalha com o conhecimento que os alunos construíram em seu cotidiano não-

escolar. 

A prática pedagógica, numa perspectiva reflexiva, de acordo com 

Nóvoa (1991, p. 30), deve ser aquela que busca alicerçar-se “numa reflexão, na 

prática e sobre a prática, através de dinâmica de investigação-ação e de 

investigação formação, valorizando os saberes de que os professores são 

portadores”. Nesse sentido, Nóvoa (1991) valoriza a experiência do professor no seu 

fazer pedagógico e um outro olhar teórico-prático sobre sua formação.  

O autor afirma ainda que é necessário identificar as práticas de 

reflexão que sempre existiram na profissão docente, pois é impossível alguém 

imaginar uma profissão docente em que as práticas reflexivas não tenham existido, 

pois identificá-las é construir condições para que elas possam se desenvolver, na 

identidade da profissão:  

A identidade docente é uma construção que permeia a vida profissional 
desde o momento de escolha da profissão, passando pela formação inicial e 
pelos diferentes espaços institucionais onde se desenvolve a profissão, o 
que lhe confere uma dimensão no tempo e no espaço. É construída sobre 
os saberes profissionais e sobre atribuições de ordem ética e deontologia. 
Sua configuração tem a marca das opções tomadas, das experiências 
realizadas, das práticas, ‘[...] quer ao nível das representações quer ao nível 
do trabalho concreto’ (NÓVOA, 1992, p. 116). 
 

Nota-se que a identidade do docente se constrói com base no 

significado dos movimentos que o profissional confere a seu trabalho, definindo o 

que quer e o que não quer, o que pode e o que não pode como professor, ou seja, 

ser professor é uma busca pelo constante aprendizado e reflexão de processos e 

significados sociais. Assim, Nóvoa (1992) não trata de uma identidade, mas de um 

processo identitário.  



96 

 

Assim, é relevante entender que a formação docente é uma ação 

contínua e progressiva. Envolve diferentes interesses, que atribuem valor à pratica 

pedagógica e à experiência, que são componentes constitutivos da formação, além 

da necessidade de destacar que o exercício da docência envolve saberes 

particulares, saberes pedagógicos e saberes construídos nos espaços 

experimentais. 

A professora P1 relata que a pesquisa, nos anos iniciais, baseia-se na 

ajuda e apoio da família, por considerar as crianças muito imaturas para a pesquisa. 

Trata-se de enfatizar a relevância da formação continuada e dos saberes 

particulares, adquiridos pelas observações das vivências em sala de aula, quando 

se pode notar o quanto as crianças são ativas e bisbilhoteiras, basta dar 

oportunidade e disponibilizar nas rotinas diárias ferramentas que propiciem suas 

buscas e descobertas. 

Nesse contexto, e não deixando de considerar, também a relevância da 

conexão, do “encontro” professor/aluno numa espécie de humanização da 

educação: o olhar, o cuidado e a importância com o aprender do educando, que 

desperta para o processo de conhecimento. Para Vygotsky (1996), quando se 

compreende a base afetiva da pessoa, é possível compreender o pensamento 

humano. Ou seja, as razões que impulsionam os pensamentos, encontram suas 

origens nas emoções que as constroem. Evidencia-se, portanto, a mútua relação 

entre as esferas afetivo/cognitivas, influenciando-se no processo evolutivo do 

conhecimento, tendo como mediar o professor. 

 

5.1.2 Entrevista com Pais e a participação da família na educação dos filhos 

 

A coleta de dados foi realizada, através de entrevistas, com quatro 

mães de alunos das duas escolas escolhidas para a coleta de dados, pelos mesmos 

motivos citados anteriormente no item 5.1.1, sendo duas mães de alunos do 1º ano 

– anos iniciais – do ensino fundamental da escola P, e duas mães de alunos do 2º 

ano – anos iniciais – do ensino fundamental da escola M. 

O roteiro empregado consta no (anexo B), igualmente aplicado para as 

quatro mães participantes. 
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Antes das entrevistas, foram coletadas informações orais da formação, 

trajetória profissional e ou perfil das entrevistadas, deixando-as sempre à vontade 

para falarem o que achassem necessário, já que haviam sido informadas da não 

identificação das mesmas: 

 

Quadro 4 – Identidade dos participantes da pesquisa (Mães) 

Escola particular e 
escola municipal - 

Franca/SP 
Entrevista  Sujeito Idade / série 

Tempo de cada 
entrevista 

Escola Particular (P) Pais Mãe (P1) 7 anos / 1º ano 13 min. 26 seg. 

Escola Particular (P) Pais Mãe (P2) 7 anos / 1º ano 26 min. 54 seg. 

Escola Municipal (M) Pais Mãe (M3) 8 anos / 2º ano 12 min. 42 seg. 

Escola Municipal (M) Pais  Mãe (M4) 8 anos / 2º ano 11 min. 56 seg. 
Fonte: Realizado pela pesquisadora. 

 

A entrevista com a Mãe (P1) consta no (anexo H). É dentista, casada, 

mãe de três filhos, sendo um menino na educação infantil, e duas meninas, uma no 

2º ano – anos iniciais – e a outra no 6º ano – anos finais – do ensino fundamental, 

todos estudam na Escola P. Acredita que, por trabalhar muito, participa menos da 

vida escolar das crianças, atividades que têm sido atribuída ao marido e a filha mais 

velha. 

A entrevista com a Mãe (P2) consta no (anexo I). É formada em 

Psicologia, foi bolsista na USP, onde fez mestrado, mas por não ter se identificado 

com a linha de pesquisa, deixou um pouco essa área de lado. Foi gerente de uma 

loja durante 3 anos, depois fundou sua própria loja, casou-se, teve filhos e 

permaneceu com a loja por mais algum tempo (ao todo foram 6 anos).  Está, há dois 

anos fora do mercado de trabalho, cuidando da família, porém no início desse ano 

sentiu a necessidade de retornar, retomou os estudos e está fazendo uma formação 

em psicoterapia corporal neorreichiana, para se reiterar a sua área de psicologia e 

iniciar atendimento em consultório. 

A entrevista com a Mãe (M3) consta no (anexo J). Trabalha em uma 

loja de departamento, tem 28 anos, três filhos e está afastada de licença 

maternidade do filho mais novo que tem hoje 5 meses.  Fez 4 anos de Pedagogia, 

mas não se formou, pois não se identificou com a área. Disse que não fez os 
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estágios, atividade complementares e o TCC. É casada pela segunda vez, sendo 

este último, o pai do seu terceiro filho, mora com o marido e os três filhos. 

A entrevista com a Mãe (M4) consta no (anexo K). É casada, tem duas 

filhas, uma adolescente de 18 anos, que não é filha do atual marido, e uma criança 

de o 8 anos. As duas estão estudando. Mora em Franca há 10 anos. Trabalha como 

esteticista, mas também já trabalhou em cozinha de restaurante em Hospital 

psiquiátrico. 

Nesse sentido, as respostas das entrevistas serão consideradas, para 

compor um panorama que permita analisar o que se entende por educação 

emancipatória e pesquisa, no olhar das mães participantes, o que não impediu a 

observação de outras questões fundamentais para o desenvolvimento da criança, 

como: a participação e parceria dos pais com a escola na educação dos filhos. 

Das participantes da pesquisa, salienta-se que uma das mães 

entrevistadas não trabalha fora de casa. As outras três conciliam o trabalho fora de 

casa, com a educação dos filhos, ou seja a contemporaneidade traz no bojo a tarefa 

de conciliar a vida familiar, o casamento, a profissão, as tarefas domésticas, os 

sonhos, os projetos e os ideais de educação para cada um dos cônjuges.  

No Quadro seguinte, resumem-se as falas das mães. Salienta-se que a 

transcrição completa das entrevistas encontra-se nos anexos citados acima: 
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Quadro 5: Síntese de entrevistas com as mães 

Perguntas  Mãe (P1)  Mãe (P2)  Mãe (M3)  Mãe (M4) 

1) O que você 
entende por 
pesquisa?  

Disse que ia falar o que 
entendia por pesquisa na sua 
área: “é reunir o máximo de 
informação de um 
determinado assunto, 
pesquisar sobre aquilo, as 
informações que você tem e 
chegar na conclusão de um 
consenso do que você uniu 
daquelas coisas, daqueles 
artigos que a gente usa, que 
você pesquisou. Eu acredito 
que seja isso”. 

É uma maneira de conhecer, de levantar 
informações e dados sobre um 
determinado assunto. 

É quando se quer aprofundar o 
conhecimento em um 
determinado assunto. “Acho 
que vai... a pesquisa é de cada 
um, o que cada um quer 
pesquisar, o que cada um quer 
saber, então... cada um 
pesquisa um tipo de campo, um 
determinado conhecimento, 
porque... o que a pessoa quer 
agregar de conhecimento, que 
ela quer né!? Acho que é mais 
ou menos isso”. 

Assustou com a pergunta... Disse: 
“Nossa...”. “Não sei assim ... te dizer 
com palavras sabe! E falar exato o que 
eu conheço por pesquisa, tipo quando 
você quer pegar alguns dados? Pegar 
alguma coisa... saber tipo o IBGE, eles 
fazem pesquisas mas, assim eu não sei 
te falar, expressar o que eu acho que 
é”. 

2)  Os seus 
filhos realizam 
pesquisas? 
Quais tipos de 
pesquisa? 

Disse que realizam as 
pesquisas solicitadas pela 
escola e que são pesquisas 
simples, pois ainda são novos 
para isso. “Eles tem uma 
idade escolar baixa né !? 
Dez, sete e três, então a de 
dez agora quem faz mais... 
não é ... a de 7 também tem 
feito umas pesquisinhas que 
a escola orienta, e também 
não sei... também eles fazem 
pesquisa de internet, de um 
assunto que eles gostam, 
mas assim não é pensando 
que eles estão fazendo 
pesquisa, é 
inconscientemente(...)às 
veze, nada direcionado pela 
escola”. 

Realizam com frequência para a escola, 
sobre os temas que estão estudando. 
Deu exemplos de pesquisas 
relacionadas aos temas que eles fizeram 
e especificou os portadores que fazem 
suas buscas. 

Depois de pensar bastante, 
responde que pesquisam no 
celular, e às vezes no quintal de 
casa – os matinhos, as 
florzinhas...” ela já pesquisa no 
celular às vezes o que ela gosta 
o que ela se identifica, 
brincadeiras também. Meus 
filhos pesquisam mais assim ... 
pesquisam no quintal de casa, 
que é assim ... eu tenho quintal 
então, tem bastante matinhos, 
flor, tem um pezinho de mamão, 
então... assim, elas brincam 
bastante com as florzinha, vai 
escolhendo, vai vendo... acho 
que é nesse sentido que elas 
pesquisam”. 

Disse que fazem... “Sim, para saber a 
quantidade de pessoas em casa, 
também renda... que no começo do ano 
vai da escola, esses tempos para trás a 
minha filha dia 18, ela está no terceiro, 
ela precisou de fazer uma pesquisa 
sobre o comércio, se as vendas 
estavam boas ou não... Já a de 8 anos 
faz bastante, faz bastante... esses dias 
mesmo ela saiu para ver como é que 
tava a vizinhança...eu não sei”. 



100 

 

3)   Vocês pais, 
têm 
conhecimento 
de como as 
pesquisas são 
solicitadas pela 
escola? 

As pesquisas vêm solicitadas 
nas tarefas de casa, assim: 
“Faça uma pesquisa X ponto. 
Acabou. Assim ..., pesquise 
Carlos Drummond de 
Andrade! Bem assim. Qual é 
a dança folclórica da China? 
E aí eles fazem essa 
pesquisa”. 

Pensou bastante, disse que são 
questões difíceis de se pensar para 
responder. Disse que geralmente vem 
via caderno. “Umas coisas difíceis para a 
gente pensar né!? Geralmente vem, 
pesquise sobre dinossauros? Ou então, 
o tipo de dinossauro? Pesquise sobre a 
Grécia? No começo do ano eles 
pesquisaram sobre o Japão às vezes 
pede alguma característica específica...”. 

Disse que sim, mas não 
respondeu como elas são 
solicitadas e sim se são 
solicitadas. “É ... na última 
pesquisa foi da vizinhança. Foi 
assim ... para fazer uma 
entrevista com a vizinhança ou 
com os familiares. Essa foi a 
última pesquisa que eu me 
lembro deles terem pedido, 
então pedem algumas”. 

Disse que a pesquisa que se lembra 
que vem para casa é sobre quantidade 
de pessoas da família, renda familiar 
(constrangedor) e prontuário médico 
que pede informações sobre a saúde da 
família. “Vem assim ... ali na folha 
falando: quantas pessoas em casa? E a 
renda familiar? (...) aí veio solicitando 
um histórico de saúde da família, mas é 
tudo assim ... tudo por escrito 
especificado não assim um geral, mas 
especificado. Ah, o irmão tem isso? A 
irmã tem aquilo? A avó tem isso? O avó 
tem aquilo?” 

4) Qual é a 
participação de 
vocês pais, na 
realização 
dessas 
pesquisas? 

A mãe disse que não tem 
quase nenhuma participação, 
pois trabalha o dia todo. 
“Ele... Eles é ..., como eu 
estou te falando, a mais velha 
faz sozinha, ela mesma faz, a 
mais nova também, ou a mais 
velha de 10 tem que ajudar a 
mais nova de 7, mas eu 
mesma não participo. Quase 
que nada”. 

A mãe participa e ajuda mais as crianças 
com as tarefas, porque o pai trabalha o 
dia todo e isso o impossibilita dessa 
maior participação. Disse que a pesquisa 
está tão forte para as crianças que às 
vezes, eles chegam e querem continuar 
o que estavam fazendo na escola. “Eles 
estão na época do dinossauro e como 
estava muito forte para eles a questão 
do... de pesquisar, saber muito de 
nomes, muitas características e coisa e 
tal... às vezes eles não querem nem... 
eles já chegam aqui, já querem continuar 
fazendo o que eles estavam fazendo na 
escola, então já teve vezes de eu sentar 
no chão, deles fazerem, pegarem um 
papel bem grandão e mamãe desenha 
um dinossauro gigante aqui, a gente quer 
um dinossauro gigante.  

Disse que a filha é bem 
autônoma, e desenvolve suas 
pesquisas sozinha, deu 
exemplo da pesquisa com a 
vizinhança, dizendo que eles 
(os pais) apenas a conduziram, 
mas a criança fez tudo sozinha. 
“Assim a gente só leva até lá, e 
eu deixo ela bem à vontade, 
assim ela mesmo faz a 
pergunta. Ela é bem assim 
autônoma né!? Ela já tá com 
oito anos então, assim ela 
mesma vai por conta própria. 
Com a pesquisa ela assim já 
sabe né!? Já tá alfabetizada, 
então ela mesma faz”. 

Disse que a filha mais velha faz 
sozinha, mas a mais nova precisa de 
ajuda, então por isso precisa participar. 
“Agora a menor não, a menor precisa 
da gente para tudo né!? Até para saber 
o número da casa ela precisa, aí eu e o 
pai a gente sempre ajuda, nós estamos 
sempre ali”. 
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5) Em que a 
pesquisa poderá 
fazer diferença 
e/ou contribuir 
para o 
desenvolvimento 
dos filhos de 
vocês? 

Acredita que a pesquisa 
poderá fazer diferença sim, 
pois é uma maneira de 
estudar, é um conhecimento 
adquirido. “Uma somatória de 
informações que você vai 
aprender aquilo para sempre, 
porque o fato de você 
pesquisar, procurar, ler, ter 
que escrever aquilo que você 
achou mais interessante, eu 
acho que é um conhecimento 
maravilhoso né!?”. Mas, disse 
também que é trabalhoso e 
dá preguiça. 

Falou bem baixinho e pensativa, que 
contribui e muito, pois trata-se de uma 
oportunidade a mais de estarem juntos, 
de interagirem, de fazerem coisas juntos, 
e falarem de coisas, assuntos que 
normalmente não falariam, ou não teriam 
tempo para tal. “Se não tivesse pesquisa, 
seria uma oportunidade a menos da 
gente falar sobre aquele tema né!? Da 
gente ficar junto, de eu fazer um desenho 
no chão talvez né!? (...) Então assim, 
acrescenta muito sem dúvida, se não 
fosse a pesquisa, essas pesquisas que 
eles estão fazendo, tudo. Seria uma 
oportunidade a menos, menos contato, 
talvez menos assunto né!? Menos 
interação...” 

Acredita que a pesquisa traz 
conhecimento e diversidade de 
informações. “Verificar a 
diversidade de informações que 
tem então, assim ... acho que a 
pesquisa traz muito isso, 
quando você pesquisa, você 
consegue encontrar algo que 
você não sabia, e você 
aprende. Acho que isso 
também amadurece e 
transforma”. 

Disse que acha que agrega 
conhecimento, pois as pesquisas que 
elas fizeram ajudou a filha mais nova 
identificar quantos parentes ela tem, e a 
mais velha entender que o comércio 
não está em uma boa fase de vendas. 
E no final disse que a pesquisa que eu, 
pesquisadora, estou fazendo poderá 
ajudar na escola. “A outra que teve que 
sair para pesquisar, ela já teve uma 
noção... “é não tá fácil mãe! Porque o 
comércio não está vendendo nada”, a 
menor já leva mais né!? Ah... eu tenho 
tantos parentes. Sabe, eu acho que 
agrega conhecimento sim, agora eu 
acho que com a sua pesquisa, acho 
que pode ajudar na escola né!?”. 

6)  Os seus 
filhos são 
curiosos? Essa 
curiosidade é 
instigada? De 
que maneira? 

Disse que seus filhos são 
curiosos para assuntos que 
os interessa, mas, quando 
algo é proposto para 
estimular aprendizado... 
NÃO. Disse que adora a 
escola que seus filhos 
estudam, mas percebe uma 
folguinha que os deixam mais 
preguiçosos e 
despreocupados. “Eu gosto 
muito do ensino da escola P, 
eu gosto muito, mas... eles 
são folgado né!? Eles 
detestam tarefa. Eles são mal 
acostumados com tarefa, eu 
acho. Enfim, tenho sobrinhos 
na escola XX da vida, que é 
muito mais tarefa, uma 
loucuuuura. [...]mas, as mães 
que fazem ... “.  

São muito curiosos. A menina 
principalmente, acha que isso já é 
característica do DNA feminino.  E são 
instigados, pois acredita que não há o 
que você não saiba, que não possa 
aprender, pois com a internet tudo está 
muito fácil. E as crianças presenciam 
essa curiosidade, essa busca de 
conhecimento de palavras novas ou de 
curiosidades que ela e o pai têm nas 
questões do dia a dia. “É já é 
naturalmente, eles são muito 
perguntadores também então, eu acho 
que a gente ajuda nessa questão, dá 
uma facilitada”.  

Disse que são muito curiosos e 
que alimenta essa curiosidade, 
mas não aceita curiosidades 
que não são apropriadas para a 
idade. “Tipo uma conversa 
entre adultos assim, eu evito 
muito essa curiosidade, agora 
quando é uma curiosidade de 
brincadeira, de conhecimento aí 
a gente mesmo pesquisa juntas 
no Google, a gente brinca, eu 
ensino a brincadeiras para ela, 
que eram da minha época”.  

Disse que são todas muito curiosas e 
que incentiva a leitura. Está sempre 
perguntando se estão gostando do livro, 
se estão entendendo, mesmo ela 
própria não gostando de ler, incentiva 
as crianças. “Do que está lendo, nunca 
deixei só ali, sempre no meio eu 
perguntava o que tava entendendo, o 
que tava achando, passado algumas 
semanas até hoje eu pergunto de novo 
do livro, para poder lembrar fazer a 
cabecinha funcionar e as duas gostam 
muito. Engraçado que eu não sou de ler 
mas, eu incentivo”. (Risos). 
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7) Como vocês 
pais respondem 
as perguntas ou 
curiosidades 
dos filhos seus? 

Disse que quando tem 
conhecimento do 
questionamento da criança, 
responde normalmente, 
porém o pai responde mais. 
“Se a gente não sabe, a 
gente vai pesquisar assim ... 
são poucas às vezes, mas 
agora falando acho que já 
teve casos da gente dizer: 
Vamos ver na internet? (...) 
mas, não é uma coisa assim 
muito de entrar na Internet e 
pesquisar...” 

Disse que algumas vezes tem dificuldade 
de responder determinadas perguntas, 
mas tenta ser sucinta e clara na medida 
da compreensão das crianças e atender 
à necessidade deles, e faz isso em 
parceria com o marido, que a auxilia nos 
momentos de “dificuldades”. E dá um 
longo exemplo de como explicou a 
pergunta da filha sobre: o que é 
corrupção mamãe? “Mas eu tentei 
explicar desse jeito, eu acho que na hora 
atendeu a necessidade dela, depois ela 
falou de novo mais um pouquinho, mas 
assim a gente em geral, às vezes, a 
gente vai... nossa como eu vou explicar 
essa pergunta?” 

Disse que são muito os 
questionamentos, que às vezes 
nem tem tanta paciência, mas 
procura responder e quando 
não sabe procura no Google. 
“Às vezes eles fazem perguntas 
que a gente pensa... nossa de 
onde você tirou isso? Mas, a 
maioria das vezes eu procuro 
sempre atender as perguntas, 
responder. E se eu não souber 
a gente procurar junto”. 

Disse que dependendo da pergunta 
prefere não responder, mas as outras 
perguntas sempre responde e dá total 
liberdade para conversarem. “Depende 
da pergunta... aí a gente enrola né!? A 
menor esses dias me perguntou o que 
era sexo, eu enrolei falei que ela não 
tem idade, na verdade eu devia ter 
falado. (...) ... se é pesquisa, se é 
curiosidade, então ela tem liberdade 
para isso. A menor... já não sei”. 

8) Quais as 
dificuldades 
encontradas 
para a realização 
de uma 
pesquisa? 

Para a mãe a leitura, a 
quantidade de informações 
disponíveis e a preguiça são 
as maiores dificuldades. 
“Hoje com a internet você 
entra e você tem millll 
informações sobre o mesmo 
assunto (...) Aquela primeira 
que vem e às vezes nem vai 
ser a verdadeira mas, é a 
informação que você... Então 
o que eu sinto dificuldade 
mesmo é de reunir tudo né!? 
E preguiça (...) na verdade de 
ler muita coisa”. (Risos). 

Disse que não sente dificuldade em 
pesquisar. Que tem dificuldade em 
outras coisas com as crianças, sendo 
elas de mesma idade, mas em fases 
diferentes na questão da alfabetização. 
“(...) então, tá sendo difícil manejar isso, 
mas eu não acho assim fazer pesquisa 
difícil. Eu acho enriquecedor mesmo, 
né!? É uma oportunidade a mais da 
gente conversar a respeito das coisas, 
interagir, eu gosto”. 

Acredita que hoje não há 
dificuldade para fazer uma 
pesquisa. “(...) acho que eu 
tinha muita dificuldade, porque 
eu tinha que me locomover até 
uma biblioteca. Hoje, eu acho 
que as crianças não têm muita 
dificuldade não de realizar uma 
pesquisa. Hoje é muito mais 
fácil o acesso”. 

Disse que sua maior dificuldade é 
quando solicitam recortes, figuras, 
imagens, porque ela não tem 
impressora e não costuma comprar 
revistas, então sente dificuldade nisso. 
Daí não faz a lição. 

9) Como se dá a 
seleção de 
material para a 
realização da 
pesquisa? 

A mãe mencionou apenas o 
Google. “Google! Primeira 
linha do Google... segunda, 
no máximo terceira. 
Wikipédia que é famosinho, 
[...], Nada mais além não”. 
(Risos). 

Disse que no computador, nas revistas e 
dependendo do que é solicitado tem 
materiais de artes em casa, usa também 
o celular, mas na maioria das vezes na 
tecnologia mesmo. 

Pensou bastante e disse que 
era uma boa pergunta, depois 
respondeu que buscam onde 
está mais fácil e perto, porque é 
mais cômodo. “... quando a 
gente vai fazer uma pesquisa a 
gente procura mais na internet”. 

Não há muita seleção, é o que tiver 
disponível em casa. “Se tiver todos, aí 
eu vou ver uma imagem melhor, maior, 
umas letras maiores para ela entender 
melhor, para facilitar para minha filha. 
Agora se não tiver opção vai o que 
tiver”. 
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10) As crianças 
se interessam 
por mais de um 
tipo de material 
de estudo? Qual 
ou quais? 

Disse que a internet é a 
principal fonte de pesquisa, e 
que por serem ainda muito 
novos, ela não tem muita 
experiência na questão. 
Deixa essa responsabilidade 
mais por conta da escola, 
quando for cobrada por isso. 
O fará. “Então... eu ainda não 
fui cobrada muito disso, na 
vez que fui, levei, entendeu!? 
(Risos). Mas ainda não fui, eu 
ainda estou meio 
acomodada, porque eu 
mesma não entendo muito 
não, eu deixo muito a mercê 
da escola...” 

Iniciou sua resposta dizendo “livro, só”. 
Mas depois acrescentou que tem um 
notebook que as crianças já sabem que 
quando têm uma pesquisa podem 
recorrer a ele. “(...) o computador fica 
sempre aqui, então se ele sabe que tem 
pesquisa, ele já vem aqui e mamãe, 
vamos fazer as pesquisas dos 
Dinossauros? A gente pega o 
computador põe lá em cima, aí tipo, a 
hora que eles querem é hora deles né!? 
Então, mas é isso ou é livro também”.  

Disse que as crianças gostam 
muito de ler e trazem bastante 
livros da escola, mesmo a que 
ainda não está alfabetizada. 
Mas, para pesquisa acabam 
usando a internet mesmo. “Ela 
traz bastante livros, ela gosta 
muito de leitura, mas para 
pesquisa mesmo a gente... na 
internet”. (Risos). 

Para fazer pesquisas acha que sua filha 
prefere as revistas, por causa das 
figuras, mas percebe que ela também 
gosta de livros. 

11)  As crianças 
preferem fazer 
as pesquisas 
escrevendo 
manualmente ou 
no computador 
(digitadas)? 

Para a mãe, as crianças 
preferem digitar, pois é uma 
oportunidade de mexerem no 
computador. “(...) porque a 
gente não deixa muito..., 
então quando pode mexer no 
computador para fazer 
alguma coisa, eles preferem 
né!?” 

Manualmente, as crianças não tem 
tablete e nenhuma tecnologia em suas 
mãos, apenas com ajuda e não tem 
planos para isso. Disse que na hora da 
escritas livre a mamãe tem que ajudar 
até nisso, pois querem sabem e 
perguntam: mamãe sobre o que eu vou 
escrever?  “E aí a mamãe tem que 
pensar até nisso né!? Mamãe mas eu 
não sei sobre o que eu vou escrever? 
(...) Você não falou que vai levar na 
sexta-feira para fazer com os amigos na 
escola o projeto da Peppa? Escreva os 
passos sobre o projeto da Peppa. Aí eles 
escreveram sobre o projeto da Peppa 
que eles mesmo estavam fazendo, então 
é isso”. 

Disse que fazem manualmente, 
porque estão na fase de 
alfabetização, então prefere que 
façam manualmente. “Ela está 
na fase da alfabetização, 
porque se não, tira um pouco 
disso né!? Como ela tá 
aprendendo agora... e começar 
de uma outra forma às vezes, 
eu acho que ela perde um 
pouco disso né!? De querer, 
porque é muito mais prazeroso 
o celular, é muito mais 
instigante para ela, é muito 
mais gostoso né!? Uma 
curiosidade a mais”. 

As duas filhas fazem manualmente. 
“(...) mas ela faz manual depois, ela 
pode até digitar e imprimir, mas em 
casa tá lá, fazendo manual, faz tudo 
manualmente primeiro. A mais nova é 
só a mão, a única coisa que ela tem 
disponível é o tablete, mas tem coisa 
que eu não deixo pesquisar”. 
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12) Geralmente, 
as crianças 
realizam os 
trabalhos, as 
pesquisas 
individualmente 
ou em grupo? 

Disse que essa preferência é 
equilibrada, pois a filha mais 
velha faz em grupos e a mais 
nova faz individualmente, 
porém certamente a 
preferência das crianças é 
em grupo, mas isso depende 
muito da disponibilidade dos 
pais. “Acho que se perguntar 
para eles, vão preferir em 
grupo, com certeza em grupo, 
do que sozinhos né!? Mas 
não é muito viável ainda”. 

Disse que ainda é individualmente. “Eu 
não recebi ainda nenhuma proposta de 
trabalho para fazer em grupo, mas aqui 
na minha casa é sempre tudo em dupla 
né!?” 

Disse que já aconteceu de fazer 
com uma amiga, mas vê mais 
isso acontecendo 
individualmente e com ela a 
mãe.  Mas, na escola não sabe 
bem, mas a filha fala que fazem 
em grupo. 

Disse que fazem sozinhas, pois mora 
todo mundo muito longe.  

13) As crianças 
se interessam 
por ilustrar os 
trabalhos e/ou 
as pesquisas? 
Por fazer uma 
capa? Colocar a 
fonte de 
pesquisa? 

Disse que gostam muito. 
“Gostam de desenhar, de 
pintar e imprimir e ilustrar. 
Sim, eles gostam bastante”. 
(Finalizou a resposta, sem se 
referir a fonte). 

Disse que desenho em geral eles gostam 
muito, principalmente porque não usam 
tecnologia. “Como eu não tinha imagem 
para recortar quase nunca, eles mesmos 
faziam os desenhos para ilustrar. Eles 
gostam de ilustrar. Em geral é mais 
desenhando do que recortando, porque 
às vezes a gente não tem 
especificamente aquilo que eles estão 
pesquisando”. 

Disse que ainda não chegaram 
nessa etapa de capa e fonte de 
pesquisa, pois o que a escola 
passa são apenas perguntas 
para encontrarem as respostas, 
ou seja nada mais 
sistematizado. “(...) porque o 
que a escola pedia já é mais 
tipo... manda umas perguntas e 
a gente só respondia então, não 
a gente não... e eu também não 
estimulei isso também nela”. 

Disse que ilustrar sim, mas as outras 
formalidades não. “Agora a mais nova, 
ainda não teve esse tipo de trabalho 
para levar para casa, agora ilustrar ela 
gosta, gosta de colorir tudo que vai, um 
desenho que vai, ela colore... é a idade 
né!? Eles gostam de colorir depois a 
outra mal ...”. (Risos). 

14) As pesquisas 
são 
apresentadas na 
escola? De que 
maneira? 

Disse que sim, porque é a 
escola que pede, então são 
apresentadas na escola. 
“Simmm, porque a escola que 
pediu né!? [...] Toda pesquisa 
que é feita hoje, é da escola, 
não sou eu né!? Então, tem 
que ser apresentada na 
escola”. 

Sabe que falam sobre as pesquisas na 
escola, principalmente porque trazem 
informações sobre o que o outro 
pesquisou e falou. “[...] eles comentam: 
Olha o fulano falou sobre Diplococo 
então, eles falam sobre isso lá com a 
professora né!? É como se eles 
estivessem...  Acho que eles vão conferir 
a tarefa, acho que é junto pelo que eu 
entendo ...”. 

Não soube responder. Não soube responder. “Não sei te dizer, 
não sei te dizer. O ano passado da 
menor era... desse ano eu não soube 
de nenhuma apresentação”. 
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15)  As crianças 
têm prazer ou 
medo das 
apresentações? 

Disse que eles são novos 
ainda, que essa experiência é 
mais da filha mais velha e ela 
diz que vai com medo, mas 
depois se sai bem.  

Não, não tem medo, pois pelo que sabe 
na escola falam muito, falam tanto que 
comentam até o que não deveriam. “Não 
vejo nenhum dos dois meio com medo 
não de apresentar nada. Eles pelo 
menos assim, pelo que eles contam de 
lá, o que eles trazem da escola para cá, 
é que eles falam muito”. 

Disse que a filha não é tímida, 
acredita que não sente medo de 
apresentações. “Ela não é 
muito tímida não. Eu nunca tive 
problema não. Ela é bem 
falastrona sabe!?”. 

Não sabe. “Não sei te dizer... eu tinha 
medo quando era mais nova, mas ela 
eu não sei”. 

16) Vocês sabem 
de que maneira 
são avaliadas as 
pesquisas das 
crianças na 
escola? 

Para a mãe essa avaliação é 
mais da boa vontade de cada 
um, o capricho, um texto com 
as palavras deles, uma capa, 
um desenho, um trabalho 
bem feito. E não exatamente 
o conteúdo em si. 

Não sabe se tem avaliação, acha que 
não. “Eu acho que... não sei se é em 
grupo comentando... eu imagino que seja 
um círculo, e falando com todas as 
crianças sobre o que eles pesquisaram, 
quem fez. Olha vamos ver a fulana... 
Fulana o que você escreveu sobre isso? 
Eu imagino que seja isso, mas assim eu 
não posso te falar que é exatamente, 
mas eu imagino que seja assim pelo que 
eles contam. Imagino que seja assim”. 

Disse que já questionou na 
escola, porém não sabe como 
são avaliadas. “Não, não sei. 
Eu já questionei assim ... tipo 
algumas nota de prova, essas 
coisas, mas eu não tive uma 
resposta certa, para eu te falar, 
assim como é que é avaliado, 
não sei te falar”. 

Não sabe. “Não sei, não sei como é 
feito. Não sei se todas são olhadas uma 
por uma, não sei”. 
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17) Vocês pais 
percebem que, 
após a 
realização de 
uma pesquisa, o 
assunto foi 
aprendido? Em 
que momento? 

Disse que sim, porque terão 
que ler mais, estudar mais. O 
que é diferente de um texto 
pronto que se lê e decora 
para a prova. “. Porque aí 
eles tem que ler mais vezes, 
tem que estudar mais vezes, 
diferente de um texto pronto 
que você lê e decora para 
prova. Ali ele tem que 
construir o texto, então ele 
acaba tendo que prestar mais 
atenção e ao passo que você 
escreve uma coisa que você 
está lendo, eu acho que fixa 
mais né!?” 

Acha que as crianças se apropriam muito 
do que estão pesquisando. E tudo é de 
maneira tão lúdica e divertida que eles 
aprendem, pois chegam sempre com 
muitas histórias, muito conteúdo. “Eu 
acho que se apropriam muito do que eles 
aprendem, do que eles... pelo menos 
assim, eles chegam com muuuitas 
histórias, com muuuuito conteúdo, às 
vezes com tanta informação que as 
vezes até já aconteceu de tipo... deles 
quererem algo mais sabe!? (...) Às vezes 
eles aprendem alguma coisa que a gente 
não tinha nem nunca prestado atenção. 
Tipo... eles vieram agora, na época do 
Japão, no começo do ano, falando sobre 
a cerejeira, sobre a festa que tem lá..., 
palavras que eles aprenderam... então, 
eu acho que eles se apropriam muito do 
que eles aprendem.” 

Pensa um pouco e depois 
responde que percebe isso nos 
comportamentos diários. “(...) é 
bem tipo assim, não é o certo e 
o correto que está na prova. 
Bem, é sempre quando eles 
praticam mesmo no dia a dia, 
então não é uma coisa assim ... 
que a gente define tal dia tal 
hora e eu não consigo fazer 
isso. Mas eu percebo nas 
atitudes dela, quando ela 
conversa com um amigo, 
quando ela vai para casa de 
uma amiga e a mãe fala como 
ela se comportou. Eu percebo 
que ela realmente está 
aprendendo essa diversidade, a 
respeitar, a respeitar o 
conhecimento dos outros, as 
diferenças dos outros”.  

Percebe quando a filha fala sobre o 
assunto mesmo tendo passado algum 
tempo. “Percebo quando passa mais de 
semanas e ela ainda está falando 
daquilo, mãe lembra daquele trabalho? 
É isso? Ah... eu vi tal coisa... assim 
semelhante na rua. Não parece aquilo? 
Aí eu penso... gravou. Tá ali, aprendeu”. 

18)  Vocês 
motivam os 
filhos de vocês a 
realizarem 
pesquisas além 
daquelas 
solicitadas pela 
escola? 

Disse que não. De jeito 
nenhum, nunca, nunca 
pensei nisso. Tipo, vamos 
fazer uma pesquisa hoje 
sobre X assunto? Não. Eles 
não vão querer, já sei que 
não vão querer. São 
preguiçosos não vão”. 
(Risos). 

Disse que é uma família de curiosos, e 
fazem muito isso na frente deles, de 
questionar, de buscar respostas e 
induzindo as crianças a isso também. 
“Eu acho que só de eles já estarem 
nesse meio da gente estar toda hora 
perguntando, da gente questionar, da 
gente... já acho que de alguma forma já 
fica subentendido”.  

Disse que a filha pesquisa 
bastante em casa, porque é 
bem curiosa. “(...) ela é muito 
questionadora, às vezes a 
gente até perde um pouco a 
paciência de tanto que... a 
gente fala uma vez aí ela fica: 
Mais porque? Mas por que é 
assim? Porque que tem que ser 
assim? Ás vezes a gente perde 
um pouco a paciência, porque 
ela é muito curiosa, ela 
pesquisa bastante no dia a dia”. 

Disse que não incentiva. Incentiva sim a 
leitura, a estudar, não deixa faltar da 
aula, mas fazer outros trabalhos, não. 
“(...) mas fazer outros tipos de 
trabalhos, outros tipos de pesquisa em 
casa, não. A menor nas férias eu faço 
ela fazer um desenho todos os dias do 
que aconteceu no dia, mas é só” 

 
Fonte: realizado pela pesquisadora. 
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Considerando a integralidade da coleta de dados, com mães, são 

observados conhecimentos trazidos da vida e lidos no cotidiano, no tocante à 

temática sobre pesquisa. 

Na coleta de dados, a concepção de pesquisa perpassa por questões 

como: 

a) reunião de informações – observa-se que há uma discussão 

sobre o passado, ou seja, saber daquilo que já foi feito no passado: 

“é reunir o máximo de informação de um determinado assunto, 

pesquisar sobre aquilo, as informações que você tem e chegar na 

conclusão de um consenso do que você uniu daquelas coisas, 

daqueles artigos que a gente usa, que você pesquisou. Eu acredito 

que seja isso” (P1). 

b) Maneira de conhecer – Parece que as falas vão além de pesquisa 

como acúmulo de informações e tratam de conhecimento: “É uma 

maneira de conhecer, de levantar informações e dados sobre um 

determinado assunto.” (P2); e “Acho que vai... a pesquisa é de cada 

um, o que cada um quer pesquisar, o que cada um quer saber, 

então... cada um pesquisa um tipo de campo, um determinado 

conhecimento, porque... o que a pessoa quer agregar de 

conhecimento, que ela quer né!? Acho que é mais ou menos isso”. 

(M3) 

c) Indicadores de pesquisas – Observa-se a questão da pesquisa 

articulada com um argumento de autoridade: “Nossa... Não sei 

assim ... te dizer com palavras sabe! E falar exato o que eu conheço 

por pesquisa, tipo quando você quer pegar alguns dados? Pegar 

alguma coisa... saber tipo o IBGE, eles fazem pesquisas mas, 

assim eu não sei te falar, expressar o que eu acho que é.” (M4). 

De maneira geral, no restante dos dados coletados, pode-se afirmar 

que pesquisa é a tarefa de casa que vem da escola. Em alguns casos, há 

dificuldade pelo nível de pormenores exigidos na tarefa, como por exemplo: nomes 

de diferentes dinossauros. As fontes de pesquisa vêm, prioritariamente, da internet, 

destacando-se o Google. Há exceção, quando se diz de pesquisa realizada em 

revistas, por conta das imagens. 
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Para a família, pesquisa é sinônimo de estudo, de oportunidade de 

aprendizagem e construção de conhecimento (M4). 

Sobre a curiosidade em pesquisa, as mães afirmam que os filhos o 

são, entretanto, necessitam do impulso da escola. 

As dificuldades para a realização das pesquisas residem na quantidade 

de informações e na busca de imagens. Às vezes, são desmotivantes. 

As fontes vêm da internet, mais especificamente do Google. 

Duas famílias afirmam motivar pesquisas além daquelas solicitadas 

pela escola. Uma família é apontada como curiosa e a última, a própria criança é 

exclusivamente curiosa em casa. 

O exemplo da dinâmica contemporânea está na fala da mãe P1, 

quando é questionada sobre sua participação na realização das pesquisas como 

tarefa de casa, e diz que não tem participação alguma: “Eu, nenhuma (risos). Na 

verdade muito pouco, porque eu trabalho o dia inteiro. Ele... Eles é ..., como eu 

estou te falando, a mais velha faz sozinha, ela mesma faz, a mais nova também, ou 

a mais velha de 10 tem que ajudar a mais nova de 7, mas eu mesma não 

participo. Quase que nada”.  

A pós-modernidade entre, outros fatores, produziu um contexto em 

que, com a saída da mulher para o mercado de trabalho, uma outra estrutura social 

e familiar, e de maneira gradativa a responsabilidade da família na educação dos 

filhos, foi sendo transferida para a escola. Para Ariès (2006), o colégio tornou-se 

uma instituição essencial nesta outra sociedade que se formou.  

A pergunta número oito do roteiro da entrevista, questiona as mães 

sobre a dificuldade em realizarem pesquisas com as crianças em casa, todas 

respondem que com a tecnologia as facilidades são muitas, e não veem muitas 

dificuldades. No entanto, a resposta da mãe P2 (mãe que não trabalha fora) chama 

atenção para o fato relevante, de entender o momento de realizar uma tarefa de 

casa, ou uma pesquisa com os filhos, como uma oportunidade a mais de estarem 

juntos, de interagirem: “eu não acho assim fazer pesquisa difícil. Eu acho 

enriquecedor mesmo, né!? É uma oportunidade a mais da gente conversar a 

respeito das coisas, interagir, eu gosto”. Além dessa questão, nota-se, em todas as 

respostas, a riqueza de detalhes nas informações e a efetividade com que todas as 

atividades de casa são realizadas. O carinho, o amor, o afeto e a atenção fazem 
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toda diferença, no contexto familiar e escolar, para o desenvolvimento saudável da 

criança. 

De acordo com Rego (2003), a família e a escola pela colaboração e 

influência na formação do indivíduo, dividem funções sociais, políticas e 

educacionais relevantes. Mesmo que a escola tenha como desafio que o próprio 

aluno queira aprender. 

Para Paro (2000, p. 16), “precisa ter presente a continuidade entre 

educação familiar para sua tarefa de desenvolver nos educandos atitudes positivas e 

duradouras com relação ao aprender e estudar”. 

A concepção, então, de famílias transformadas, e surgimento de 

sociedades mais complexas e dotadas de instituições políticas e práticas 

econômicas sofisticadas, demandaram e demandam parcerias e apoio entre essas 

duas instituições: escola e família. Também, de acordo com Polônia e Dessen 

(2007), ambas, com funções e ambientes diferenciados, mas com o mesmo nível de 

importância, são essenciais para o desenvolvimento da criança, sendo para 

incentivar ou até mesmo bloquear o crescimento físico, intelectual, emocional e 

social da mesma. 

Nesse contexto, a professora P2, ao ser questionada sobre a parceria 

dos pais no processo educativos dos filhos, apresenta o seu papel fundamental e 

ações como professora para efetivar esse contato construtivo em prol da criança: 

“Uma reunião de pais na minha opinião eficiente, ela precisa trazer no começo do 

ano aos pais, todos os dados que eles precisam para a gente caminhar juntos ao 

longo do ano, né!? Eu acho que essa comunicação... é e hoje ampliando isso né ... 

para as redes sociais, assim de uma forma saudável, só beneficia as crianças, 

porque, quando os pais, no começo do ano, já estão a par, cientes de tudo que 

precisa ser desenvolvido naquela série, com as crianças e de tudo que você precisa 

contar com eles, inclusive de ritmo de estudo, de organização de espaço físico que 

eles precisam... que é uma forma também de isso depois virar rotina de estudo, né!? 

Eu acho que já, só beneficia as crianças. Então, nas primeiras reuniões, eu já conto 

para as famílias a minha forma de trabalho, né!? O que seria, a situação ideal em 

casa, que os pais pudessem estimular e continuar isso que está sendo feito em sala, 

né!? !? E claro, dentro das possibilidades de cada família, a gente vai vendo isso 

acontecendo. Inclusive, modificações nas famílias, eu tenho, hoje relatos de muitas 
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famílias que falam... eu estou estudando o país que vocês estão. Eu seu tudo que 

vocês estão fazendo, assim a minha casa virou... eu já ouvi a expressão “canteiro de 

obras”, nesse sentido sabe? De transformar inclusive a realidade da família que as 

vezes não tinha nem repertório do que oferecer para um filho numa TV ... E hoje é ... 

esses dias estava passando “Terra da Gente”, e era sobre pássaros e nós 

estávamos estudando sobre pássaros antes de fechar o semestre, mandei já no 

watsap para os pais né!? Tá passandooo é agoraaaa e todo mundo já começou, 

estamos ligando a TV, obaaa... não sei o que, então isso é uma delícia né!? Você 

acaba se tornado parte da rotina deles e eles da sua, porque você está o tempo todo 

pensando nisso... nesse sentido”. 

A relevância da participação dos pais tornou-se evidente na educação 

da criança no contexto familiar, sendo na escola e no desafio de influências 

externas, em que a presença ou a ausência dos mesmos influencia, de uma forma 

contextual na aprendizagem e/ou comportamentos. Vygotsky (2005) destaca que a 

criança, desde muito cedo, através da interação com o meio físico e social, realiza 

uma série de aprendizados, vivencia um conjunto de experiências e age sobre o 

meio cultural a que tem acesso, construindo uma série de conhecimentos que 

absorve do ambiente e do mundo que a cerca. 

Nota-se que esta é uma outra e relevante função da família na 

educação dos filhos. Uma função que não difere muito do que os estudiosos da 

educação vêm apresentando em seus métodos de ensino inovadores. Tanto 

educadores quanto pais ou responsáveis têm a função de mediadores, 

observadores e comunicadores, dialogando com as crianças sobre o que o mundo 

as traz de informação, ponderando descobertas e conhecimentos, de acordo com a 

faixa etária. 

Assim, no decorrer desse estudo, nota-se uma busca constante de 

diversos teóricos da educação, por método de ensino aprendizagem reflexivo, 

transformador e libertador, através da problematização, de diálogos, de pesquisas; 

em contrapartida a um sistema educacional que ainda persiste e resiste à 

mudanças.  

É relevante entender o momento de transição em que este contexto 

está inserido, ou seja, a cultura da escola, as crenças e o ensino tradicional ainda 

estão enraizados nas gerações anteriores de pais e educadores, que trazem no 
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decorrer de toda a vida envergaduras de uma catequização conservadora, o que 

leva a divergências de atitudes, opiniões e aceitação dos diversos meios de 

educação e métodos de ensino, disponíveis atualmente no sistema educacional 

brasileiro. 

O sentimento de ansiedade e dúvidas no comportamento das famílias 

nas escolhas, participação e entendimento das metodologias existentes, 

principalmente quando as escolas valorizam as brincadeiras, os jogos, as fantasias e 

o estudar de forma lúdica, pois, de acordo com Alves (2013), muitos pais e 

educadores ainda valorizam mais saberes relacionados à alfabetização linguística e 

matemática, apostilas e conteúdos, esquecendo-se de outros elementos relevantes, 

como o lúdico, o artístico, o interativo e o emocional, o que, muitas vezes, é 

caracterizado como “perda de tempo”: 

Antigamente, a rua era um espaço possível para o encontro e o brincar, 
local onde se aprendia com os mais velhos, exercitava-se a liberdade e a 
criatividade, e o ganhar, o perder e a construção de regras. Atualmente, 
sobretudo nos grandes centros urbanos, o brincar é cada vez mais solitário 
e substituído pela passividade da televisão. Com a progressiva valorização 
do trabalho e da produção, o brincar para a criança e o lazer para o adulto, 
são frequentemente, interpretados como perda de tempo e sinal de 
preguiça. A escola, pretendendo “ganhar tempo”, inaugurou a alfabetização 
precoce, baseada na memorização, que ocasiona um prejuízo ao 
desenvolvimento das crianças (CARNEIRO, 2004, p.132). 
 

As teorias de Alves (2013) e Carneiro (2004), esclarecem a voz da mãe 

P1, quando questionada sobre o incentivo à curiosidade espontânea dos filhos: “eu 

acho assim, eu gosto muito do ensino da escola P, eu gosto muito, mas... eles (os 

filhos) são folgados, né!? Eles detestam tarefa. Eles são mal acostumados com 

tarefa, eu acho. É melhor para o desenvolvimento? Não sei..., eu gosto da escola P. 

Tá lá. Enfim, tenho sobrinhos em escola XX da vida, que é muito mais tarefa, uma 

loucuuuura.  Que também não sei se é efetivo, porque a mãe que faz, mas a criança 

acostuma com aquela rotina de estudo, eu acho. E o que eu percebo dos meus 

filhos não sei, que é experiência minha e deles, mais nenhuma, não sei falar os 

outros. Aí, a minha filha, por exemplo, ela é bem esforçada e dedicada, e ela tem 

ficado mais relaxada porque ela sabe que não vai ser cobrada, entendeu? Eu sinto 

isso já falei em reunião, mas por outro lado eu gosto de não ter a escola XX da vida, 

então eu fico. Entre uma e outra, eu prefiro assim. Porque lá na frente a água vai 

bater nela e ela vai ter que correr atrás. Não sei..., mas, como ela tá na primeira 

infância eu prefiro assim. Mas eu percebo uma folguinha”. 
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Os pais gostam e vão experimentando escolas com métodos 

inovadores de ensino, percebem que os filhos gostam e sentem-se bem, por terem 

mais liberdade para serem crianças de verdade, nessa fase que realmente se deve 

ser criança, sem o planejamento de uma educação já desde os primeiros passos, 

voltada para o vestibular, uma educação que seleciona e classifica. Assim, apostam 

em uma escola volvida pela aprendizagem lúdica e reflexiva, mas baseados na 

educação tradicional que vivenciaram no decorrer de toda a vida, sentem-se 

inseguros e preocupados com o futuro, ou seja nesse mundo de incertezas educar 

para o agora ou para o depois? 

 Nesse contexto, para Alves (2013), a ludicidade permite à criança 

desenvolver sua criatividade, imaginação, habilidades motoras, cognitivas e fomenta 

suas relações sociais, afetivas e emocionais. É uma das principais atividades 

realizadas pelas crianças, embora não seja exclusividade delas, mas uma ação 

tipicamente humana. Para muitos adultos, talvez, brincar não é considerado 

primordial. Pode ser visto como específico das crianças, ou como uma distração a 

ser realizada no tempo livre, uma atividade secundária ligada ao lazer, cujo intuito 

maior é a diversão. 

O brincar, além de ser um direito, deve fazer parte do cotidiano da 

criança, isso não tem acontecido rotineiramente no ambiente familiar, seria um 

privilégio que o tivesse então, na escola com o apoio e olhar cuidadoso da parceria 

entre pais e educadores: 

Quando brinca ou joga, a criança transforma objetos, animais, pessoas, 
lugares, coordena diferentes experiências, através da memória e da 
imaginação. O momento de brincar pode ser visto como um laboratório, um 
espaço de experimentação, no qual a criança pode ensaiar, errar, sem a 
pressão do mundo adulto. A criança, por meio da linguagem simbólica, 
utiliza-se de objetos, insere-se no mundo da cultura, constrói o pensamento, 
lida com seus sentimentos e amplia suas relações sociais (LIMA, 2008, p. 
14). 
 

Assim desde o “primeiro sentimento da infância”6 (ARIÈS, 2006, p.110), 

as crianças têm sido a preocupação central das famílias: amor, cuidado, carinho, 

                                            

6 "O primeiro sentimento da infância - caracterizado pela "paparicação" - surgiu no meio familiar na 
companhia das criancinhas pequenas. O segundo, ao contrário, proveio de uma fonte exterior à 
família: os eclesiásticos ou dos homens da lei, raros até o século XVI, e de um maior número de 
moralistas no século XVII, preocupados com a disciplina e a racionalidade dos costumes. Essas 
moralidades listas haviam se tornado sensíveis ao fenômeno outrora negligenciado da infância, mas 
recusavam-se a considerar as crianças como brinquedos encantadores, pois viam nelas frágeis 
criaturas de Deus que era preciso ao mesmo tempo preservar e disciplinar (ARIÈS, 2006, p.163). 
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respeito e preocupação com o futuro. Diante disso, os pais “sabidos das coisas do 

mundo”, e inseridos num mundo globalizado, competitivo e de tecnologias 

avançadas, querem investir cada vez mais cedo na educação e “capacitação” de 

seus filhos para o mercado de trabalho, inconscientes de que isso pode ser 

relevante, mas não primordial. 

Ter sensibilidade social significa perceber as necessidades e capacidades 
das pessoas e conseguir dirigir-se a cada uma individualmente segundo as 
suas características. A habilidade de atuar em equipe e de liderar, e até 
mesmo o convívio social depende totalmente dessa sensibilidade. Mas há 
outra característica social fundamental: a compaixão, isto é, a capacidade 
de compartilhar o sofrimento do outro. Infelizmente, há dois fatores que 
produzem uma trágica dessensibilização, impedindo a manifestação da 
compaixão: a competição e os meios eletrônicos. Competição é 
absolutamente antissocial: quem ganha fica contente, às custas da 
frustração e mesmo infelicidade de quem perde. Produzir essa frustração e 
ficar contente em ter ganho a competição significa dar mais valor à 
felicidade pessoal do que ao sofrimento do outro. Quem compete não pode 
ter dó do concorrente. Assim, a competição desenvolve o egoísmo, que é 
altamente antissocial. O próprio vestibular é uma competição, e seria muito 
bom que o jovem se conscientizasse o mais tarde possível de que a 
sociedade é cruel e competitiva. A propósito, a própria vida vai ensinar a 
competir: não há, em absoluto, necessidade de se ensinar isso na escola, 
pelo contrário, o que precisamos é o ensino da cooperação. Somente uma 
sociedade cooperativa poderá reverter a crescente miséria social e 
individual, fruto do egoísmo e da ambição (SETZER, 2011, p. 1). 

 

A consideração que se tem a fazer é que o vestibular é uma realidade 

dos estudantes brasileiros. Muitos pais, preocupados com o futuro dos filhos e 

distantes dessa outra pedagogia existente, procuram escolas renomadas, que 

aprovam mais no vestibular para crianças ainda na primeira infância, esquecendo-

se, de acordo com Montessori (1995), das necessidades fundamentais da criança. 

Uma escola com um ambiente completo, estruturada com a finalidade de 

desenvolver um ser humano completo. Um ambiente de liberdade, onde a criança 

possa se expressar, movimentar, criar, ajudar, fantasiar, participar, perceber, 

entender e corrigir. Assim, Montessori (1995) destaca objeções por parte dos 

defensores da educação tradicional, de como seria possível manter a disciplina em 

uma turma em que os alunos fossem totalmente livres. 

A professora P2 relata em uma de suas falas, que acredita que os pais 

estão perdidos nos caminhos dessa nova educação, conhece a educação que 

tiveram, e qual a educação que vão dar para as suas crianças? "Para qual caminho 

a educação está indo? Se a gente que está na educação, tem muito certo dentro da 

gente tudo que a gente almeja enquanto sonho, mas que ainda embaraça na 



114 

 

realidade..., imagina na cabeça dos pais, imagina como deve ser difícil para eles que 

são leigos, no sentido de processo de alfabetização, né!? Da própria pesquisa, e 

como deve ser difícil para eles... qual é o caminho certo?”. 

Nesse sentido, com base nas teorias estudadas e experiências de uma 

educação tradicional, vivenciada nos anos iniciais, a pesquisadora pode afirmar que 

o desenvolvimento é influenciado pelo ambiente em que o educando está inserido; 

ele pode ajudar ou destruir. O adulto deve estar atento e observar as necessidades 

mais aguçadas dos pequeninos.  

Autores como Gardner (1995) e Goleman (2001) dizem que a mais 

relevante habilidade para o sucesso profissional não é a técnica, mas sim a 

habilidade social. Em particular, Gardner (2010) chama a atenção para o fato de as 

escolas desenvolverem principalmente o que ele denominou de "inteligências lógico-

matemática e linguística", as quais, para o autor, caracteriza como as menos 

importantes para um sucesso profissional.  

Um outro fator relevante é o enfrentamento das famílias menos 

favorecidas econômica e socialmente, que embora a educação básica seja um 

direito de todos os cidadãos, tornam a escolarização um sonho distante de ser 

realizado. Uma coisa é garantir o acesso à escola, outra é oferecer condições de 

manutenção e permanência dos educandos com regularidade e aproveitamento 

escolar eficiente. 

De acordo com Nogueira (1998), não tem como desconsiderar que 

muitos pais sentem-se inseguros e incapacitados de planejarem o processo 

educacional de seus filhos, e acabam atribuindo à escola a função de complementar 

a formação do educando enquanto o investimento familiar limita-se à sustentação da 

estabilidade da criança na escola. No entanto, para Perrenoud, (2000), essa 

obrigatoriedade, muitas vezes, é pouco considerada pela instituição escolar, 

principalmente porque os professores aproveitam-se das incertezas dos pais e da 

valorização da função educativa da escola, para desenvolverem um mecanismo de 

defesa, considerando que as falhas do sistema escolar devem-se à desestruturação 

da família, quando incorporam inconscientemente representações “distorcidas” das 

famílias dos alunos.  

No que diz respeito ao dever de casa, apesar das controversas, 

sinaliza um convite à participação e envolvimento da família na educação formal de 
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seus filhos. De acordo com Carvalho e Burity (2005), pesquisas comprovam que os 

filhos de pais que cobram, perguntam sobre, ou oferecem ajuda para os deveres de 

casa, e ainda acompanham as atividades escolares e estimulam o hábito da leitura, 

costumam ser os que apresentam os melhores desenvolvimentos nas turmas.  

A professora P4, na entrevista, expõe que as famílias vivem numa 

correria diária, e que com a falta de tempo essa parceria entre pais e filhos, acaba 

não acontecendo, e ainda fazem a lição para os filhos: "tudo que a gente trabalha na 

sala..., na hora que a criança precisa dessa parceria com os pais, às vezes isso não 

acontece. Pela falta de tempo ou talvez assim, pela ânsia de querer fazer, e a 

criança ainda não conseguir, né!? Então eu sempre friso isso com os pais, né!? De 

sentar, de ter esse momento... eles ficarem, né!? Sossegados fazerem a lição com 

calma, e a gente também mandar questões assim, de acordo com o que as crianças 

conseguem fazer, não adianta eu mandar 10 páginas de uma atividade porque ... a 

gente sabe que é impossível de ser realizado". 

No entanto, o que se nota, nos estudos de alguns teóricos, é que as 

crianças de famílias de classes econômicas mais favorecidas apresentam melhor 

desempenho que aquelas de classes menos favorecidas, assim de acordo com 

Carvalho (2000, p. 144): “Trata-se, em geral, de família dotada de recursos 

econômicos e culturais, dentre os quais se destacam o tempo livre e o nível de 

escolarização da mãe, expressos no conceito de capital cultural de Bourdieu”. 

Assim, os recursos econômicos e culturais de algumas famílias podem 

influenciar e possibilitar um maior e melhor desempenho dos alunos no contexto 

escolar, ou seja, a família está por trás do sucesso escolar, salvo exceções, ou 

contam com mães em tempo integral ou uma supermãe, no caso daquelas que 

trabalham fora, mas exercem também o papel de professora dos filhos em casa, ou 

ainda contratam professoras particulares para aulas de reforço escolar e até mesmo 

psicólogas e psicopedagogas, nos casos mais difíceis. Entretanto, pode-se deixar 

aqui a necessidade da relativização dos argumentos. 

Apesar de não ser uma regra, podem apresentar uma definição das 

desigualdades de oportunidades entre as classes. No entanto, é notável que, 

mesmo nas famílias mais abastadas, a disponibilidade de tempo tem sido cada vez 

mais rara. Outras famílias, no entanto, as menos abastadas não têm condições 

financeiras e culturais para dar suporte na educação dos filhos, além da falta de 
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tempo ou capital cultural para eles próprios (pais) o fazerem, embora reconheçam a 

relevância desse investimento. 

É importante destacar, ainda, que existem divergências de opiniões em 

relação ao tema, dificultando o entendimento de um posicionamento adequado a ser 

adotado pelas escolas na questão lição de casa, no entanto, é fato que o dever de 

casa não deve tomar todo o tempo da criança, pois o brincar também faz parte do 

processo de desenvolvimento de personalidades e formação de qualidade da 

criança, devendo esse tempo ser, não apenas respeitado, mas também valorizado. 

Para Azeredo (2012), as crianças precisam de tempo para brincar e ainda para o 

descanso, lazer e ócio.  

 

 

5.2 GRUPOS FOCAIS COM ESTUDANTES E A CONTRUÇÃO DE SABERES DOS  

       EDUCANDOS POR MEIO DA PESQUISA    

 

O grupo focal surgiu na década de 1950, quando Robert Merton foi 

convidado por Paul Lazarsfeld, para avaliar respostas da audiência de um programa 

de rádio (ROSO, 1997). Merton notou que as pessoas tinham dificuldade de 

expressarem opiniões sobre os filmes e os programas nas entrevistas individuais. 

Então, Merton utilizou o método de grupo focal (originalmente chamada de entrevista 

focalizada em grupo). Esse trabalho resultou na publicação de um livro sobre a 

técnica: Focus Group. No entanto, de acordo com Roso (1997), os procedimentos 

foram modificados pela incorporação de backgrounds teóricos sobre grupos.  

A partir de então e com suas aprimorações, os grupos focais têm sido 

utilizados nas interações grupais, para produzir dados e insights que dificilmente 

seriam obtidos fora de grupos. Os dados alcançados levam em conta o processo do 

grupo, tomados como maior do que a soma das opiniões, sentimentos e pontos de 

vista individuais em jogo. A despeito disso, o grupo focal conserva o caráter de 

técnica de coleta de dados adequado, a priori, para investigações qualitativas. 

Assim, de acordo do Morgan (1997), esses grupos têm assistido, nas 

últimas décadas, um número expressivo nas pesquisas de disciplinas científicas, 

tanto quanto as literaturas que descrevem seus procedimentos.  
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Nesse procedimento, o que o diferencia das demais técnicas são as 

atividades realizadas em grupo, que de acordo com May (2004, p. 151), compõem-

se de “8 a 12 pessoas que, guiadas por um entrevistador, discutem o(s) tópico(s) em 

pauta”. Assim, na técnica, ultrapassar muito esse número de entrevistados, poderá 

dificultar o bom domínio sobre o assunto pesquisado e condução de forma efetiva do 

processo. 

O ser humano é um ser sociável, o que permite uma interação com o 

outro constantemente, ou seja, não há de se pasmar com as mudanças de opiniões 

e concepções nas situações sociais em que se encontram. Neste sentido, 

Richardson (1999, p. 207) afirma que “a melhor situação para participar na mente de 

outro ser humano é a interação face a face”. 

Nesse contexto, a pesquisa em questão foi realizada por coletas de 

dados junto a dois grupos focais com duas salas de aula da educação básica - anos 

iniciais – do ensino fundamental em fase de alfabetização (1º e 2º ano), em duas 

escolas distintas, sendo uma escola privada (P) e a outra municipal (M). Não se tem 

a pretensão de fazer comparativos entre escola pública e privada. 

 

Quadro 6 – Identidade dos participantes da pesquisa (Estudantes) 

Escola particular e escola 
municipal - Franca/SP 

Entrevista Sujeito Idade / série 
Tempo de cada 

entrevista 

Escola Privada (P) Grupo focal (1) 14 Estudantes 7 anos / 1º ano 21 min. 16 seg. 

Escola Municipal (M) Grupo focal (2) 10 Estudantes 8 anos / 2º ano 36 min. 37 seg. 

Fonte: Realizado pela pesquisadora. 

 

Para a realização dos grupos focais foram elaboradas 18 questões 

(Anexo C) sobre pesquisas, igualmente aplicadas nos dois grupos, que funcionaram 

em forma de círculo e, a partir de cada pergunta, as crianças tiveram a liberdade de 

responder, entender, melhorar, ou atribuir falas, através das opiniões e participações 

de outros colegas. 

Antes do início dos dois grupos focais, houve uma conversa com os 

pequenos para explicar o motivo daquele “encontro”, e que seriam realizadas 

algumas perguntas bem fáceis e legais de responder, porque eles eram sabidos e 

conheciam bastante do assunto, além de alguns combinados comportamentais 
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relevantes, para que a realização do grupo fosse efetiva como: prestar atenção para 

entender as perguntas e o que os amigos estavam falando, conversar apenas com o 

grupo todo, levantar a mãozinha e esperar a sua vez de falar. 

A pesquisadora participou como mediadora nos dois grupos, teve a 

contribuição de um observador, além de uma integrante gravando e filmando. 

O grupo focal (1), cujas transcrições constam no (anexo L), foi 

realizado no dia 05 de setembro, com uma sala de alunos da escola P que estão no 

1º ano. A sala possui 15 alunos, no entanto no dia do grupo focal, estavam 

presentes 14, o ideal seria a escolha de 10 deles, no entanto, a professora achou 

que não se sentiriam confortáveis com a separação, por isso o grupo focal foi 

realizado com as 14 crianças. 

Na transcrição as crianças ganharam nomes fictícios para identificação. 

Como estavam sentadas em círculo, elas foram nomeadas da esquerda para a 

direita como Aluno 1 (A1), na sequência até o Aluno 14 (A14). Porém, mesmo com 

esse cuidado, nesse grupo focal a identificação de algumas falas não foi possível, 

pois o sol batia na sala e a filmagem ficou um pouco escura, e as crianças falavam 

frases curtas e rápidas, quando a câmera chegava na criança já não conseguia 

visualizar quem havia feito o comentário, no entanto como não seria possível citar 

devidamente todas as crianças optou-se por transcrever as falas sem a devida 

identificação e colocando o nome fictício de Não Identificado (NI).  

Diante da primeira pergunta, um silêncio total... então, foi apresentado 

o exemplo de um tema que eles estavam estudando, o qual a professora havia 

comentado em sua entrevista no dia anterior, pensaram um pouco e iniciaram suas 

contribuições. 

 Mostraram-se interessados, porém havia uma certa timidez na sala, 

alguns falavam mais que outros, talvez retraídos pela presença da câmera, no 

entanto, todos bem atentos, mesmo quando se dispersavam (situação de 

característica da idade), logo retomavam. Ficavam observando as respostas dos 

amigos e antes de falarem sempre levantavam a mãozinha, exatamente conforme o 

combinado. 

No quadro seguinte, resumem-se as falas coletadas, salientando que a 

integralidade da transcrição dos dados encontra-se nos anexos citados acima: 
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     Quadro 7: Síntese de entrevistas por grupos focais com estudantes 

Perguntas 

 Grupo focal (1) - 14 Crianças  Grupo focal (2) - 10 Crianças 

 Identificação das crianças: (A1) - Estudante 1 até (A14) - 
Estudante 14.  (NI) Falas não identificado.                                                                     

Transcrição na integra - Anexo 12 

Identificação das crianças: (E1) - Estudante 1 até (E10) 
Estudante 10. Todas as falas foram identificadas.                                                  

Transcrição na íntegra - Anexo 13 

1)      O que vocês 
entendem por 
pesquisa? 

Fazer pesquisa é: perguntar, ver em um livro, perguntar para a 
professora, ver em uma história, ver em um filme, em um desenho, 
no computador. “É perguntar... fazer uma pesquisa e fazer” (A13). 

Responderam o que era pesquisa dando exemplos do que fazem em 
sala de aula: “Pesquisar é ver tipo a história do Brasil, aí a gente tem 
que pesquisar ou na internet ou em qualquer lugar que dá para 
pesquisar, sobre história... coisa que aconteceu no passado” (E6). “A 
gente pesquisa sobre os animais” (E3). 

2)       Vocês fazem 
pesquisa? De que 
maneira realizam 
pesquisas? 

Todos disseram que sim: nos livros, nas revistas, no celular. "Eu 
faço no computador da mamãe" (NI). 

Todos responderam que sim e foram falando de que maneira fazem 
suas pesquisas: “Eu vou lá no facebook e aí eu vejo o que é o ... o 
que eu gosto” (E9), “É tipo, ela mostrou para a gente sobre os 
animais do Pantanal, aí quando a gente chegou a gente pegou um 
livro e leu um texto sobre a anta, que é um animal do Pantanal” (E1).  
E a ... E1, teve que copiar de castigo, na hora do recreio... por isso 
que ela não esquece (risos)” (E7).  

3)        Por que 
pesquisar? O que é 
que nos motiva a 
pesquisar algo? 

Disseram que pesquisam para ficarem mais inteligentes: "Estudar 
para melhorar a inteligência" (A1), "para a gente saber das 
coisa"(A5), "fazer pesquisa nos motiva a estudar" (NI). 

As repostas foram bem parecidas: “Para aprender mais” (E6), “Para a 
entender mais sobre o que a professora está ensinando” (E5).  

4)       Vocês são 
crianças curiosas? 

Riram bastante e as opiniões se dividiram, mas até os que 
disseram que não eram curiosos comentaram alguma coisa: "Fico 
curiosa de um monte de coisa da Grécia"(A5), "Fico curioso de 
vários jogadores de futebol"(A1), “Eu tenho curiosidade de saber 
sobre as plantas carnívoras... se existe, e as vezes eu penso 
nessa planta e como é que ela come, as coisas que ela faz... elas 
tem uns tipos de tentáculos de planta, para pegar as pessoas e 
comê-las”(A1), respondeu isso com um sorriso estampado no 
rosto. 

Todos responderam que sim: “Fico curioso de olhar o celular da 
mamãe” (E7), “Assim, por exemplo: hoje tinha um monte de livros 
espalhados pelo chão, e eu perguntei para o tio o que era que estava 
acontecendo... de curiosidade” (E2), “Eu fico curioso quando minha 
mãe manda mensagem pelo Watsap e eu quero saber com quem ela 
está falando, porque as vezes ela está combinando com alguém para 
ir no PUB ...” (E6). 
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5)     Como vocês 
imaginam um 
pesquisador? 

Disseram que imaginam um pesquisador: Forte, legal, mutante, 
estudando muito, estudando os países. "Inteligente, consegue 
fazer um robô e muitas coisas legais” (A1), "Criador de invenção 
(A14).  

Quase todos responderam essa pergunta: “Ah... ele pode usar um 
chapéu ou um avental...e usa óculos” (E6), “É assim, ele pergunta as 
coisas para uma pessoa e a pessoa tem que responder... assim tipo 
um crime” (E1), “Ele só fica na frente do computador, pesquisando” 
(E3). “O pesquisador pesquisa tipo, que matou Pedro Alvares Cabral, 
ou se ele morreu pela idade...” (E6). 

6)       As 
professoras falam 
com vocês sobre 
pesquisa? 

Responderam que todas falam: “é tanta coisa que falam que até 
todo mundo esquece” (A1). “É tanta coisa que a cabecinha nem 
aguenta e explode” (A13). 

Sim, todos responderam que sim. “A maioria” (E6), “As duas” (E3). 

7)        Como os 
professores 
solicitam pesquisas 
para vocês? 

Um dos pequenos perguntou, o que é solicita? Depois da 
explicação disseram que elas solicitam pesquisa: “Saímos para 
pesquisar lá fora, aqui dentro...” (A2), “Eu vejo no computador não 
tenho nenhum livro” (A1), “Na tecnologia” (NI). 

Oito crianças participaram com suas respostas: “Uma pesquisa mais 
leve né!? Só passam umas coisas mais pesadas para o 2º C, porque 
a professora falou que eles são os mais atrasados que tem dos 2º 
anos. Porque ficou mudando muito de professora e só agora que eles 
decidiram ficar mesmo com essa professora” (E2).  “E também a 
gente faz grupinhos e a gente fez uma pesquisa” (E3), Então por isso 
que a gente leva muita lição para casa, a depois a gente leva para 
escola e ela corrige” (E5), “É que os grupos da nossa classe... é que 
tem muitas pessoas que ainda não sabem ler, aí ela colocou os que 
estão aprendendo e o que já aprendeu, para ensinar e cada dia a 
gente vai trocando para ajudar” (E1). 

8) Os pais ajudam 
vocês a elaborarem 
as pesquisas? 

Todos responderam que sim, apenas uma vozinha respondeu que 
mais ou menos.  “Eu não sei assim, muito ler letra cursiva então, 
eles leem para mim” (A1), “Lendo no celular” (A3). 

Todos responderam que não: “Não porque a professora não manda 
pesquisa para casa” (E2), “É, porque só as professoras entendem 
mais disso né!? Os pais eles já tiveram professores, mas eles 
cresceram e esqueceram um pouco... eles não pensam (E1). 

9) Vocês gostam de 
fazer a pesquisa 
sozinhos ou em 
grupos? 

A turma se dividiu, alguns preferem fazer sozinhos e outros em 
grupo. Sozinho é melhor porque: “Fazer sozinho também pode 
fazer muitas coisas melhores, tipo experiências, tipo estudar as 
flores, pode fazer tudo isso sozinho, mas se eu estiver em grupo 
também posso ajudar” (A1). Fazer de grupo é melhor porquê: 
“Porque a gente pode juntar e ler para o amigo, porque eu já sei 
ler e eles não sabem ainda e também é bom porque um conta o 
que sabe e o outro também, e daí você sabe mais..."(A5). 

E5 e E6 disseram que preferem sozinhos, todos os outros disseram 
que preferem em grupo. 
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10)  Onde vocês 
pesquisam? Livro, 
revista etc.?   

Não realizei essa pergunta, pois desde a primeira pergunta eles 
foram falando onde gostam e costumam pesquisar: Revistas, 
livros, computador, celular, enciclopédias. 

Cada um foi falando um lugar onde pesquisava: na sala, no celular, 
em casa, nos livros, no youtobe. “A maioria que a gente pesquisa é 
na escola, porque já na minha casa e na casa da minha avó porque é 
vizinha eu avanço no computador só para jogos e ver uns vídeos” 
(E6), “Eu só uso o celular se eu não achei nos livros aquilo que eu 
precisava” (E1). 

 11) Vocês gostam 
de fazer a pesquisa 
escrevendo 
manualmente ou no 
computador? 

Preferem dos dois: "Os dois" (A2), “Escrever é bom para aprender 
a ler e escrever” (A1). 

Disseram que não digitam e todos fazem manualmente, mas que 
digitar é muito melhor e divertido. 

12)       Vocês 
gostam de ilustrar a 
pesquisa? Por quê? 

Disseram que sempre ilustram o que estão estudando: " 
“Estudamos e pesquisamos depois fazemos um desenho” (NI). 

Todos responderam que sim e quando um disse: "Estudando os 
animais do pantanal eu desenhei um animal” (E2), todos 
responderam eu também. "E a gente tem que ilustrar por causa que... 
para os professores verem que a gente tem criatividade... essas 
coisas que os professores gostam de ver dos alunos (E6). "Por causa 
que se o professor pedir uma coisa, você vai lá e faz, depois de 
pronto ele vai lá e olha e vê se está certo e mostra para as outras 
pessoas (E9), “A ilustração devia ser mais assim, para mostrar a 
atenção que teve quando foi ver as imagens, porque tem gente que 
não presta atenção, e aí quando a professora pede é tipo uma prova 
para ver se prestou mesmo atenção, se entendeu (E2). É, quando 
terminar o bimestre (E6). 

13)        Quais as 
dificuldades que 
vocês encontram 
em fazer uma 
pesquisa? 

Alguns disseram que não tem nada difícil em fazer uma pesquisa, 
outros que o mais difícil é escrever, outro que é muito difícil: 
"Nada" (A2), “Ah eu acho que é difícil, me dá muita dor de cabeça 
depois” (A1), “É que as vezes você pode encontrar e às vezes 
não, tipo uma vez eu procurei um Red Spinner aqui, e não achei” 
(A1). 

Quatro alunos responderam essa questão: "Talvez a pergunta mais 
difícil, tipo tal milhão + tal milhão, talvez é o mais difícil. Uma... 
dezena, unidade e centena..."(E2), “Tipo assim eu acho a pergunta, 
porque aí eu tenho que ler tudo aquilo de novo para acertar..., aí se 
eu errei eu não sei o que eu faço”(E5),“Para mim o mais difícil é 
lembrar porque, porque eu sou quase igual a Dori, só não perco 
naquele momento e naquele segundo, é difícil lembrar o que a gente 
estava pesquisando... é difícil para mim, porque a gente não 
anota”(E6), “Não tem nada difícil em uma pesquisa, porque para mim 
uma continha é fácil, alguma escrita é fácil e aí quando meu pai me 
bota..., ele faz eu ler o livro inteiro e depois pede para mim reescrever 
e só”(E9). 
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14)        Vocês 
gostam de 
apresentar a 
pesquisa para os 
colegas? Por quê? 

Todos dissera que sim, não teve comentários. Apenas um que 
disse: “nunca acontece isso... raramente, só no ano passado” 
(A2). 

Todos responderam que sim: “É que quando a gente aprende e 
apresenta, a gente mostra para as outras pessoas que a gente 
aprendeu e está ensinando para as pessoas que ainda não 
sabem”(E1), “É bem legal porque a gente compartilha as coisas que 
a gente fez na nossa sala com as outras crianças”(E3), “A gente 
compartilha com todo mundo e depois eles vão aprendendo também 
o que a gente leu”(E4), “Tipo igual nós vamos fazer com o projeto 
planta e o pantanal..., nós estamos estudando tudo para depois 
passar tudo isso para um cartaz e depois ir passando de sala em sala 
para explicar como é o pantanal, tipo quais os predadores, como 
esse animal se alimenta, como esse animal fica confortável em tal 
lugar”(E2), “É porque na verdade eu gosto... quando eu crescer eu 
quero ser cantor né!? Eu tenho que..., eu gosto de mostrar pra eu 
perder o medo de vergonha...e coisa..., porque nós temos que 
melhorar o mundo, o mundo está ficando ruim, está cada vez pior e a 
gente tem que melhorar, a gente tem que subir e não descer né!?” 
(E6). 

15)        De que 
maneira são 
avaliadas as 
pesquisas 
realizadas?  

Não souberam responder, disseram que é a professora que faz.  
 “A professora que sabe dessas coisas” (A2). 

Se referiram a professora e nas situações que são avaliados: “É tipo, 
a professora vai lá, ensina nós na sala, e tipo e fala para nós 
apresentarmos em outra sala, e vai apresentando para outras 
pessoas, tipo para o pai e para a mãe” (E9), “E quando nós vamos 
apresentar, a professora fala uma 5 semanas antes, e nós já ir se 
preparando, decorando, igual os passos... da festa junina, cada dia a 
gente vai aprendendo um passo, até ela decidir o passo ideal para 
nós. E aí só quando está tudo pronto é que a gente se apresenta” 
(E2), “A professora avalia o que a gente fala, pela nossa fala, porque 
a gente tá lendo, ela presta bastante atenção na gente que tá lendo, 
daí ela vai escutando bem a fala que a gente está falando para ver se 
a gente está falando uma coisa errada, para ela ir lá e concertar para 
a gente, e ver se a gente errou, para a próxima vez a gente falar 
certo” (E1). 
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16)        Vocês 
percebem que, após 
a realização do 
trabalho, o assunto 
foi aprendido? Em 
que momento? 

Todos responderam que sim. “A gente já falou disso, aí fala de 
novo com outra coisa, aí a gente entende” (A1). 

Todos responderam que sim. “É que aí, depois que acaba a 
pesquisa, aí eu começo a ficar mais sabido e depois eu falo para a 
minha mãe, eu conto para as outras pessoas... e vou falando”(E9), 
“Eu não percebo, porque eu já disse que minha cabeça é um pouco 
ruim, para lembrar das coisa (risos)(...) (E6), “É assim quando eu faço 
uma pesquisa, parece que eu fico mais esperta, eu ficou mais 
inteligente... entendeu?”(E5), “Quando a gente lê a pesquisa, a 
gente... lê, lê e quando a gente entende a gente pensa assim, 
nossa... eu não sabia disso aqui, agora eu aprendi mais uma coisa, 
tem mais uma coisa que eu aprendi"(E1). 

17)         Vocês 
realizam pesquisas 
além daquelas 
solicitadas pela 
escola? 

Todos responderam que sim. “Tipo assim, outro dia a gente estava 
estudando a Grécia aí eu estudei o Egito porque eu queria, podia 
estudar o que eu quisesse, aí eu estudei o Egito" (A1). "Pesquiso, 
porque é legal" (NI). “Esses dias eu pesquisei num livro de tubarão 
eles tem umas escamas muito fortes” (A1). 

Todos responderam sim.  “Às vezes eu chego em casa e quero saber 
o preço de alguma coisa... e também onde é esse tal lugar aí eu 
pesquiso no celular”(E3). 
“Às vezes eu faço a pesquisa perguntando... para o meu pai, para 
minha mãe... para saber quanto tempo os bichos podem viver..., ou 
porque a gente tem que fazer nossas necessidades...né!?”(E6), “E as 
vezes quando acaba uma pesquisa da escola eu vou lá fazer outra 
pesquisa também, tipo assim sobre os animais, sobre o Brasil..., para 
saber mais do que aquilo que eu aprendi na escola” (E5). 

18)        O que é para 
vocês uma boa 
pesquisa? 

Cada um foi falando alguma coisa: ler, desenhar, escrever, ouvir, 
ouvir a professora, aprender, prestar atenção, não ficar 
conversando. “Prestar atenção na aula de ciências” (A1). 

Foram várias respostas: silêncio, educação, não responder, fazer o 
que a professora manda, fazer as atividades, não ficar atrasado, não 
conversar, não chegar atrasado, estudar mais, fazer em grupo. 

      
      Fonte: Realizado pela pesquisadora, 2017. 
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O grupo focal despertou na pesquisadora um contentamento, pois 

porque evidenciou a fala da professora da turma, entrevistada no dia anterior, que 

elucidou uma relevante familiaridade com o tema da presente dissertação, ao afirmar 

que a pesquisa faz parte do cotidiano das crianças. Na fala da professora P2, “a 

pesquisa acontece para mim professora e para eles o tempo todo. [...] Eles fazem 

isso o tempo todo, assim num bichinho minúsculo de jardim, então eu acho que 

quando na educação você oferece ferramentas para responder o que eles precisam 

em se tratando agora de formação escolar, eu acho que... é, é um caminho super 

interessante. Válido para eles. [...] totalmente, possibilidade de compreensão do 

mundo”.  

Nesse sentido, as respostas das crianças vieram ao encontro com o 

posicionamento da professora, quando dizem que pesquisa é fazer uma pergunta, 

ver em um livro, perguntar para a professora, ver em uma história, ver em um filme, 

em um desenho, no computador. Para o aluno (A13), “É perguntar... fazer uma 

pesquisa e fazer”, nota-se que nessa sala de aula tangencia-se uma postura 

diferenciada rumo à problematização e à emancipação do educando.  

Incentivar estudantes a experimentar a construção de saberes, por 

meio do processo de pesquisa, pode promover transformações sociais, nas 

competências, nas habilidades e concretizar o perfil ou características do 

pesquisador ou profissional apto para as exigências do mundo contemporâneo. 

Um pesquisador pode ser um indivíduo comum, sendo a pesquisa uma 

ação que pode ser realizada por qualquer pessoa, pois se trata das inquietações da 

vida cotidiana, e/ou de um dado momento histórico. As crianças nascem 

pesquisando com os olhos, e depois com as perguntas sem fim: por que isso? Por 

que aquilo? Muitas vezes, perguntas que os adultos jamais imaginariam, e tantas 

vezes precisam se esforçar para encontrarem respostas. É a curiosidade para a 

descoberta do mundo: 

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 
desenvolvimento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura 
de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta, faz parte do 
fenômeno vital. Não haveria criatividade sem curiosidade que nos move e 
que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, 
acrescentando a ele algo que fazemos (FREIRE, 1996, p. 32). 

 

No grupo focal (1), quando questionados sobre serem ou não crianças 

curiosas respondem: "Fico curiosa de um monte de coisa da Grécia" (A5), "Fico 
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curioso de vários jogadores de futebol" (A1), “Eu tenho curiosidade de saber sobre 

as plantas carnívoras... se existe, e as vezes eu penso nesse planta e como é que 

ela come, as coisas que ela faz ... elas têm uns tipos de tentáculos de planta, para 

pegar as pessoas e comê-las” (A1), (respondeu a isso com um sorriso estampado no 

rosto). 

Não obstante, o grupo focal (2) traz curiosidades mais ingênuas, com o 

saber das suas experiências, que não dizem respeito às experiências em sala de 

aula, como no grupo anterior: “Fico curioso de olhar o celular da mamãe” (E7), 

“Assim, por exemplo: hoje tinha um monte de livros espalhados pelo chão, e eu 

perguntei para o tio, o que era que estava acontecendo... de curiosidade” (E2), “Eu 

fico curioso quando minha mãe manda mensagem pelo Whatsapp e eu quero saber 

com quem ela está falando, porque, às vezes, ela está combinando com alguém 

para ir no PUB...”(E6). 

 Nesse caso, se estimuladas por uma mudança de postura da 

professora em sala de aula, cujo posicionamento é acreditar que as crianças não 

sabem investigar, pesquisar e buscar sozinhas, pois querem tudo pronto, certamente 

essa curiosidade poderá prosperar e ser potencializada para uma curiosidade de 

rigor metodológico da pesquisa, citada por Freire (1996), principalmente se 

considerado o perfil dos alunos entrevistados, espertos e inteligentes. 

A curiosidade inata das crianças deve ser cuidada desde o nascimento, 

para que sejam capazes de querer aprender por si mesmas, uma vez que a 

curiosidade é o primeiro passo para o aprendizado das crianças.  

Esse fato remeteu a pesquisadora a uma música que a cantora e 

compositora Paula Toller escreveu em 1999, para homenagear seu filho Gabriel, e 

depois regravada por Adriana Calcanhoto, em 2004. A música apresenta e 

representa as diversas perguntas que são realizadas pelas crianças o tempo todo, 

aos pais, aos professores e a quem lhes der oportunidade..., e assim vão, aos 

poucos, formando e construindo o mundinho de cada uma delas. São perguntas 

resultantes da curiosidade infantil, algumas inocentes, outras complexas e até 

perguntas que os próprios adultos se colocam em dúvida:  

 

 

 

https://br.guiainfantil.com/sexualidade/362-falar-de-sexo-com-seu-filho.html
https://br.guiainfantil.com/sexualidade/362-falar-de-sexo-com-seu-filho.html
https://br.guiainfantil.com/estimulacao-infantil/72-a-estimulacao-precoce-em-bebes-e-criancas.html
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OITO ANOS 
Por que você é flamengo 

E meu pai botafogo? 
O que significa 

"impávido colosso"? 
Por que os ossos doem 

Enquanto a gente dorme? 
Por que os dentes caem? 
Por onde os filhos saem? 

Por que os dedos murcham 
Quando estou no banho? 
Por que as ruas enchem 
Quando está chovendo? 

Quanto é mil trilhões 
Vezes infinito? 

Quem é Jesus Cristo? 
Onde estão meus primos? 

Well, well, well 
Gabriel... 

Por que o fogo queima? 
Por que a lua é branca? 

Por que a terra roda? 
Por que deitar agora? 

Por que as cobras matam? 
Por que o vidro embaça? 
Por que você se pinta? 

Por que o tempo passa? 
Por que que a gente espirra? 
Por que as unhas crescem? 

Por que o sangue corre? 
Por que que a gente morre? 

Do que é feita a nuvem? 
Do que é feita a neve? 
Como é que se escreve 

Re...vèi...llon 
Well, Well, Well 

Gabriel... 
(GOOGLE, online) 

 

As teorias de Piaget (2007), que marcam o caráter reconstrutivo do 

conhecimento, afirmam que reconstruir conhecimento é atividade humana comum, 

ocorrendo desde que a criança começa a duvidar, perguntar, querer saber, se 

confrontar. E para o professor, a pesquisa deve ser vista como uma estratégia 

pedagógica, para motivar o surgimento do saber pensar, da habilidade de 

questionar, já em nome sobretudo da formação da cidadania. 

Pesquisar é o ato da curiosidade para a descoberta de algo, na busca 

de encontrar a resposta para alguma pergunta realizada, ou seja, o ato de procurar 

respostas a indagações ou informações. Na educação, a pesquisa deve ser uma 

atividade capaz de produzir um conhecimento diferente, a respeito de um 

determinado assunto, relacionando as informações obtidas ao conhecimento de 

mundo.  
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Para Veiga (2009), quando o estudante é levado a pesquisar aquilo 

que está aprendendo e aquilo que o professor está ensinando, está se utilizando da 

alternativa metodológica como estratégia de ensino. Em outras palavras, o 

educando tem a possibilidade de, junto com o professor, questionar, rever e revisitar 

conhecimentos com novos elementos que permitam diferentes olhares, reflexões 

ricas e sistematizadas do que foi aprendido: 

Significa transformar a produção e a aquisição de conhecimento numa 
verdadeira fonte de pesquisa. Pesquisar o que se aprende não apenas para 
constatar, mas para mergulhar no ato de aprender, captar o seu processo e 
as estratégias individuais de aprendizagem, nos relacionamentos e 
interações (VEIGA, 2009, p. 66). 

 

Os dois grupos responderam que sabem “o porquê” pesquisar: 

"Estudar para melhorar a inteligência" (A1), "para a gente saber das coisas" (A5), 

"fazer pesquisa nos motiva a estudar" (NI). “Para aprender mais” (E6), “Para 

entender mais sobre o que a professora está ensinando” (E5).  

No entanto, não se consideram pesquisadores, para eles, é como se 

um pesquisador fosse uma pessoa inusitada, muito distante da realidade deles, 

mutante e forte, mas admitem que estuda muito e é inteligente: "Inteligente, 

consegue fazer um robô e muitas coisas legais” A1), "Criador de invenção” (A14),  

“Ah... ele pode usar um chapéu ou um avental...e usa óculos” (E6), “É assim, ele 

pergunta as coisas para uma pessoa e a pessoa tem que responder... assim tipo um 

crime” (E1), “Ele só fica na frente do computador, pesquisando” (E3). “O pesquisador 

pesquisa tipo, quem matou Pedro Alvares Cabral, ou se ele morreu pela idade...” 

(E6).  

Para Demo (2001, p. 6), “a aprendizagem adequada é aquela efetivada 

dentro do processo de pesquisa do professor, no qual ambos - professor e aluno - 

aprendem, sabem pensar e aprendem a aprender”. Ou seja, se as crianças 

estiverem inseridas efetivamente no processo de pesquisa e da autonomia para 

aprenderem a aprender, terão maior facilidade de se reconhecerem como 

pesquisadoras.  

A professora P2, ao ser questionada sobre como reconhece nas 

crianças a competência para a pesquisa responde: “Então, eu acredito que no dia a 

dia delas, quando elas têm uma situação de dúvida, uma situação de interesse e 

que ela é ..., ou entre elas mesmo, se organizam para responder aquilo de uma 

forma é ..., dentro de uma situação mais formal, estruturada, de um livro por 
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exemplo, ou as vezes, inclusive elas pedem, você pode ligar o computador? Né, 

então acho que é nesse sentido”. 

O grupo focal (2), cujas transcrições constam no Anexo M, foi realizado 

no dia 06 de setembro de 2017, com 10 alunos de uma sala da escola M, que estão 

no 2º ano. A sala tem 32 alunos, um número grande para a realização de um grupo 

focal, assim foi firmado com a professora, que ela poderia escolher aleatoriamente 

10 crianças. Esses foram encaminhados para a sala de artes da própria escola, 

onde o grupo aconteceu. Chegaram um pouco espantados e intrigados, observando 

tudo, mas depois logo se soltaram e ficaram à vontade. 

Todos se mostraram bem interessados e participativos, um deles não 

falou nada e dois um pouco mais tímidos falavam bem baixo e com vergonha, mas 

também contribuíram. Sempre muito atentos, ficavam observando as respostas dos 

outros e antes de falar, respeitosamente levantavam a mãozinha. Dois deles 

dispersaram um pouco e comentavam um com o outro: “credo tudo sobre 

pesquisa..., mas ela só vai falar sobre pesquisa?” Ficaram com risinhos e 

reclamando, foi necessário que o observador solicitasse-lhes para participarem com 

atenção para não atrapalharem o finalzinho da conversa. 

A função da escola não é apenas transmitir conteúdos, mas ensinar o 

estudante a aprender. Ensinar a aprender não é apenas mostrar caminho, mas criar 

possibilidades e orientar para que o estudante desenvolva um olhar curioso e crítico 

para sua autonomia, sua autoria.  

É necessário alimentar e estimular perguntas de interesses dos alunos, 

vejam os relatos do focal (2) em um dos questionamentos: “Às vezes eu faço a 

pesquisa perguntando... para o meu pai, para minha mãe... para saber quanto tempo 

os bichos podem viver..., ou porque a gente tem que fazer nossas 

necessidades...né!?” (E6), “E, às vezes, quando acaba uma pesquisa da escola eu 

vou lá fazer outra pesquisa também, tipo assim sobre os animais, sobre o Brasil ..., 

para saber mais do que aquilo que eu aprendi na escola” (E5). São comentário que 

se valorizados, podem gerar grandes descobertas... 

Para Freire (1996 p. 2), “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 

ensino”, um desafio que deve iniciar não apenas na vida acadêmica e sim desde 

muito cedo.  Existem saberes que, quando aprendidos desde a tenra idade, fazem 

toda diferença na formação. 
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5.3 ANÁLISE DO CONTEÚDO 

 

A Análise do Conteúdo tem por objetivo apresentar uma consideração 

crítica de análises de conteúdo, como uma forma de tratamento em pesquisas 

qualitativas e quantitativas. Bardin (2011), estudiosa da temática, é autora do livro 

Análise do conteúdo. A composição do livro acolhe quatro partes distintas: 1) história 

e teoria (perspectiva histórica); 2) parte prática (análises de entrevistas, de 

comunicação de massa, de questões abertas e de testes); 3) métodos de análise 

(organização, codificação, categorização, inferência e informatização das análises); 

e 4) técnicas de análise (análise categorial, de avaliação, de enunciação, 

proposicional do discurso, de expressão e das relações). 

No aspecto histórico, Bardin (2011) destaca que a técnica foi aplicada 

inicialmente nos Estados Unidos, cerca de quase meio século atrás, como um 

instrumento de análise das comunicações e embora, existam registros de textos 

interpretados anteriormente ao período, como exemplo a utilização da hermenêutica.  

Para autora, a função primordial da análise do conteúdo é o desvendar 

crítico. Afirma que a análise do conteúdo é um conjunto de instrumentos de cunho 

metodológico, em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos 

(conteúdos e continentes) extremamente diversificados. A análise do conteúdo 

procura conhecer aquilo que está por trás do significado das palavras; foca-se em 

mensagens (comunicações) categorial-temáticas (é apenas uma das possibilidades 

de análise), tendo como objetivo a manipulação de mensagens, para confirmar os 

indicadores que permitam inferir sobre outra realidade que não a da mensagem. 

Bardin (2011) afirma que a análise do conteúdo inicia-se na prática e 

cita alguns exemplos que a ilustram como segura e objetiva: análise de entrevista, 

análise lexical e sintática de uma amostra e análise temática de um texto. Então, 

conceitua entrevista como um método de investigação específico e a classifica como 

diretivas ou não diretivas, ou seja, fechadas e abertas. Campos (2004), da mesma 

forma afirma que: 

O conteúdo de uma comunicação, não obstante a fala humana, e tão rica e 
apresenta uma visão polissêmica e valiosa, que notadamente permite ao 
pesquisador qualitativo uma variedade de interpretações. Talvez o maior 
“nó” em relação à abordagem desses conteúdos está em como visualizá-lo 
no campo objetivo, a princípio mais palpável; e no campo simbólico, ou seja, 
naquilo que não está aparente na mensagem. Isto nos remete a uma breve 
discussão sobre os limites dos “conteúdos manifestos” e dos “conteúdos 
latentes” de uma mensagem (CAMPOS, 2004, p. 612). 
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Para Bardin (2011), os critérios de organização e análise são: a pré-

análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. O tratamento dos 

resultados compreende a codificação e a inferência. Para Campos (2004, p. 613), o 

ato de inferir significa a realização de uma operação lógica, pela qual se admite uma 

proposição em virtude de sua ligação com outras proposições já aceitas como 

verdadeiras. 

Nesse contexto, as inferências sobre o texto objetivo é a razão de ser 

da análise de conteúdo. De acordo com Franco (1986), confere ao método a 

relevância teórica, implicando pelo menos uma comparação, em que a informação 

puramente descritiva sobre o conteúdo é de pouco valor. Um dado sobre conteúdo 

de uma comunicação é sem valor até que seja vinculado a outro e esse vínculo é 

representado por alguma forma de teoria.  

Assim, produzir inferência, em análise de conteúdo, significa não 

somente produzir suposições acerca de determinada mensagem, mas em embasá-

las com pressupostos teóricos de diversas concepções de mundo e com as 

situações concretas de seus produtores ou receptores, situação concreta que é 

visualizada no contexto histórico e social da produção e recepção das coletas de 

dados. 

Nesse sentido, após a coleta dos dados da pesquisa em questão, foi 

realizada uma pré-análise do material que compõe o corpus da pesquisa, com o 

intuito de apreender e organizar de forma ainda não estruturada, mas que haja uma 

maior aproximação com o texto, deixando fluir impressões e orientação, aspectos 

relevantes para as próximas fases: a formulação de hipóteses e elaboração de 

indicadores que nortearam a interpretação final.  

Existem duas concepções sobre pesquisa, sendo uma calcada nos 

moldes tradicionais e outras nos moldes problematizadores. Assim, os dados 

coletados nas entrevistas foram agrupados em categorias. Para Minayo, (2001, p. 

70), “a palavra categoria, em geral, se refere a conceito que abrange elementos ou 

aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si. [...] As 

categorias são empregadas para se estabelecer classificações”.  

O estudo dos textos produzidos nas coletas de dados são analisados, a 

partir de três categorias, que permitem articular os estudos teóricos com o objetivo 

geral. Se observada a educação emancipatória, nos dados coletados com as 
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professoras, estudantes e pais, compassivamente com as teorias trazidas 

anteriormente por Freire (2005), Demo (2000), e Sen (2002), com a proposta de 

cumprir o objetivo geral da pesquisa; pode-se inferir o que se segue. 

  

1) Categoria: Educação Tradicional 

  O córpus resultante da investigação com os principais atores da 

educação de uma criança (pais e professores) permitiram observar a dificuldade do 

entendimento quanto à questão da “pesquisa”, mesmo depois de esclarecimentos da 

pesquisadora sobre a questão.  

Para três das quatro professoras, apesar de considerarem a pesquisa 

uma forma de descoberta e de conhecimento, partem do conteúdo proposto e das 

lições dos livros didáticos, o que prioriza uma escolha do professor e/ou do autor do 

livro didático, ou seja, do “interesse do professor”, sem considerar (mesmo que 

dentro do conteúdo/projetos ou materiais didáticos), as perguntas e “interesses das 

crianças”. O contexto permite inferir que o professor ainda é o centro do processo, 

um transmissor de conhecimentos de um mundo estabilizado com verdades 

consagradas. O professor decide e escolhe, num sentido de verticalidade e o aluno, 

passivo / receptor, escuta e obedece, pois a escola ainda é o lugar exclusivo, onde 

se aprende. Assim, o aluno que melhor apreender as informações estará adaptado 

ao sistema e apto para concorrer no mercado. 

Foi possível observar que a atividade de pesquisa, para três das quatro 

professoras entrevistadas, é uma responsabilidade em parceria com a família. As 

pesquisas são enviadas para casa e não são consideradas as formalidades e nem 

cobradas com rigorosidade, pois “ainda são bem pequenos para isso”. A postura 

demonstra que pesquisa é algo que deve ser solicitado pela escola e apresentado 

na escola. O “processo” é realizado em casa com a família, pois é em casa que os 

materiais poderão estar disponíveis, como computador, livros e revistas.  

A pesquisa apareceu, para as professoras entrevistadas, como um 

fator relevante no processo educacional, porém se observa, nas falas de três 

professoras, que as crianças não são consideradas pesquisadoras em potencial, 

ainda não possuem uma maturidade para a pesquisa e entendimento da sua 

influência na compreensão de mundo e transformação da realidade.  
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Diante destas e de outras compreensões do texto, pelas idas e vindas 

na leitura do material coletado e percepções das vivências, nas coletas de dados, 

em necessárias induções sobre a triangulação desses dados, tomando por base as 

várias colocações na tentativa de encontrar validade intrínseca no embasamento de 

cada uma delas. Assim, infere-se: 

a) que a pesquisa, na escola, ainda é uma atividade que persiste 

com o perfil de abordagem do ensino tradicional, mais conhecida como 

trabalhos de casa a serem realizados e não inseridos no cotidiano 

escolar. Trata-se de acontecimentos esporádicos: “Eu acho que eles 

realizam mas, com a ajuda da família, quando eles estão mais letrados 

acho que eles buscam mais [...] E ... Eu acho que com a ajuda do 

professor, assim ... semanalmente ou diariamente ... aí eles vão 

procurando” (P1); 

b) que a pesquisa é delineada pelo material didático da escola e 

pelos interesses do professor, não levando em conta os interesses e 

questionamentos dos do alunos. O professor ainda como centro, retira 

do aluno o espaço de construir seu próprio conhecimento, realizando 

aquilo que é orientado pelo professor e pelo ponto de vista dele: “assim 

que nem... a gente trabalhou no “Ler e escrever”, é ... o Pantanal, é ... 

receitas culinárias né!? Que fala receitas juninas e sobre o pantanal 

também. Eu mostrei... é eu levei eles para ver ummm, documentário e 

pedi uma pesquisa né!? Sobre um animal, aí eles pesquisaram em 

casa sobre aquele animal..., depois nos juntamos em grupo né!?” (M3); 

c) que o lugar de aprender é na escola, pois é nela que se tem 

acessado à “verdade”. É pouco apreciado os saberes prévios e a 

curiosidade espontânea da criança. Nota-se ainda, que as práticas 

pedagógicas não valorizam, suficientemente, contribuições e nem 

escutam a voz dos alunos, que poderiam possibilitar o aprimoramento 

do processo educacional: “Eles precisam investigar e às vezes a 

informação que está aparecendo... E aí às vezes a gente recorre a um 

outro material então, assim é ... dá essa liberdade para os 

meninos tentarem achar né!? Dentro do próprio material deles, que 
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eles já conhecem, mas buscar ali, também é importante então, acho 

que assim é de duas à três vezes por semana” (M4);  

d) que para duas das professoras entrevistadas as crianças ainda 

são muito pequenas e imaturas para a pesquisa e consideram que a 

pesquisa se aprende a partir do momento em que se tem acesso à 

escola: “[...] eu não sei se eles ainda têm é ..., esse total conhecimento 

de maturidade para a pesquisa (P1); “Eu acho que... assim ... para o 2º 

ano, eu não sei se eles tem todo esse conhecimento. Assim, essa 

potencialidade eu não sei se eles já se apropriaram disso (M4); 

e) que os estudantes são apresentados a modelos escolares e vão 

se inserindo no mundo, a partir da apresentação desses modelos pelo 

professor, o que os impede de criar, de refletir e buscar. A imitação 

envolve a reprodução de respostas descontínuas e separadas, inclui 

cópias automáticas de comportamento simples, sem a presença do 

novo: “pesquisa por livro, aí se a criança não tem por exemplo o livro, 

eu organizo, levo na biblioteca... vejo o tema, peço para levar para 

casa... dou um prazo. E sempre quando eu passo tem um prazo né!? 

Não passo de um dia para o outro né!? Porque quando é uma pesquisa 

ou... né!? Assim não tem jeito de fazer de um dia para o outro, tem que 

esperar uns dias... dar um tempo (M3)”.  

f) que de certa forma, predominam as relações verticais, nos 

processos de ensino. Professor “sabe”, “ensina”, “estudante aprende”. 

No diálogo, predomina um caminho de via única. Não considerando 

que na educação, os dois devem caminhar lado a lado, numa ação de 

trocas e parceria entre professores e alunos, o que estabeleceria a 

ausência da transmissão do conhecimento: “Eu sempre trabalho com 

eles assim, a questão de fonte assim ... é... os gráficos, os mapas a 

gente trabalha sempre com um título, com fonte então, eu sempre trago 

para eles a fonte, se é no jornal, a gente mostra qual é o jornal e a 

revista ou se é mesmo um livro didático deles,  [...] que a gente 

tem livro didático deles também, que é bem parecido com o “Ler e 

escrever” e “Emai” (M4); 
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g) que as crianças em uma das escolas continuam sentadas em fila, 

olhando para a frente. Assim, o professor ministra a aula e depois 

cobra o que foi dado: “eles precisam conhecer, precisam saber como a 

gente trabalha é ... isso porque é cobrado deles desde o segundo ano 

já, é cobrado essa parte né!? (M4)”;   

h) que o professor ao entender a pesquisa como responsabilidade 

da família e propor pesquisa apenas como tarefa de casa está 

desconsiderando o papel fundamental da pesquisa na escola, no dia a 

dia da criança. Escola exige participação da família. Família exige 

apoio da escola. Qual o lugar do estudante? Qual o lugar da tarefa de 

casa? Qual o lugar da pesquisa? “Então... eles por enquanto, é com a 

... eu ainda sinto a ajuda da família, mas assim, quando eu tenho um 

conteúdo ou um assunto que chama muita atenção, eu percebo... eles 

me contam, que eles vão buscar, eles geralmente é buscam, mas 

ainda não tem é, é ... o conhecimento suficiente para fazerem 

sozinhos, então ainda precisam do auxílio da família” (P1). 

 

2) Categoria: Educação Emancipadora / problematizadora  

A avaliação para uma das quatro professoras entrevistadas acontece 

no dia a dia com a criança, no como estão respondendo às questões levantadas, as 

informações, a valorização das descobertas e a incorporação do vocabulário e 

conversas, principalmente na voz, e retorno da família, que contam as notícias do 

que está chegando em casa. Pode-se aqui inferir, destacando estes, como artifícios 

emancipadores, onde há a observação e avaliação diária da professora, com a 

parceria da família. 

E ainda nesse contexto, para uma delas, a avaliação no 2º ano não 

existe, então tudo é considerado para a formação do conhecimento, não existe certo 

ou errado.  

Esse é o pensamento emancipador em prol da criança de uma das 

quatro professoras entrevistadas: “Trazer no começo do ano aos pais todas as 

informações que eles precisam para caminharmos juntos ao longo do ano”, e 

utilizando inclusive os benefícios tecnológicos atualmente disponíveis (pensando 
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também nas redes sociais), pode ser uma forma saudável que só beneficia a 

criança. 

A professora considera também as possibilidades de cada família, na 

atuação com os filhos, mas que nota mudanças e transformações nas famílias, 

diante dessa parceria, com entusiasmo e orientação, inclusive ouvindo expressões 

de mães como: “minha casa virou canteiro de obras”, no sentido de transformação 

da realidade dessas famílias que, muitas vezes, não tinham nenhum tipo de 

repertório no auxílio à educação dos filhos. Pode-se dizer, então, que esse 

envolvimento e acompanhamento dos pais na vida escolar das crianças só trarão 

benefícios, talvez não pelo prazer de fazer a tarefa, mas pela satisfação de alcançar 

um objetivo, de encontrar uma resposta, de sanar uma curiosidade, ou pela 

participação, interação e momentos com os pais.  

Pode-se inferir que as trocas entre as crianças é um benefício 

horizontal, criadas pelas capacidades próximas e diferentes de conhecimento, porém 

os dois têm a chance de complementar o que já sabem individualmente e 

avançarem juntos. A postura ativa leva a criança não só a aprender, mas a 

desenvolver valores sociais relevantes como: o respeito, a compreensão, 

solidariedade, o saber ouvir e falar. Habilidades essenciais para agirem de maneira 

emancipada na sociedade atual.  

Assim, para completar o raciocínio das trocas, é interessante 

apresentar que as crianças, nos dois grupos focais, dividiram-se no quesito 

“pesquisa em grupo”, por diversos fatores. Os pais disseram que as pesquisas em 

casa são realizadas individualmente; as professoras, mesmo que a pergunta não 

tenha sido direta, comentaram sobre a formação de grupos e rodas de conversas em 

sala de aula. Infere-se assim um avanço da educação tradicional, para a educação 

problematizadora, na criação de um espaço diferenciado, em que se possa dialogar 

e estabelecer relação e contribuir com conhecimentos sem medos e privações.  

Nesse sentido, as inferências seguintes são realizadas sem a 

preocupação ou pretensão de priorizar este ou aquele autor específico, e sim em 

determinar, de forma geral e sucinta, os componentes básicos dos diversos atores 

quanto as questões da educação problematizadora, porém tangenciada na maioria 

das falas: 
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a) o diálogo entre professor e aluno, ainda que de forma 

“aventureira”, é um tema considerado nas falas, que vem, aos poucos, 

tomando forma na concepção da educação. Fato esse que interfere 

diretamente na dinâmica de uma possível relação horizontal: “eles vão 

adquirindo mais informações com o colega, porém todos são 

respeitados, né... porque eu acredito que cada criança tem o seu saber 

e traz o seu saber também” (P1); “E isso troca o tempo todo né!? [...] 

quando os grupos se reúnem e se organizam por interesses... né!? Há 

quem quer saber sobre isso hoje, quem quer saber sobre aquilo (P2)”; 

“Eu acho que... acho que é muito importante porque aí eles vão, vão ter 

aprendizado né!?  Não pode ser só a gente né!? Porque eles têm que 

ter a troca. Eu acho muito importante” (M3); “O tempo todo. É 

... felizmente a gente observa que as crianças hoje, elas tem essa 

questão... é, de dialogar, são muito decididas né!? Elas... elas 

questionam mesmo. Então, mesmo aquele mais quietinho né!? A gente 

observa que ele está prestando atenção até a hora que ele se solta que 

eles falam né!? Então, as crianças acho que hoje tem essa abertura 

né!? Acho que para falar, para expor o que eles querem mesmo. Os 

menores tem hora que a gente tem que saber dialogar com eles, 

porque se você combina alguma coisa com eles né!? Eles vão te 

cobrar e vão te chamar depois e falar e aí, a gente não vai fazer? Já tá 

na hora? Como... como que vai fazer, né!? Então, eles são muito 

questionadores, eles tem a opinião bem firme mesmo, então a gente 

tem que respeitar esse momento (M4);  

b) Apenas uma das professoras, que apesar de relatar que 

considera o diálogo e as trocas relevantes, no final da fala se contradiz 

dizendo: “É difícil porque isso acontece o tempo todo” (M4), ou seja, 

houve uma queima em relação as trocas e as conversas em sala de 

aula”. 

c) os trabalhos em grupos e rodas de conversa como práticas 

educativas estão sendo considerados, como uma outra forma de 

estabelecer as relações horizontais, que permite a interação e a 

comunicação entre as crianças. Observa-se, nesse sentido, um 
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trabalho que vem dando voz às crianças com a possibilidade de 

construção do conhecimento: “E vamos procurar material, então..., 

sentarem e se agruparem, depois é muito importante porque eles já 

têm uma síntese para apresentar para os colegas. Isso acontece não é 

com a mesma frequência que com a pesquisa, é geral... No 1º ano ela 

é mais comum, porém uma vez por semana, duas vezes pelo menos 

por semana ela acontece dessa forma... em pequenos grupos” (P2);  

d) de forma tangencial e não muito profunda, observa-se no soar das 

vozes dos estudantes um passo para a transformação do “lugar” do 

professor de transmissor para mediador, interpondo-se entre os alunos 

e o objeto estudado, trilhando e enriquecendo caminhos: (Grupo focal 

1) “Porque a gente pode juntar e ler para o amigo, porque eu já sei ler e 

eles não sabem ainda e também é bom porque um conta o que sabe e 

o outro também, e daí você sabe mais...(A5)”; (Grupo focal 2) “É que os 

grupos da nossa classe... é que tem muitas pessoas que ainda não 

sabem ler, aí ela colocou os que estão aprendendo e o que já 

aprendeu, para ensinar e cada dia a gente vai trocando para ajudar”;  

“Assim, um grupo foca uma coisa, o outro grupo foca em outra coisa e 

a gente e o grupo grandão foca em outra coisa, o grupo três é o maior, 

por causa que tem muito mais pessoas lá na classe que estão mais 

avançadas e muito menos crianças menos avançadas” (E2); “Então 

tipo assim, eu estou ajudando um amiga a ler porque ele estava muito 

ruim, ele estava devagar para ler, aí eu ensinei ele” (E5). 

e) os conhecimentos prévios e as hipóteses levantadas pelas 

crianças nem sempre são respeitados e levados em consideração, 

tirando do contexto a educação problematizadora, com um professor 

mediador, contornando o foco para atingir o objetivo proposto e 

fomentando as seleções das fontes de pesquisa. O que se observa é 

uma temática dada e orientada dentro de um determinado sentido ou 

conteúdo proposto: “Então, vou solicitando que acordo com o que tem 

no “Ler e escrever”, ou no Emai”, que... o “Ler e Escrever” é um projeto 

do governo, tem vários projetos né!? Então, o primeiro começa com 

parlendas e cantigas! Aí tem aonde que ..., a pesquisa que eu te falei 
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da... das brincadeiras antigas, das cantigas o que que era diferente, 

muita coisa é assim ... aproveita né!? Do antigo. Daí a preparação eu 

explico né!? Que eles vão procurar em diversos portadores né!? Vai 

procurar na internet, pode ser em livros, pode fazer ah, na biblioteca, 

mas a maioria é no Google mesmo (risada)” (M3); 

f) observa-se uma pré-disposição para a comunicação oral (mesmo 

que de forma tradicional), no entanto, há uma iniciativa dos professores 

nessa prática e uma boa aceitação das crianças em realizarem tais 

apresentações, além do contentamento em alcançar discussões sem 

medos, alardeando a construção do conhecimento e uma preparação 

para a educação emancipatória: “Eles ficam assim, muito 

entusiasmados né!? Amam... porque eles gostam de se expor, assim ... 

a maioria né!? Só os que são muito tímidos que tem algum problema, 

que não né!? Mas, a maioria gosta, ficam eufóricos, né!? Eles gostam 

bastante, principalmente, quando é para apresentar para outras salas, 

eles entram numa fase de euforia né!? Ficam assim ... é muito 

interessante, eles gostam muito” (M3); 

g) tangencia-se a curiosidade espontânea da criança como fator 

relevante, embora “longe” de uma educação que problematiza e 

emancipa, exceto na pedagogia adotada pela professora P2: “A gente 

tem que valorizar eles né!?  Eu acho que é muito importante né!? 

Porque eles têm mesmo curiosidade né!?  É típico da idade deles 

mesmo... né!? [...] Porque quando entra na adolescência parece que 

eles já não têm tanto mais interesse né!? Agora tá na fase da 

descoberta né!? [...] Uma pergunta simples de um animal, vira 

várias, várias perguntas vários...tem várias interpretações” (M3). 

h) porém, ainda não está em pauta na escola a curiosidade 

sistemática que sucede a curiosidade espontânea, conforme Freire 

(2005). Seguem-se modelos tradicionais, principalmente porque as 

crianças ainda são “muito pequenas” (fala de uma das professoras) 

para a pesquisa. Tira-se da criança a autonomia e cria-se a expectativa 

de que sempre terá alguém para passar a ela o que se tem que 

fazer: “Eles tão cada vez mais chegando com a necessidade do pronto, 



139 

 

querem na mão né!? Então, assim esse fato de... de investigar 

principalmente né!? Eu acho que é o que eu mais..., mais eu sinto falta 

né!? Na sala de aula” (M4). 

 

3) Categoria: Pesquisa 

Na fase de análise dessa categoria, houve uma interação significativa 

do pesquisador com o material coletado e transcrito, uma relação totalizante, de 

muitas impressões, que aflorou lembranças das entrevistas e auxiliou na condução 

do procedimento das seguintes inferências.   

Uma das professoras entrevistadas destaca que a orientação aos pais 

sobre pesquisa é fundamental, pois eles terão maior segurança para realizarem as 

pesquisas com os filhos de forma adequada, além da parceria com a professora e a 

crença na escola que escolheram para seus pequenos. E ainda considera que esse 

caminho só pode levar a algo bom. O que leva a inferir que essa relação de 

proximidade e troca entre pais e professores resultará em caminhos de uma mesma 

direção, objetivos em comum, cada um fazendo a sua parte simultaneamente, 

trazendo segurança para todos, principalmente para o aluno na sua aprendizagem, 

desenvolvendo cidadãos críticos capazes de enfrentar a complexidade das 

situações sociais. 

Na observação da construção da competência para a pesquisa, a 

mesma professora, acredita que consegue notar essa competência em seus alunos, 

quando começam a recorrerem a pesquisa sozinhos, em situações de dúvidas ou 

interesses, nos momento livres e quando eles mesmos se organizam em grupos 

para responderem à uma pergunta. Nesse contexto, observa-se já o nascimento de 

um pesquisador, pois a pesquisa já está fazendo parte do cotidiano da criança que 

desenvolve na sua prática diária e com situações vividas em sala de aula, uma 

paixão pelo conhecimento e pela criatividade. 

E, ainda, a professora entende a pesquisa como o dia a dia das 

crianças, como o caminho para a transformação, oferece diversos tipos de materiais 

para que experimentem (dentro de um projeto pedagógico). Considera a pergunta 

como o ponto de partida de qualquer interesse: “A partir disso tudo o que a gente for 

pesquisar é para responder a essas questões que eles levantaram no início, né!?”. 
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Para a professora, a pesquisa é uma possibilidade de compreensão do mundo com 

a qual sua atuação como docente hoje, não há possibilidade de desvincular-se.  

A atuação dessa professora que foi confirmada, nas falas de seus 

alunos pelo grupo focal 1, expõe que é possível incentivar estudantes à 

experimentarem a construção de saberes por meio do processo de pesquisa, 

desenvolvendo habilidades e competências desde os primeiros passos, para 

concretizar o perfil ou características, não só de um profissional, mas na  formação 

de um sujeito ativo, questionador e participativo, apto para as exigências do mundo 

contemporâneo, e principalmente apto para promover transformações sociais.  

E ainda destaca que é bom concluir a pesquisa, mas ainda melhor 

quando as respostas dessas pesquisas geram novas pesquisas, pois surgiram 

outras perguntas, outras dúvidas. Situação que corrobora a pesquisa como uma 

ação que pode ser realizada por todos, pois trata das inquietações da vida cotidiana 

e que se estimulada pode passar de uma curiosidade ingênua para uma curiosidade 

epistêmica, com o rigor metodológico da pesquisa.  

A entrevista realizada com a mãe P2 chama atenção para a 

confirmação da relevância da pesquisa não só para a construção do conhecimento, 

mas para a oportunidade de convívio entre pais e filhos. Diante do exposto, pode-se 

inferir que o conhecimento adquirido pela pesquisa também em casa com o cortejo 

dos pais é um vínculo saudável, e vem acompanhado pelo cuidado, pela autoestima, 

pelo encorajamento, pela segurança, ou seja, uma participação fundamental na 

promoção de um ser agente na sociedade. 

Assim, apreciando as considerações anteriores e as falas das 

entrevistas, pode-se inferir ainda: 

a) apesar de não se ter a intenção de realizar comparações, na 

análise das entrevistas, nota-se que a professora P2, tem sua 

particularidade em relação à pesquisa e traz o inesperado, cumprindo 

seu papel de formação emancipatória, sem seguir propriamente uma 

ou outra metodologia, cria e inventa o seu “modelo”, a partir das suas 

vivencias e experiências. Quanto às outras professoras, observa-se, 

em algumas falas, o entusiasmo, a vontade, partem de boas intenções, 

mas ainda estão caminhando na pesquisa, pela educação tradicional; 
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b) tangencia-se o contexto freiriano, na realização de perguntas e 

busca por respostas. Assim, o “educar pela pesquisa”, perpassa por 

outros fatores, como a mudanças na compreensão da educação e do 

comportamento dos envolvidos: “[...] assim acredito que principalmente 

assim ... o que eles já sabem né!? Porque muitas vezes eles têm uma 

imagem ou vê alguma coisa ali, que eles falam muito da vivência 

deles, eles precisam resgatar primeiro o que eles já sabem... né!? O 

que eles já ouviram, já viram então, é começa a partir daí o que eles 

já... já conhecem. E aí depois a gente vai fazendo uma... uma chuvinha 

de ideias, porque aí um comenta e o outro fala...” (M4); 

c) da mesma forma, tangencia-se o desenvolvimento de caminhos 

para buscar respostas aos problemas que são levantados, na maioria 

das vezes, pelos interesses dos professores e não dos alunos: “[...] 

primeiro precisa conhecer a si próprio né!? E aí depois você vai 

conhecendo o seu meio, a sua escola, né!? [...] Até mesmo na questão 

dos animais de jardim, a gente investiga que tipos de bichinhos tem 

aqui, que... que eu encontro, né!? Então, essa parte fora da sala de 

aula também né!? Faz eles reconhecerem o ambiente onde eles 

estão, então é totalmente importante” (M4); 

d) a pesquisa parte da escola e é permeada por atividades 

escolares, legitimando-se num contexto tradicional e esporádico. A 

pesquisa é uma tarefa de casa, distante do aluno e do professor como 

parceiro na construção do conhecimento: “Bom primeiro a gente 

precisa conhecer um pouco do material, você tem que estudar todo o 

material que a gente vai passar para eles. Eu preciso saber todo o meu 

conteúdo primeiro” (M4); “Eu acho que eles realizam, mas com a ajuda 

da família, quando eles estão mais letrados acho que eles buscam 

mais, porque eles vão ouvido vão procurando e vão buscando” (P1). 
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5.4 ANÁLISE DO DISCURSO – a ordem do discurso 

 

O discurso se dissemina por toda sociedade, e dentre outras coisas 

exerce uma função de controle, de limitação e validação das regras de poder em 

diferentes períodos históricos e grupos sociais.  

Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo 
tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número 
de procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos, 
dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 
materialidade (FOUCAULT, 2012, p. 8-9). 

 

Para o autor (2012), em uma sociedade como a nossa, sabe-se que 

não se tem o direito de dizer tudo, falar sobre tudo e qualquer coisa em todas as 

circunstâncias, pois em nossos dias existe uma complexidade em lugares onde o 

discurso se multiplica na escuridão, longe de ser um elemento transparente e neutro, 

que pode significar poderes temíveis. Para o Foucault (2012, p. 10), “por mais que o 

discurso seja aparentemente pouca coisa, as interdições que o atingem revelam 

logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder”.  

Nesse sentido, para o autor, não há nada de espantoso, pois a própria 

psicanálise apresentou a não simplicidade naquilo que manifesta ou oculta o desejo. 

O discurso ultrapassa o que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, ele é o 

próprio poder.  

Entretanto, Foucault (2012) sintetiza as hipóteses, os princípios e as 

estratégias desse aparelhamento do discurso para, em seguida, apresentar as 

possibilidades de análise. E se depara com um paradoxo: como falar sobre o 

discurso, como questioná-lo e desvendá-lo tendo que dele mesmo fazer uso? 

Desse modo, o autor observa a dificuldade de se libertar das 

estratégias empregadas pelo discurso, cujas palavras são como um jogo, que 

consiste, basicamente, em questionar os procedimentos discursivos que reforçam e 

propagam o controle de tudo que é produzido pelo discurso.  

O discurso, então, configura-se como uma maneira, uma ferramenta de 

separação entre o verdadeiro e o falso. Assim, Foucault (2012) apresenta quatro 

argumentos principais que se conectam no discurso: as diferenças fundamentais 

entre o que vem a ser a verdade, uma “possibilidade de verdade” e o que estabelece 

como “no verdadeiro”, ou seja, aquela “verdade” que é aceita por alguma sociedade 

e que, por isso, interessa a um grupo social específico. Ela é a “verdade” oficial, que 
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não fere os interesses do “status quo”, e que é validada por diversas estratégias de 

propagação “do verdadeiro”. 

Um outro contexto apresentado, por Foucault (2012), é a não simetria 

entre a representação do discurso e os possíveis conceitos e objetos externos que 

efetivamente possam existir, ou seja, a “possibilidade de verdade”. O discurso, com 

isso, insere-se em encadeamentos sígnicos de diferentes discursos, passando a 

sensação de continuidade entre si, ou até mesmo de evolução progressiva desses 

discursos.  

O significado não está no foco do discurso, e sim no significante, ou 

seja, está no imaginário dos receptores desse discurso, é a conexão entre 

significantes e os discursos externos. 

A manutenção de valores tem no discurso sua estrutura social, que é 

responsável pela manutenção de valores dispostos a rituais e estratégias específicas 

de aprovação e disseminação dos discursos, o que o transforma em expressão 

social e, por isso, oficialmente aceita, são os casos dos textos religiosos e jurídicos. 

Assim, mediante os argumentos e a estrutura social da análise do 

discurso escolhida, torna-se necessário ultrapassar a linguagem escrita, pois passa 

a ser apenas mais um elemento do discurso e, nesse caso, todos os detalhes e 

significados da fala no texto escrito incidem a ser relevantes para a composição da 

análise. Sabe-se que não há um único método de análise do discurso e, diante 

disso, a escolha pela abordagem foucaultiana ocorreu em consonância com os 

objetivos a serem investigados. 

Durante e depois de realizada a pesquisa de campo, muitas questões 

instigavam a pesquisadora e chamavam atenção, pois significados estavam sendo 

construídos e práticas reais dessa pedagogia implantada estavam sendo 

enunciadas. Assim, a busca por estabelecer uma leitura que constituísse um 

movimento analítico e transitasse pelos diferentes processos e pelos diferentes 

lugares que levavam ao objetivo proposto, angustiava a pesquisadora, que ouvia, via 

e lia as gravações transcritas e questionava ... o que está por trás dessas falas, 

desses discursos? O que não se pode enxergar? O que está além das aparências? 

Nesse sentido, a pesquisadora compreendia essa análise como um ato complexo, 

pois, não se achava no direito de “imaginar” o não dito, no entanto era o que 

precisava ser feito e assim será.  
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Nota-se na contemporaneidade, rápidas transformações no conceito de 

educação e essas inúmeras discussões, teorias e abordagens de outras 

metodologias, despertam, nas docentes pesquisadas, uma inquietude e necessidade 

de transformar suas práticas em sala de aula. No entanto, o modelo tradicional 

encontra-se enraizado, de difícil desvencilhamento, e causa um certo “acanhamento" 

nas professoras, por não estarem efetivamente inseridas nesse modelo emancipador 

da educação. E arranjam para as práticas, um discurso diferente, que se aproxima 

da vontade de querer uma outra realidade. Ou seja, há uma intenção, que foi 

discursada à entrevistadora, mas que por vezes, de difícil prática concreta.  

Nos capítulos anteriores desta dissertação foram apresentadas teorias 

do contexto histórico da educação, do desenvolvimento e muito se tratou das 

transformações mundiais e da velocidade dessas transformações nos diversos 

contextos. A globalização, o surgimento e a evolução de diversas tecnologias, como 

o avanço das telecomunicações, da informática, das redes sociais que de, certa 

forma fazem parte dessa evolução tecnológica, e consequentemente contribuem 

para necessidades de mudanças e avanços na Educação.  

Essa realidade vem apresentando, pelos meios de comunicação, dos 

diversos setores da economia, social e cultural, as significativas manifestações em 

prol da educação, ou seja, uma educação que se adapte à essa outra realidade que 

vem remodelando o mundo.  

Sabe-se, no contexto brasileiro, que a educação sempre foi colocada 

em segundo ou até em terceiro plano pelos governantes. Os discursos políticos 

eram grandiosos, mas não passavam de meras promessas de campanhas, e mal 

saiam dos papeis, para ações efetivas. Assim, foram sendo arruinadas e rebaixadas 

as expressivas discrepâncias dos dias atuais.  

A escola e a educação, que careciam de conceber portas abertas à 

promoção social, tornaram-se arcaicas pelo desajustamento entre sua fraca atuação, 

e a alta competitividade do mercado de trabalho. Na verdade, uma promoção de 

boas escolas para ricos e escolas públicas ruins para pobres (com raras exceções), 

aumentando as desigualdades. 

No entanto, essa mesma competitividade de mercado abre caminho 

para a globalização, esta que repercutiu diretamente às consequências da 

defasagem na educação, com o reflexo voltado para o baixo nível de escolaridade 
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da população, que afetou e ainda afeta a imagem e credibilidade do Brasil no 

exterior. O conhecimento e a qualificação profissional tornaram-se primordiais, não 

só para assegurar condições mínimas de competitividade à economia do país, mas 

também para oportunizar a democracia e reduzir as desigualdades sociais, com 

atitudes críticas de sujeitos reflexivos em relação à sociedade em que estão 

inseridos.  

 Assim sendo, na sociedade pós-moderna e de rápidas mudanças, 

pairam as incertezas de um mundo melhor, de um mundo mais humano, e ávido 

pelo conhecimento, mas não um conhecimento que deve ser “ensinado” na escola, 

pela transmissão, que o professor tem por certo, no modelo tradicional, ao repassar 

conhecimentos adquiridos e que se é possível encontrar nas tecnologias, no celular, 

na internet, em vídeos. Na escola, ainda pairam as certezas das verdades 

consagradas, que estão sendo desmoronadas pelas rápidas transformações do 

mundo.  

No mundo globalizado, o conhecimento já não tem mais fronteiras, os 

baixos índices de escolaridade e resultados negativos de conhecimento 

apresentados pelas avaliações: INEP7 - (IDEB8 – Prova Brasil9 e SAEB10), INAF11 e 

PISA12, são incompatíveis com essa realidade.  

Assim, para “ilustrar” o contexto e evidenciar como as crianças 

brasileiras estão chegando e saindo do ensino médio, pode-se aqui, exibir alguns 

resultados do último PISA, que é uma avaliação realizada pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que envolve dezenas de 

países em todo o mundo e se consolidou como um relevante termômetro dos níveis 

educacionais de todos os países envolvidos. O Pisa avalia o conhecimento de 

crianças entre 15 e 16 anos sobre matemática, leitura e ciências. No ano de 2015, 

23.141 estudantes brasileiros de 841 escolas (públicas e particulares) enfrentaram 

                                            

7 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
8 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 
9 Avaliação para diagnóstico, em larga escala, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  
10 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - Avaliação para diagnóstico, em larga escala, 
desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
11 Índice de Alfabetismo Funcional. 
12 Programme for International Student Assessment - (Programa Internacional de Avaliação de 
estudantes). 
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dois dias de provas em todos os estados do país, para a formulação do diagnóstico 

revelado, conforme portal do MEC: 

 Foi aplicada, no ano de 2015, em 70 países e economias, entre 35 

membros da OCDE e 35 parceiros, incluindo o Brasil. Ela acontece a 

cada três anos e oferece um perfil básico de conhecimentos e 

habilidades dos estudantes, reúne informações sobre variáveis 

demográficas e sociais de cada país e oferece indicadores de 

monitoramento dos sistemas de ensino ao longo dos anos. 

 O desempenho médio dos jovens estudantes brasileiros, na 

avaliação de ciências, caiu de 405 pontos (2012), para 401 pontos 

(2015), valor significativamente inferior à média dos estudantes dos 

países membros da OCDE (493). O desempenho médio dos jovens 

brasileiros da rede estadual foi de 394 pontos. 

 Por ofertar prioritariamente o ensino fundamental, a rede municipal 

apresentou desempenho inferior ao das escolas de outras 

dependências administrativas (329 pontos). Alunos da rede federal de 

ensino obtiveram o melhor desempenho em ciências (517 pontos) e 

assim superaram a média nacional, mas não estatisticamente diferente 

do desempenho médio dos estudantes da rede particular (487). 

 Por unidade da Federação, o Espírito Santo apresentou o melhor 

desempenho (435). Alagoas, o mais fraco (360). O desempenho médio 

dos meninos em ciências foi superior ao das meninas na maioria das 

unidades federadas. 

 Independentemente da média de desempenho geral do país, as 

diferenças de dificuldade em relação aos três sistemas de 

conhecimento de conteúdo foram relativamente pequenas. Itens 

relacionados ao contexto pessoal foram considerados mais fáceis pelos 

estudantes brasileiros do que os de contexto local e global. Essa 

mesma tendência foi observada, em diversos países e nas unidades 

federativas, embora as diferenças tenham apresentado grandes 

variações. 
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 Os estudantes brasileiros tiveram maior dificuldade nos itens de 

respostas abertas, seguidos pelos de múltipla escolha complexa e 

simples, tendência também observada em outros países analisados. 

 

Figura 5: Proficiência nas três áreas avaliadas 

 

Fonte: G1.globo.com, 2016, online. 

A Maioria dos brasileiros ficaram abaixo do nível básico de proficiência em todas as áreas do Pisa 2015 (Editoria 

de Arte/G1). 

 

Nota-se que diante de todas as reformas, e com toda a necessidade de 

um avanço educacional, o país continua estagnado ou até retrocedendo se 

comparado aos índices do PISA de 2012. A estagnação e a domesticação da 

escola, levam ao insucesso, ao desemprego.  
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Figura 6: Comparativo: o Brasil e o mundo 

 

Fonte: G1.globo.com, 2016, online. 

 

Diante da “ordem do discurso” Foucault, (2012) apresentada, urge o 

aprimoramento educacional e cultural, nunca antes tão necessário. Não basta a 
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criança ser educada, ela precisa ser bem educada. Vive-se um processo de 

revolução tecnológica e industrial, de globalização em que as fronteiras estão cada 

vez menos definidas e faz-se necessária a ampliação dos horizontes escolares, 

formando sujeitos que não só se adaptem a essas rápidas mudanças, mas que 

tenham responsabilidades cidadãs e sejam agentes.  

Há uma demanda necessária da interação entre professor e alunos de 

forma mais dinâmica e emancipada, com um perfil de professor que ultrapasse o de 

mero transmissor de conhecimentos, que seja um mediador e estimulador de 

processos que levem seus educandos a serem sujeitos do próprio conhecimento, 

imbuídos por valores e habilidades que lhes permitam evoluir como pessoas, como 

cidadãos, como seres agentes, capazes de se fazerem presentes no mundo, com 

influências verdadeiras e construtivas.  

Uma educação que não apenas forme trabalhadores para o mercado 

de trabalho, mas forme seres humanizados, que sejam críticos e questionadores 

capazes de promover o desenvolvimento social, sustentável, partindo da própria 

realidade. Uma possibilidade com aquilo que se tem de mais valioso e relevante: o 

conhecimento, mas um conhecimento prazeroso, instigante e instigado pelas 

próprias “pessoas” envolvidas.  

Dentro desse contexto, é indispensável que a educação 

contemporânea se liberte do modelo tradicional e proporcione aos educandos uma 

compreensão racional e emocional do mundo que a cerca, isenta de preconceitos e 

exclusões, e que se posicione adequadamente como sujeito na sociedade que está 

inserido. 

O que se nota pela pesquisa realizada é que os professores têm se 

sentido desafiados, para contribuírem com uma educação que resgate valores, com 

abertura e condizente com a sociedade contemporânea, porém ainda não 

conseguem se desvencilhar de um modelo de séculos, enraizado.  

O desafio é cooperar e constatar a necessidade de exercer um outro 

papel, um papel de mediador e problematizador, que lide melhor com os erros, que 

cuide dos processos e não dos fins, que veja a avaliação como uma possibilidade de 

aprendizagem e não de classificação, que estimule essa aprendizagem pela 

pesquisa, pelos interesses dos alunos e sejam capazes de disseminarem 

habilidades simples, porém relevantes: como consultar um livro, interpretar e tomar 
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nota, fazer síntese, concluir, realizar experiências, saber discutir dados obtidos, entre 

outros... e assim, promoverem educandos transformados, que possam agir na sua 

realidade. 

Esse é o papel que se espera do professor desde os primeiros passos, 

embora não cabe deixar no esquecimento o papel relevante da presença e 

participação da família no processo. Além de não poder ignorar, talvez o mais 

complexo de todos esses agentes: o poder público, deveras omisso, tanto nos 

investimentos financeiros e estruturais, quanto na desvalorização e falta de 

reconhecimento do professor. 

Em relação à pesquisa, observa-se com uma exceção um 

conhecimento ainda nos moldes tradicionais, que embora repleto de boas intenções, 

pouco emancipador, o que pode vir a ser um dos fatores de promoção dos cenário 

anteriormente descritos, da educação brasileira. Principalmente, quando os 

professores se tornam servos de um conteúdo que vem imposto por projetos ou 

materiais didáticos e não conseguem encontrar naquilo uma libertação para a 

pesquisa, que desperte curiosidades e instigue questionamentos e perguntas, 

(mesmo que dentro de um conteúdo ou projeto), que levem as crianças além dessas 

páginas, rumo a outras fontes, construindo o seu próprio conhecimento, trilhando 

outros caminhos, desde os primeiros passos.  

No próximo item, propõem-se reflexões em um plano de ação para 

pensar a pesquisa em um contexto educacional problematizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

6 PRIMEIROS PASSOS PARA A PESQUISA: um plano de ação 

 

O objetivo do capítulo é apontar breves reflexões sobre educação 

emancipatória, aos profissionais de educação, que podem desencadear em práticas 

criativas e inovadoras, problematizadoras, por meio de pesquisa, nos anos iniciais 

do ensino fundamental. 

Considera-se, inicialmente, o diálogo como instrumento de dinâmica 

que impulsiona a construção do saber. 

Vieira e Leitão (2014, p. 85) estudam o fenômeno do uso dos porquês, 

nas falas das crianças, na tentativa de responder ao que tratam de porques 

explicativos e o que se pode esclarecer sobre porques argumentativos. Afirmam que: 

Na investigação desses fenômenos nas falas das crianças, tomam-se como 
quadro teórico geral concepções sobre a linguagem formuladas por 
Bakhtin/Voloshinov (1995, 1976) e Bakhtin (1997a, b) – especialmente no 
que diz respeito a noções referentes ao discurso, tais como: dialogismo, 
gêneros do discurso, entonação e importância da interação das relações 
sociais empreendidas. Já com relação especificamente às condutas 
explicativas, parte-se das ideias de autores como Pontecorvo (1990), 
Morgenstern e Sekali (2008), Grize (1980), Borel (1980), Hudelot et al. 
(2003), Hudelot e Salazar-Orvig (2003), tendo como pressuposto que a 
explicação é uma conduta na qual o interlocutor, em situação de 
interação com o outro, deve fornecer a causa ou a razão do problema 
que surge eventualmente do discurso (Veneziano, 1999). No que se 
refere à argumentação, o pressuposto é o de que a argumentação é uma 
conduta igualmente específica, cujo surgimento no discurso depende 
da existência de uma oposição percebida – um embate -, diante da qual 
a defesa de pontos de vista e a negociação de posições contrárias se 
tornam pertinentes (Leitão, 2007a, b). (Grifos nossos) 

  

Assim, seja por meio de explicações de causas e consequências ou 

por argumentos colocados em embates, considera-se que o diálogo desenvolve a 

linguagem e o espírito de investigação da criança, o que possivelmente resulta em 

intervenções racional e emocional, na comunidade em que se vive, como forma de 

promover os desenvolvimentos humano e social. Aprende-se não somente uma 

estrutura linguística, mas os valores e as ideologias que permeiam a sociedade. 

Em Bakhtin (1997 apud VIEIRA; LEITÃO, 2014, p. 87): 

As influências extratextuais têm uma importância especial nas primeiras 
fases da evolução do homem. Essas influências de envolvem na palavra ou 
noutros signos), e tal palavra é a dos outros, e, acima de tudo, a da mãe. 
Depois disso, a “palavra do outro” se transforma dialogicamente, para 
tornar-se “palavra pessoal-alheia” com a ajuda de outras “palavras do 
outro”, e depois, palavra pessoal (com, poder-se ia dizer, a perda das 
aspas). A palavra já tem, então, um caráter criativo. (Grifos nossos). 
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O domínio da palavra é sinônimo de poder, de possibilidade de 

transformação e emancipação. Na discussão, ressalta-se que a palavra se constitui 

na relação com outros indivíduos, no encontro face a face, mas também em leituras, 

em filmes, em viagens, enfim, no encontro com o mundo, que muda a criança, mas 

que também é transformado por ela. Admite-se a possibilidade da criação, do novo, 

da transformação e de contar uma outra história que não ganhe somente um verniz 

no passado, mas que seja ineditamente contada. 

Para uma educação emancipatória... um mundo de diálogos. 

 

 

6.1 TRAÇADOS DE UM PROJETO - UM MUNDO DE PROBLEMAS, UM MUNDO  
       DE SOLUÇÕES: o lugar da emancipação do indivíduo e do desenvolvimento   
       social        
 

O presente traçado traz um conjunto de apontamentos, elaborados, a 

partir de subsídios das discussões teóricas da dissertação, assim como das coletas 

de dados que trouxeram o cotidiano escolar e que permitem apresentar 

possibilidades para os profissionais de educação refletirem, a fim de impulsionar a 

curiosidade espontânea da criança, de forma sistemática. Os estudos de Freire 

(2005) vislumbram um impacto nos desenvolvimentos humano e social. 

O objetivo não é exibir um modelo ou maneiras de fazer ou agir, 

mesmo porque se assim o fosse, estaria desconsiderado o constructo anterior. O 

que se faz aqui é deixar uma série de questionamentos que conduzem à busca de 

respostas, que poderão, inclusive, ser outras perguntas, mas movimentam a 

curiosidade e, se instalados, em um contexto escolar, constroem uma dinâmica, uma 

outra forma de construir conhecimento. 

Assim, considerando a escola como lócus de aquisição e produção de 

conhecimento, a pesquisa de que se trata aqui é a científica. Ressalta-se, dessa 

forma, que o contexto de onde partem as considerações é o escolar, mais 

especificamente, permeado por um currículo que vai além da matriz curricular, mas 

garante acesso a atividades de extensão e pesquisa. Seguramente, um currículo em 

que as manifestações políticas tenham voz, assim como discorre Masetto (2008), 

que afirma que a docência exige o conhecimento, a pesquisa, a produção científica, 

divulgada em artigos, livros etc., a participação no processo de ensino/aprendizagem 
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com profissionalismo, com domínio na área pedagógica e com reconhecimento de 

que o objetivo máximo da docência é a aprendizagem do aluno. 

Deste modo, a base do profissional da educação de qualidade é que, 

mesmo tendo um conhecimento específico voltado para uma área, necessita de 

atualizações de conteúdos, por meio da formação continuada e publicações de 

pesquisas científicas.  

Com a possibilidade de olhar para o mundo, de maneira integral e 

interdisciplinar, o primeiro apontamento que se faz é: 

 

1) OLHARES PARA O MUNDO 

O que é o mundo? Qual a sua cor? Qual o seu peso? Como eu o vejo? 

Quem sou eu neste mundo? Estou em contato direto com ele? Por meio de leituras? 

Ou filmes? Ou alguém me conta sobre ele? Como é o controle do homem sobre ele? 

Mas ele é tão grande... É possível conhecer um pedacinho de cada vez? O que mais 

me interessa? O que já se falou sobre ele? Quando se falou sobre ele? Onde se 

falou sobre ele? Quem falou sobre ele? Por que se falou sobre ele? E o que não se 

sabe? Então aqui eu me desenvolvo, desenvolvo o bem-estar para minha 

comunidade? O mundo é tão grande... sabe-se muito sobre ele? Ou pouco? Mas, e 

o que não se sabe? Como faço para não repetir o que outros já disseram e fizeram? 

Eu posso criar, inovar, inventar? A que problema eu responderei? Posso olhar o 

mundo com os olhos da arte? Da cultura? Da Filosofia? Da engenharia? Da 

Medicina? Da educação, da política, do direito? Ou com todos os olhares ou com 

alguns deles? Como construir uma outra história? Ou uma história diferente? Qual o 

meu interesse? O que me satisfaz neste momento? Satisfaz a outros também? E? 

E? E? Infinitos es...? 

O que move o mundo não são as respostas, e sim as perguntas, o 

passado sustenta, mas não responde, assim a identificação do problema deve vir 

sem dogmas, a fim de que sejam recriados e por que não, inventados? Para Gelamo 

(2009), se o problema for pensado pela imagem dogmática do pensamento, uma 

resposta sempre será dada antecipadamente à pergunta, é uma busca entre as 

várias possibilidades de solução.  

Nesse modo de pensar, o agravante é que, uma vez dada a solução, o 

problema desaparece, perde sua força e sua função. O pensar seria, então, a busca 
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de soluções para os problemas dados e seria apenas concernente às soluções e 

não à colocação dos problemas. 

Nesse sentido, Roque ([s. d.]) relata, em seus estudos, que o problema 

existe por ele mesmo, e carece de uma solução para existir e possuir uma coerência 

ou consistência. 

Porém, os problemas e as soluções devem ser considerados como 

objetos de natureza distintas. Isto é, para Roque ([s. d.], p. 141), “um problema não é 

uma falta que virá a ser preenchida pelo conhecimento da solução preexistente, mas 

é uma criação, uma novidade, um vir-à-ser que traz à realidade algo que nunca 

existiu”. 

A filosofia e a psicologia apresentam o problema numa ordem mais 

profunda do que aquela de solucionar problemas historicamente observados 

compreendidos e resolvidos.  

Para Foucault (1983), a filosofia, aparece na contemporaneidade como 

uma atividade de pensar a atualidade e problematizar aquilo que se encontra 

historicamente instituído. Partindo deste pressuposto, é proeminente sintetizar que 

existe uma outra maneira de pensar cognição (conhecimento), que inclui o problema 

como uma invenção. 

Nesse sentido, o universo do problema, numa perspectiva inventiva da 

cognição e seu enfoque na aprendizagem, está apresentado aqui como um pequeno 

fragmento, e esclarecimento do “conhecimento” da teoria, de estudos realizados sob 

o olhar temático da autora Kastrup (2007), que será aprofundado em uma próxima 

pesquisa (talvez programa de doutorado). No entanto, é relevante ressaltar que, no 

transitar de diversas teorias para a construção dessa escrita, a pesquisadora se 

deparou com esse estudo, que apresenta argumentos para pensar a pesquisa sob a 

perspectiva da invenção.  Uma liberdade efetiva para a invenção de problemas na 

pesquisa, e não resolução dos mesmos, como um delineamento de instalação de 

paralisias e inquietações, levando então a pesquisa para outros rumos, de direções 

divergentes das até então discorridas. Para a autora (2007), a invenção é 

problematização: é certa abertura, indeterminismo e inacabamento das operações 

cognitivas. 

Nesse contexto, proporcionar traçados de um projeto, para as 

comunidades escolares, torna-se mais complexo, porém mais próspero para sugerir 
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uma reflexão que possa ser problematizada com liberdade, criada, recriada, 

arquitetada e concebida. Que venha do inesperado, da vivência e/ou da experiência 

em sala de aula, que seja inventado, mas que não deixe de existir no processo 

cognitivo e de construção de conhecimento desde os anos iniciais. O que se tem 

que entender e aprender é a dinâmica do processo, um infinito questionamento 

sobre o mundo. 

 

2) O PEDACINHO DE MUNDO - O OBJETO DE ESTUDO 

O mundo pode ser conhecido, de forma intensa, a cada foco, ou seja, 

por meio de um recorte de um “objeto de estudo”, de uma realidade passível de 

estudo.  

Considerando que a função da escola não é reproduzir o 

conhecimento, mas fazer o indivíduo refletir sobre o conhecimento passado e cativar 

a descoberta, por que é que se ensina tanto? As crianças querem saber sim, é o que 

elas fazem a todo momento... descobrem! E vão desabrochando em velocidade 

aumentada a cada ano, mas será que o que querem aprender é o que lhes é 

ensinado? Será que lhes é dada a liberdade para a descoberta sem dogmas, para a 

criação, para a autoria? As perguntas estão sendo desafiadoras para a descoberta 

do mundo?  Quem disse que o mundo já foi integralmente descoberto? E 

parcialmente? Foi descoberto pelo olhar de quem? “E o meu pedacinho de mundo? 

Posso descobrir “sozinho”? “Provoque-me para encontrar o meu pedacinho... só 

assim encontrarei o caminho... para superar a realidade desafiadora do mundo 

presente... eu posso? Você me ajuda? Não cabe descobrir o mundo inteiro... preciso 

conhecer cada pedacinho? É melhor assim? Posso fazer recortes e estudar aquilo 

que mais me encanta ou inquieta? O estudo fica mais alegre, mais vivo e se assim 

for, acha que vou querer me aprofundar mais?” É melhor resguardar a qualidade à 

quantidade do conhecimento? 

Os questionamentos referentes ao “objeto de estudo”, que aqui foram 

chamados de “pedacinho de mundo”, não pretendem ignorar um tema ou assunto a 

ser estudado, mas observar, com seguridade, o que profundamente se pode 

conhecer. A força da curiosidade gera uma tentação no indivíduo, em olhar para o 

mundo de maneira vasta, pois a vastidão e a amplitude emergem mais 
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imediatamente, chamam mais atenção e são de interesse das crianças, no intuito de 

responder rapidamente às questões 

O recorte pode ser compreendido como uma pequena parte 

“mundinho” a ser “bisbilhotado”, dentro de um tema maior (mundo). A partir das 

observações do mundo das crianças, é possível traçar especificidades de uma 

realidade, para garantir a investigação integral da realidade. É interessante que esse 

foco seja mantido, para que a pesquisa possa obter resultados relevantes. 

 

Figura 7 - Recorte de realidade 

 

Fonte: Carvalhar, 2017, online. 

                        

É fundamental, então, a dinâmica de cada professor na delimitação do 

“pedacinho de mundo”, para nortear a mediação e problematização do “pedacinho 

de mundo”, escolhido em consenso por diálogo e trocas com as crianças, para que 

realizem outras descobertas, outras invenções, assimilem a dinâmica da 

curiosidade. Para Eco (2008, p. 39): “quanto mais se restringe o campo, melhor se 

trabalha e com maior segurança”. 

O delineamento do objeto de estudo é a definição de um foco do que 

se irá estudar ou abordar, momento em que se define a proposta de ação do 

trabalho.  
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O recorte deve determinar o campo de ação, os sujeitos envolvidos, o 

local e o período (tempo) – quando? Onde? Como? Quem? Por que? É o objeto de 

estudo, acrescido do tempo e do espaço. 

Como diz Eco (2008, p. 36): 

O tema Geologia, por exemplo, é demasiado vasto. A Vulcanologia. Como 
ramo da geologia, é ainda demasiado lato. Os vulcões no México poderia 
ser desenvolvido num exercício bom mas um tanto superficial. Uma 
limitação subsequente daria origem a um estudo de maior valor: A história 
do Popocatepetl (que foi escalado provavelmente por um dos 
conquistadores de Corte? em 1519 e que só em 1702 teve uma erupção 
violenta). Um tema mais limitado, que diz respeito a um menor número de 
anos, seria O nascimento e a morte aparente do Paricutin (de 20 de 
Fevereiro de 1943 a 4 de Março de 1952)'. 

 

Como afirma o autor, recorta-se a realidade, acrescenta-se a ela o local 

e o tempo. Seguramente, o estudo será mais concentrado, possível em intensidade 

e retornará ao universo científico carregando, em si, uma contribuição ao existente. 

 

3) A MINHA CURIOSIDADE – A MINHA PERGUNTA 

A “minha pergunta”, o “meu problema”, a “minha curiosidade”, é o que 

“eu quero saber”, “quero entender”, “quero descobrir”, “a partir do quê quero criar ou 

inventar. 

No contexto, é relevante a ativa e atenta participação do professor, na 

execução da dinâmica do processo, na sistematização da curiosidade (FREIRE, 

2005) e zelo para com o aprendizado do aluno, realizando perguntas o tempo todo 

(sem dogmas), deixando fluir as possíveis respostas e instigando outras, 

considerando que a estaticidade não mais atende às demandas da humanidade, ou 

seja, o que se tinha por certo ontem, pode já não se ter como certo hoje, porque é 

passível de questionamentos incessantes.  

O mundo está em permanente mudança, e em um infinito estado de 

construção e reconstrução. Sendo assim, não é possível que os problemas tenham 

respostas únicas e definitivas, supostamente o mundo é questionado e 

(re)questionado a todo momento. 

A seguir, são apresentadas reflexões que podem ser questionadas a 

qualquer momento, se houver respostas mais condizentes com a demandas. São 

discussões que, seguramente, serão efêmeras ou sustentarão outras questões, 

como ponto de partida de questionamentos. 



158 

 

a) Educação Infantil (1º ano) 

Para as crianças, na faixa etária de 04 a 06 anos, é interessante que se 

delineiem pesquisas de uma única questão, coletivamente. É interessante também, 

que o professor anote num lugar visível, como um grande cartaz na parede, o 

problema principal - a pergunta principal, e as demais dúvidas surgidas durante o 

trabalho, para que todas sejam relembradas sempre que preciso. O registro permite 

avaliar os avanços ao longo do processo da pesquisa.  

Como as crianças ainda estão sendo capacitadas, nesse tipo de tarefa 

e estão em fase de alfabetização, sugere-se: buscar informações em ferramentas 

disponibilizadas e/ou previamente indicadas pela professora, que deverá esclarecer 

o porquê da escolha das fontes,  incluindo textos e portadores com a presença e 

ausência das possíveis “respostas”: livros, revistas, imagens e enciclopédias, 

mesmo não sabendo codificar ou decodificar, mas como diz Freire (2005), com o 

conhecimento prévio e o olhar do “estar no mundo”.  

 Problema / pergunta: Exemplo: Levar as crianças ao espaço aberto da 

escola e questionar: Por que há tantas formigas ou formigueiros no quintal da 

escola?  

     É possível que a temática se transforme em um estudo sobre as formas de 

vida no ambiente escolar, onde as crianças podem encontrar uma grande 

quantidade de insetos espalhados pela área externa. Conjuntamente, 

estudantes e professor podem definir o objeto de estudo e ainda o problema 

da investigação. Por meio do diálogo, estimulá-las a pensar sobre o que 

conhecem e o que já observaram sobre as formigas nos jardins. Os alunos 

irão refletir e raciocinar, pois questioná-los, a partir de suas respostas, é 

contribuir para a construção de pensamentos. Assim, mais dúvidas sobre a 

estrutura do formigueiro e as necessidades das formigas para sobreviver 

podem subsidiar o delineamento da realidade e a construção do problema de 

pesquisa. 

 Investigação / busca: As crianças podem buscar em livros, assistir a 

desenhos animados, filmes, entrevistar especialistas ou adultos mais 

entendidos e fazer observações de campo. É significativo que os estudantes 

se familiarizem com termos geralmente usados nas pesquisas. 
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 Interpretação: Os textos devem tratar do tema estudado e com outras 

contribuições, para que as crianças tenham a oportunidade de identificarem e 

fazerem interpretações interessantes, que abasteçam discussões em rodas 

de conversa e apresentem outros questionamentos, possibilitando outros e 

mais saberes.  

 Escrita: As crianças podem preparar entrevistas com especialistas e/ou 

adultos entendidos e registrarem suas respostas, para discussões e análises 

(cada um à sua maneira), ilustrarem, escreverem poemas, ou o que 

entenderam sobre o tema, podendo ser textos individuais ou coletivos, no final 

de cada aula ou no final do tema. O importante é que exercitem a construção 

da escrita para que adquiram habilidades com o passar dos anos. Para 

encerrar o processo, a escrita do relatório da pesquisa é uma possibilidade de 

assimilar o gênero científico, com uso de argumentos de autoridade – 

citações -, indicação de fontes, escritas de problematizações, problema, 

hipóteses, métodos e técnicas de pesquisa, cronogramas, inclusão de 

ilustrações – infográficos, gráficos, tabelas etc. -  e outros elementos próprios 

da escrita científica.  

 Socialização: Com base nas informações coletadas, através das entrevistas, 

leituras ou observações nas pesquisas de campo, as crianças podem fazer 

apresentações para a/ou outras turmas, construírem maquetes, fazerem 

exposições dos registros das entrevistas e observações, painéis daquilo que 

foram construindo, no decorrer do tema estudado. Fazer uma organização de 

“memória” de estudo, mural, álbum, etc. É relevante que entendam que o 

problema inicial, ou os questionamentos que fizeram no início das discussões, 

estejam em destaque, com os resultados ou as considerações finais. 

 

b) Anos iniciais (2º ao 5º ano) 

As questões auxiliares, feitas durante a pesquisa, podem incluir 

problemas interpretativos e abrangentes, e não somente questões pontuais. A ideia, 

nessa fase escolar, é aprimorar o que foi instigado e apresentado na fase anterior, e 

levar os estudantes a selecionarem os textos lidos, das diversas buscas que já 

podem fazer, observar informações que auxiliem na justificativa do ponto de vista, 
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além de desenvolver a habilidade de primeira leitura com base em índices, títulos, 

subtítulos, figuras e legendas.  

O contexto sugerido anteriormente é ínfimo diante das possibilidades 

de criação dos profissionais de educação, no tratamento da curiosidade infantil, de 

forma sistemática, conforme afirma Freire (2005). 

 

4) JÁ DISSERAM QUE... SERÁ QUE ESTAS SÃO AS RESPOSTAS (AS  

           HIPÓTESES) 
No formigueiro da escola tem uma rainha. Tem operárias também. As 

formigas são organizadas. Trabalham sem parar. Elas cortam folhas sem parar. 

Andam em carreirinha. Elas encostam uma antena na outra. Pode ser saúva, 

fantasma. 

Por hora, uma hipótese é uma suposição daquilo “que eu vi no 

desenho animado, ou que a mamãe me contou, ou que eu vi no jardim, ou que 

observei quando brincava com meu bichinho de estimação, ou que notei no caminho 

da casa da vovó, ou quando saboreava aquela fruta que o papai me deu...” 

Uma hipótese é, para uma criança, aquilo que ela vai construído de 

saberes no desabrochar da sua vida e tendenciado como afirmação e verdade, e 

que podem ser provocadas, com questionamentos desafiadores do professor: 

"Como?", "De que modo?" “Por quê?”, “Para quê?”.  

A hipótese é uma afirmação, solução suposta para uma questão que 

investiga uma realidade. Deve ser escrita em linguagem simples, de acordo com o 

que se conhece do tema e sujeita à negação, mas que não deixa de ser um 

posicionamento.  

Para estabelecer as hipóteses, deve-se contemplar o conhecimento 

prévio das crianças, levá-las à reflexão, à tentativa de responder ao problema de 

pesquisa, anteriormente construído, a fim de buscar soluções iminentes que 

nortearão o processo de pesquisa. 

Os conhecimentos prévios podem constituir respostas provisórias que 

correspondem às hipóteses sobre as possíveis soluções do problema formulado. 

Servem para direcionar os primeiros passos de investigação, e também servem 

como forma de autoavaliação de ideias sobre determinadas questões.  

A contextualização, os significados e os conhecimentos prévios vão 

possibilitar ajustes no problema.  
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5) BISBILHOTANDO FONTES - PRECISO DE CAMINHOS... POR ONDE 

CAMINHAR?  

Conhecer o passado é relevante para potencializar o futuro. Nesse 

sentido, os registros de história são material e ferramenta, para que os estudantes 

tenham subsídio para impor outros pensamentos à temática. Por isso, a escolha de 

fontes deve ser criteriosa e realizada, juntamente com o professor, no início do 

planejamento da atividade, mas que instigue e oriente, posteriormente, outras 

buscas.  

As crianças devem entender que pesquisa não se faz somente em 

enciclopédias, assim é relevante que se esclareçam o que são fontes de pesquisa 

científica. De modo geral, reportagens de divulgação científica, artigos históricos e 

resenhas literárias, mesmo que considerados difíceis para a faixa etária dos alunos.  

O professor mediador deve ficar atento à sequência de leitura dos 

textos, pois esses precisam dialogar entre si e as novas questões surgidas, precisam 

ser respondidas pelas próximas leituras.  

 Além de livros e artigos, fotos e ilustrações, arquivos de áudio e vídeos 

também podem ajudar. Outras alternativas eficientes, dependendo do tema e da 

disciplina, são entrevistas com especialistas ou testemunhas históricas e os dados 

coletados em saídas a campo, experimentos científicos e durante a observação de 

fenômenos ou situações sociais, além de levantamentos estatísticos.  

A consulta à internet é um capítulo à parte. A pesquisa na rede sem 

orientação pode não ser uma atividade pedagógica produtiva. As diferenças entre a 

confiabilidade do conhecimento publicado em livros e na internet foi objeto de estudo 

de Roger Chartier, diretor do Centro de Pesquisas Históricas em Ciências Sociais na 

École des Hautes Études, na França, em 2014. Para o pesquisador, há um sistema 

de referências nas fontes impressas que minimiza a possibilidade de erro na 

publicação de informações. Na internet, esse filtro, quando existe, é bem menos 

seletivo:  

Uma dica que pode ajudar a verificar a confiabilidade das páginas é 
observar com os estudantes a terminologia deles e analisar o 
reconhecimento da instituição e dos autores. Muitos sites apresentam essas 
informações em links como “quem somos” ou “Biografia”. Além disso, é 
importante dar atenção à organização dos tópicos, à riqueza e à variedade 
de artigos publicados. (REVISTA EDUCAÇÃO, 2010 p. 50). 
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Os professores devem alertar as crianças e também adultos 

responsáveis nas reuniões de pais, para que se atentem aos critérios de escolha 

das páginas tecnológicas, além de acompanhá-los durante o trabalho. 

Acreditamos que ao se buscar na web é preciso ter cuidado com a questão 
da volatilidade da informação, ou seja, nada nos dá certeza de que o 
documento/informações que foram acessados hoje estarão disponíveis 
amanhã. Por isso, é importante que o professor oriente o aluno, ao fazer 
seus trabalhos, que identifique a fonte de informação. Nessa identificação 
deve constar o endereço, ou seja, o link do acesso, antecedido pela 
expressão: disponível em: e seguido pela data do acesso. Nesse sentido, 
entendemos a web como fonte de informação exigindo atenção do usuário, 
na qual a escolha dos endereços merece atenção (HACK; GRANDO, 2014, 
p. 9). 
 

 Por fim, os alunos já precisam ter o conhecimento do valor das 

referências bibliográficas: sobre cada fonte consultada (Quem é? Quando? Quem 

escreveu? Por quê? Em que livro? Em que artigo? Em que ano?). Para 

apreenderem que é uma prática de pesquisadores não apenas para garantir a 

qualidade do trabalho, mas para demonstrar que há sempre algum viés ideológico e 

que não existe fonte neutra, mesmo que talvez isso seja, nessa idade, para eles de 

difícil entendimento, possam ir aos poucos se familiarizando. 

 Nesse sentido, é relevantes que as crianças visitem bibliotecas e 

tenham livre acesso nas bibliotecas escolares, sozinhas, em grupos e com a 

participação dos professores, incluído inclusive, a presença dos pais nessas visitas, 

para se familiarizarem e terem não apenas o contato físico com livros, revistas e 

informações, mas para considerarem um momento e ambiente agradável, acolhedor, 

de leitura e contato com pares, capaz de promover o diálogo e interação com 

professores, estudantes e demais membros do ambiente escolar.  

  Para Alvares (2007), a biblioteca historicamente teve um caráter 

restritivo e estático. Os livros de difícil reprodução e mobilidade tornaram a biblioteca 

um templo e o bibliotecário seu guardião. Esta conceito manteve-se até pouco 

tempo, porém com a introdução das novas tecnologias de informação e 

comunicação, esta imagem começa dar sinais de mudança. 

Assim, as facilidades e vantagens das bibliotecas virtuais pelo seu 

acesso a qualquer tempo e lugar e a rapidez pela consulta à bases de dados, têm às 

volvido de maiores atrativos.  

Para Tammaro & Salarelli, (2008), outra vantagem das bibliotecas 

virtuais é a melhoria da busca bibliográfica, com sistemas integrados de bases de 
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dados possibilitando buscas simultâneas, interfaces personalizadas e serviços em 

rede que permitem navegação em inúmeras coleções.  

Os conhecimentos, as pesquisas, as teorias, estão materializadas nas 

bibliotecas, sejam elas físicas ou virtuais, assim disseminar e reforçar nos 

estudantes a relevância de “aprender a aprender” e prepará-los para um 

aprendizado contínuo e duradouro é recurso essencial no processo educacional, 

participando e facilitando o processo de ensino-aprendizagem, aproximando ensino 

e biblioteca. 

 

a) Educação infantil (1º ano) 

Para turmas em fase de alfabetização, recomendam-se os textos 

curtos e com ilustrações, que ajudem a entender o assunto tratado. Reportagens de 

revistas, que contenham fotos, infográficos e fichas técnicas, podem atender aos 

mesmos objetivos. Na hora de escolher os livros de consulta, optar pelos que tem 

índices (sumário) que façam referências aos temas de cada página ou capítulo. 

Como citado anteriormente, a internet deve ser usada com parcimônia, só para as 

dúvidas mais pontuais. O que não pode faltar: 

 pesquisa em fontes diversas (imagens estáticas, textos, vídeos etc.);  

 exploração de portadores, incluindo textos e imagens, por parte dos alunos 

para busca de dados ou para circunscrever onde as informações podem ser 

encontradas; 

 escuta de trechos de textos, via leitura do professor. 

 

b)  Anos iniciais (2º ao 5º ano) 

Aprimorando as práticas anteriores, nesses anos os textos científicos e 

jornalísticos mais longos podem ser inseridos. Assim, os professores podem 

apresentar textos com diferentes perspectivas e pontos de vista. Nessa fase, as 

crianças já podem lidar com maior facilidade com a apresentação de textos com 

dados divergentes, para serem analisados e confrontados, o que possibilitará 

reflexão, críticas e reconstrução de outras ideias. Nos trabalhos em grupo, é 

relevante garantir que todos tenham acesso a diferentes fontes, para que 

vislumbrem a comparação de informações.  
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6) VOU COMPARTILHAR – UM MUNDO DIFERENTE PARA VOCÊ E PARA 

MIM (GÊNERO CIENTÍFICO – APRESENTAÇÕES ESCRITAS/ORAIS) 

Também relevante, na pesquisa escolar é, sem dúvida, a interpretação 

do que foi lido, visto e experimentado durante o processo. Tendo o professor como 

facilitador, os alunos vão conhecer textos de leitura de fonte confiável, para estudar, 

entender, aprender a tomar notas, fazer resumos e resenhas, analisar imagens e 

procedimentos de observação e experimentação.  

As situações de interpretação podem ser realizadas de várias 

maneiras: individuais, em duplas, em pequenos grupos, ou com a sala toda. Com 

qual delas começar, é questão de escolha, critério didático, e que deve ser 

planejado com cuidado, partindo da necessidade de cada turma.  

O aluno pode ter um primeiro contato com o material sozinho, 

utilizando os conhecimentos que tem até o momento. Depois, coletivamente, é 

possível adentrar com discussões, dando liberdade e estímulo para que participem 

com seus pontos de vista e contribuam para o propósito da pesquisa. Após a 

discussão, auxiliá-los com direcionamentos para encontrarem uma linha 

interpretativa ajustada aos propósitos da pesquisa, isto é manter o foco. 

 

a) Educação Infantil (1º ano) 

Para as turmas que ainda estão se alfabetizando, as situações 

coletivas de leitura e interpretação são essenciais. O professor deve se apresentar 

como leitor desses novos gêneros. Momentos interessantes para as inferências, o 

que auxiliará os estudantes, na compreensão do que está sendo lido, e sendo 

construído sentidos. Tomar nota, da maneira que sabem é uma contribuição para a 

interpretação e construção do conhecimento.  

 

b)  Anos iniciais (2º ao 5º) 

Agregando valor ao construído na fase anterior, é essencial instruir a turma a 

fazer anotações e produzir, resenhas, resumos e tabelas que amparem na 

compreensão do material que foi estudado. Essas atividades facilitam a organização 

lógica do pensamento das crianças.  
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6.1) ORIENTAR A PRODUÇÃO ESCRITA  

Para estudar, não é importante somente ler, mas também escrever. A 

escrita é uma ferramenta de organização do conhecimento e favorece o 

aprofundamento do tema abordado. Por isso, o professor pode orientar a turma 

sobre como tomar notas e elaborar resumos que ajudem na seleção de informações 

que respondam ao problema e aos questionamentos realizados. 

 

a) Educação Infantil (1º ano) 

Nessa fase, a produção oral com destino escrito é a melhor estratégia 

de sistematização. Com a orientação do professor, os alunos podem refletir sobre a 

linguagem que se escreve e sobre a estrutura que a apresentação necessita ter. Um 

bom desafio para as crianças é tentar escrever, de forma autônoma, verbetes e 

fichas técnicas, contendo diferentes descobertas.  

Depois de escolhido um tema com a turma, exemplo: “Animais que 

nascem de ovos / Criação dos animais domésticos / Cuidados com a saúde / 

Vulcões e terremotos”.  

 Problema / Pergunta: Uma pergunta norteadora. 

 Investigação / Busca: Livros literários e informativos, fotografias, imagens, 

revistas, documentários, e entrevista com especialistas.  

     Uma vez selecionado o material, pode-se propor que as crianças em grupos, 

em duplas ou individualmente iniciem as buscas por informações, que 

apresentem “respostas” às perguntas que estão circulando na sala, que são 

de interesse dos alunos e que o professor formula, de maneira que possam 

significar um problema de leitura para os alunos. Com a ajuda das crianças, 

pode afinar estas perguntas e adequá-las a suas possibilidades leitoras, por 

ainda estarem em fase de alfabetização. De qualquer maneira, uma vez que 

vão encontrando respostas para suas curiosidades, o professor lê o 

fragmento para confirmar ou discutir os resultados das buscas realizadas. 

 Interpretação: A professora deve deixar que as crianças explorem os livros 

em busca de informações, apoiando-se nas imagens. Para que respondam às 

questões, ajuda lendo trechos importantes.  

 Escrita: As perguntas devem ser registradas (sempre). Após as leituras, as 

crianças identificam informações relevantes sobre o tema. Ex.: descobrem 
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que alguns animais devoram os ovos de outros animais. Assim, podem ditar 

para a professora, que, como escriba, pode registrar suas descobertas.  

      Há a oportunidade de uma visita, por exemplo, em uma granja, ou da 

observação de algum ninho, locais dos quais as crianças podem fazer 

registros por desenhos, das suas características, se é como imaginaram, 

como é o comportamento das mães, como são os ninhos, se os ovos ficam 

sozinhos, o que a mãe fica fazendo sobre os ovos, a aparência...  

 Socialização: As informações reunidas durante a pesquisa e registradas por 

desenhos, por registros realizados pela professora, ou por eles próprios à sua 

maneira, podem dar origem a uma ficha técnica da espécie observada e até 

virar um livro, além de uma exposição e apresentação de suas descobertas. 

 

b) Anos iniciais (2º ano ao 5º ano) 

Para aprimorar a habilidade, os estudantes podem fazer reportagens, 

relatórios e resenhas, pois já são textos adequados para a faixa etária. Para produzi-

los, sugere-se intercalar momentos de produção individual, duplas e situações com 

toda a sala.  

É interessante orientar sobre a questão da cópia (usar uma informação 

não é copiá-la) e a relevância de fazer referência aos dados usados. 

 

6.2) SOCIALIZAR AS PESQUISAS 

Os resultados das investigações e descobertas realizadas pelos alunos 

devem ser apresentados aos colegas, à outras turmas da escola ou mesmo à 

comunidade. Quando um artigo, um livro ou uma descoberta cientifica é aprovada e 

finalizada, acontecem as publicações em revistas, palestras, apresentações em 

congresso, ou seja, de uma forma ou de outra, são divulgadas, publicadas para 

plateias interessadas, possibilitando que o conhecimento circule e motive.  

Assim, cabe aos professores e à escola, organizarem situações 

semelhantes, pois isso estimula, entusiasma, inspira e aspiração outras produções e 

descobertas. A organização de debates, palestras, seminários e feiras de Ciências 

abertas à comunidade, além da produção de murais informativos no pátio, livros, 

textos e outros documentos são algumas opções. 
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a) Educação Infantil (1º ano) 

Os professores podem organizar pequenas apresentações e 

exposições para os pais, para outras salas com textos e desenhos das crianças. 

Pedir que a sua maneira expliquem o que sabem, o que descobriram. Como 

especialistas da pesquisa que realizaram se sentirão seguros, por estarem 

ensinando os adultos. Verdadeiros pesquisadores, autônomos e emancipados. 

 
 
b) Anos iniciais (2º ano ao 5º) 

Além de seminários e exposições, produzir cartazes e pôsteres para 

serem alocados no pátio da escola, com as considerações finais das diferentes 

perguntas surgidas durante a pesquisa, podem ser estratégias relevantes e 

possíveis para essa faixa etária. A turma pode ser dividida em grupos para explicar 

com mais detalhes o que foi descoberto. 

  

Figura 8 – Transformando a realidade 

 

Fonte: Metal Ship, 2017, online. 
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Os traçados do projeto aqui apresentados resumem uma resposta, aos 

questionamentos deixados por Freire (2005), ao suscitar uma quebra de paradigma 

de uma educação bancária para uma educação emancipatória. Trata-se, enfim, de 

uma perspectiva dentre a multiplicidade de adendos que a ela pode-se integrar. Por 

um olhar singular, um traçado. Por olhares múltiplos, um desenho e a (in)certeza de 

que há como fazer do mundo um lugar melhor, mais desenvolvido para as gentes. 

Desenvolver um espaço emancipatório requer esforço e dedicação. É 

relevante a preocupação com o todo e não apenas por interesses individuais. É criar 

um espaço ativo de tomadas de decisões participativas e éticas, de benefício 

coletivo. Isso implica em olhar para o outro, fortalecer laços e consolidar relações 

humanas. Embora pareça árdua, a emancipação, é um caminho para o alinhamento 

entre liberdade e segurança, aspectos fundamentais para os desenvolvimentos 

humanos e sociais. 

 

“Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. É 

buscar nas pequenas coisas, um grande motivo para ser feliz!” 

Mario Quintana 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/mario_quintana/
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7 CONCLUSÃO 

 

É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de 

tal maneira que num dado momento a tua fala seja a tua prática.  

Paulo Freire 

 

A prática de uma educação problematizadora, crítica e dialógica, como 

vista, em Freire, propicia transformações que podem ser gestadas em ações que 

materializem as condições possíveis de vida, em que os seres humanos possam se 

constituir como sujeitos sociais. Sujeitos emergentes da inconclusividade no devir 

histórico, capazes de assumirem fatores determinantes da existência individual e 

social; sujeitos participativos, que possam interferir criticamente nos acontecimentos 

da conjuntura, com outros sujeitos, reconhecendo e intervindo coletivamente. 

Esse é o pensamento que inspirou a pesquisa, e que trouxe, no bojo, 

teorias consistentes de uma educação possível para a transformação social, teorias 

que apresentaram além do contexto histórico da educação no Brasil, suas mazelas, 

seus retrocessos e seus avanços, gritados pela globalização dos mercados e 

progressos tecnológicos. No entanto, esses avanços ainda são ínfimos diante das 

necessidades humanas e sociais da nação brasileira.  

É fato o entendimento que a educação sozinha não resolverá os 

problemas sociais do Brasil. Este discurso encontra-se conectado com a esperança 

do povo brasileiro, em uma solução possível para os graves problemas de natureza 

social.  

Os professores, em sua maioria, com base nas pesquisas realizadas, 

mesmo que com uma formação docente ainda voltada para o modelo tradicional, 

lutam nas escolas, em suas salas de aula, com os recursos e habilidades que têm 

por uma mudança social, por entenderem que esse não é o “todo” do caminho, mas 

o principal dele. E ele não se dá apenas por uma metodologia de ensino inovadora e 

problematizadora e com o bom desempenho dos docentes, a solução para os 

problemas que a sociedade vivencia, vai além desses fazeres, e além da 

qualificação acadêmica dos que fazem a Educação brasileira. 

Os problemas sociais existentes no Brasil são resultados da 

negligência política adotada ao longo dos anos, com consequências calamitosas 
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para o desenvolvimento do país, o que fez e faz com que se agravem os índices de 

desemprego, criminalidade e outros. No entanto, é inegável o poder que a educação 

de qualidade e o olhar atento dos responsáveis por ela podem realizar em uma 

nação, se consideradas experiências e exemplos das transformações de países 

como Finlândia e Coréia do Sul, nos últimos anos. 

A educação é uma saída para o desenvolvimento sustentável do Brasil. 

Notou-se no capítulo de desenvolvimento dessa dissertação que o caminho não é 

apenas o crescimento econômico, são principalmente os desenvolvimentos humano 

e social, que será possível somente com uma população ativa, com liberdade de 

pensamento, reflexiva, e agente. É educar para crescer. Todos os países que 

passaram de subdesenvolvidos à desenvolvidos, geraram a base para o progresso, 

através de reformas de leis, investimentos e cuidados especiais com a educação, e 

na capacitação e valorização dos professores. De tal modo, que atualmente como 

fruto destas modificações, colhem o “desenvolvimento social” 

Nesse sentido, quando se apresenta aqui uma educação 

problematizadora constituída por meio da pesquisa, como forma de desenvolvimento 

social, seria simples, fulgente e até natural pensar numa educação acadêmica, pois 

“é lá que a pesquisa existe e inicia”. No entanto, esse não foi o caminho aqui 

proposto, foi e continuará sendo algo muito mais profundo, uma proposta de 

possibilidade de pesquisa que alcance o início do existir de uma criança, na 

valorização dos seus “porquês”, com o olhar cuidadoso dos pais, desde os primeiros 

passos: na alfabetização, dentro da instituição escolar, com o contemplar atento e 

mediador dos professores. 

A criança traz consigo conhecimentos, hábitos, desejos, sonhos, 

sentimentos, questionamentos e medos, que precisam ser conhecidos e respeitados 

pelos professores, pelos pais ou responsáveis. Para Freire (2008), é fundamental 

que o professor respeite esse saber de “experiência feito”, e trabalhe, a partir dele, 

de modo que possa ser superado, estimulando a criatividade e a capacidade de 

leitura do mundo dos educandos. Partir dos conhecimentos, dos contextos concretos 

e dos interesses que a criança traz é condição primeira para o desenvolvimento de 

novos saberes, e posteriormente para o desenvolvimento de uma nação. 

As primeiras reflexões sobre as entrevistas realizadas com 

professoras, pais e estudantes foram relevantes para relembrar e repensar as 
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teorias estudadas no decorrer desta dissertação, e o ideal da educação que foi 

sendo formado aos poucos nessa pesquisadora, sobre uma educação 

problematizadora, que transforma, emancipa e forma sujeitos capazes de fazer 

diferença, não apenas dentro da sala de aula, mas que avance os muros escolares, 

não para se saírem bem nos vestibulares, mas para se tornarem sujeitos e agentes 

de transformação vital e social. 

A influência da educação problematizadora, através da pesquisa, 

desde os primeiros passos, pode criar uma visão mais ampla de condução à uma 

práxis educativa, com possibilidade do conhecimento pelo ensino libertador, que 

supere o monólogo constituído pela mera verbalização. Inegavelmente, a 

participação, o interesse e as trocas realizadas com os alunos, num viés 

problematizador, proporciona o estudo das situações concretas relativas à escola, ao 

meio e a realidade de cada um. 

Situação compreensível para Paulo Freire, na figura de que o homem 

concreto, singular, não se define pelo reflexo simples e direto do mundo que o cerca 

e nem é determinado pela vontade imaginada inteiramente apartada da sua 

realidade. O homem se projeta pela composição da relação dialética consciência-

mundo, uma relação complexa de mão dupla, na qual a realidade vivenciada, tem o 

poder de condicioná-lo, mas não determiná-lo, já que tem a possibilidade de, 

refletindo criticamente, atuar sobre essa realidade e modificá-la, terminando por 

modificar a si mesmo. 

As inquietudes latentes dos pensamentos da pesquisadora que sentiu 

na pele as marcas de uma educação bancária, juntamente com as inquietudes da 

orientadora Prof. Dra. Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira, foram lentamente se 

acalmando, quando as hipóteses levantadas foram sendo esclarecidas e os 

objetivos foram sendo teorizados, conceituados, discutidos e realizados; não porque 

o problema proposto estava sendo ou havia sido solucionado e/ou encontrado todas 

as respostas, mas porque após os estudos, debates, pesquisas e discussões, foi 

possível identificar a possibilidade de uma solução e de uma atuação na base, não 

com modelos ou manuais de receita, mas com apresentação e esclarecimentos de 

ações e atividades que podem trazer a problematização, a reflexão, que liberta e 

emancipa, para a constituição do saber e do desenvolvimento social. 
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A análise das entrevistas realizadas permitiu verificar, em se tratando 

dos moldes tradicionais, que embora os avanços e transformações da educação no 

Brasil, as professoras, com apenas uma exceção, continuam volvidas em uma 

educação bancária, mesmo que com boas intenções e tentativas de composições e 

inserções de metodologias inovadoras. 

Com a exceção, pode-se ressaltar o inesperado. Uma professora 

entrevistada que realiza um trabalho diferenciado, foge à “regra” e traz significativas 

contribuições para a presente pesquisa. Uma professora que deixa evidente a 

valorização das perguntas e dos questionamentos de interesses dos pequenos, que 

define a pesquisa como o dia-a-dia das crianças e possibilidade de reflexão e 

compreensão do mundo, que se coloca como mediadora das trocas, das ofertas de 

ferramentas e recursos para buscas, que coloca a pesquisa como ferramenta 

primeira do professor, para ser modelo e assim disseminar como recurso positivo e 

viável para a construção do conhecimento, que valoriza o planejamento e as 

crianças como pesquisadoras em potencial, que valoriza a pesquisa dentro e fora da 

e sala de aula, e que consegue parceria com as famílias, desde a primeira reunião 

escolar, para juntos trilharem o mesmo caminho. 

No campo teórico da educação, pôde-se notar que “tudo” já foi escrito 

ou inventado, e o que vem surgindo podem ser meras reproduções, então, encontrar 

uma inovação é a descoberta de pequenas transformações de um modelo 

educacional hegemônico. A falta de valorização e a precarização da formação 

docente, não alteraram a postura e a proatividade dessa professora que, a contento, 

foi encontrada com uma iniciativa isolada, portanto avaliada e registrada aqui, como 

incentivo, para que seja seguida e disseminada. Mais que isso: para que a 

professora não desista de fazer as crianças mais sábias e mais felizes, e para outros 

professores na possibilidade de leitura deste, possam se dispor a mudar, para adotar 

uma postura menos centralizadora, aberta à reflexão, ao diálogo e à diversidade. 

Mudar a educação é um processo moroso e complexo, onde os 

pequenos passos devem ser valorizados. Nessa concepção, nota-se que as outras 

três professoras, apesar de considerarem a pesquisa como uma forma de 

descoberta do conhecimento, partem dos conteúdos, sem grandes modificações 

pedagógicas. Assim, no geral, uma das três professoras tangencia a valorização da 

descoberta, a outra baseia-se do saber pronto e transmissor, mesmo que com toda 
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sua vontade e alegria e a última também parte do saber pronto e transmissor, porém 

com queixas e reclamações presentes. 

Pode-se assim também notar, que essa última professora desconsidera 

a curiosidade inata da criança que chega ao mundo pesquisando. Pesquisa com os 

sentidos, com o corpo, com as percepções e com as palavras... Por quê? Como? 

Quando? Onde?” Perguntam e fazem pesquisas o tempo todo, querem conhecer e 

experimentar tudo à sua volta. Desde bem pequenas elas se revelam criadoras 

infinitas de perguntas e hipóteses, buscando respostas e compreensões sobre fatos, 

fenômenos, ações e reações. Pois, é assim que vão construindo e constituindo 

elementos essenciais para seu desenvolvimento. Essa bisbilhotice jamais pode ser 

desconsiderada. 

Nesse sentido, a pesquisa é uma contribuição ao saber sistematizado, 

não deve estar alheia ao cotidiano da sala de aula. É o caminho para lidar com os 

problemas e os questionamentos das crianças na constituição do saber. 

Nota-se então, uma carência de atitude e proatividade, para fazer 

diferente, aproveitar o interesse dos pequenos e transformar realidades. A 

professora realiza queixas, mas entende que a pesquisa é importante em todos os 

anos, porém para a mesma, hoje as crianças não conseguem pesquisar porque 

querem cada vez mais “tudo pronto”. Assim, a pesquisadora pode confrontar esse 

comportamento, no encontro com os seus alunos, no grupo focal 2, em que foi 

encontrada uma turma esperta e inteligente, que apenas precisa de mediação e 

estímulo.  

Nesse sentido, é fato que a modificação das instituições escolares 

passa pela transformação das pessoas que as nutrem. A responsabilidade de fazer 

a diferença e apresentar uma educação diferenciada, que problematiza, que 

promove reflexão e diálogo, parte principalmente da postura do professor e no seu 

querer. A formação dos professores é deficiente. As escolas são geridas numa 

racionalidade administrativa e burocrática. Mas, o professor precisa assumir a 

cultura pessoal, a formação continuada, fazer trocas entre os profissionais, 

“conviver” com os pares docentes da área e pais; e assumir o seu papel, de saber 

problematizar e mediar para construir conhecimento, mesmo que com livros 

didáticos. 
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Contudo, e em se tratando de parceria entre pais, professores e escola, 

para um melhor desenvolvimento educacional da criança, foi possível constatar uma 

maior participação e interação nas atividades de dever de casa que apresentam 

pesquisa, da mãe que não trabalha fora.  

Ambos pais trabalharem fora de casa é uma realidade das famílias 

contemporâneas, por uma série de fatores que aqui não cabe apresentar, porém a 

pesquisa demonstrou essa maior interação, no entanto, muitas outras pesquisas 

específicas já garantem que as transformações levaram as mulheres (mães), para o 

mercado de trabalho, mas também transformaram os entendimentos das relações, 

das emoções e dos comportamentos das crianças, além de horários muitas vezes 

mais flexíveis, e a ajuda dos pais na criação dos filhos. O que vale mais é a atenção 

e o cuidado nos horários disponíveis, pois isso sim, é essencial na educação deles. 

A presença e a participação dos pais na educação dos filhos é entre 

outros fatores, uma influência relevante no desempenho escolar, que resultará numa 

melhor qualidade de vida e, consequentemente uma redução das desigualdades 

sociais.  

A parceria da família com a escola é ponto contundente nesse 

processo, a escola deve desenvolver ambientes, cujos espaços se caracterizam não 

pelo que a instituição deseja, mas por aquilo que é necessário à aprendizagem da 

criança na idade escolar, para intervenção no cotidiano. Em casa, a família deve 

reafirmar o trabalho feito pela escola, deve-se atentar para os recados na agenda, 

materiais escolares e, ainda, a resolução das tarefas de casa, que por sua vez 

podem ser grandes aliadas ao bom comportamento e à responsabilidade. No 

entanto, notou-se uma certa ausência dos pais nessas atividades, sendo observado 

que, na maioria das vezes, as crianças fazem sozinhas ou com a ajuda dos irmãos 

mais velhos. 

A educação reflexiva, que problematiza e emancipa deve ser vista e 

entendida integralmente, não pode ser isolada, deve ser compartilhada e reafirmada 

no compromisso familiar. Sem essa parceria, a construção dos saberes escolares, 

pode não ser assim tão eficiente. O compromisso dos pais é tão relevante quanto o 

método problematizador de ensino para o desenvolvimento social. 

Por fim, a pesquisadora apresenta traçados de um projeto, com um 

conjunto de apontamentos, subsidiados pelas discussões teóricas da dissertação e 
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peças coletas de dados do cotidiano escolar, com o objetivo não de exibir um 

modelo ou maneiras de fazer ou agir, mesmo porque se assim o fosse, estaria 

desconsiderado o constructo anterior. Sugere-se uma dinâmica reflexiva, por meio 

de questionamentos, para manter ativa a curiosidade espontânea da criança, 

orientando-a para a sistematicidade da pesquisa científica. O texto tenta materializar, 

por meio de pistas de algumas propostas de Freire (2005), nuances de uma 

educação emancipatória. Parte-se das incertezas, dos questionamentos, da 

instabilidade que o mundo nos impõe e a tentativa de nos manter de pé. Conhecer a 

dinâmica e controlá-la, pode ser uma das respostas para conhecer o caminho de um 

mundo desenvolvido.  
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ANEXO A - ROTEIRO DE ENTREVISTA - PROFESSORES – ANOS INICIAIS (1º E 

2º ANOS) 

 
Para iniciar, por favor fale um pouquinho da sua formação, experiência profissional e área que atua.  

1 - Como você definiria pesquisa dentro do processo de educação, nos anos iniciais? 

2- No contexto atual, as crianças em fase de alfabetização realizam pesquisa com que frequência? 

Que tipo de pesquisa? Qual a preparação e estimulo?  

3- O que é necessário para iniciar uma pesquisa nessa idade? 

4- Você realiza pesquisa com seus alunos? Se sim, o que você pensa da pesquisa como estratégia 

para a constituição do saber? Trata-se de uma pedagogia participativa e de possibilidade de 

compreensão do mundo? 

5 – Como você seleciona a temática das pesquisas a serem realizadas? 

6 – Qual o material bibliográfico usado pelas crianças para a elaboração das pesquisas? 

7 – Como é a valorização ou avaliação das pesquisas realizadas pelas crianças? 

8- São criadas possibilidades de troca de saberes e oportunidade de produção e construção do 

conhecimento? Como? 

9- Em que sentido ou maneira você acredita que a pesquisa poderá fazer diferença na vida dos seus 

alunos?  Ou seja, Eles sabem o que podem fazer com esses resultados, no sentido de produção do 

conhecimento, transformação social?  

10- Há orientação sistemática sobre como e por que realizar uma pesquisa, sobre a apresentação 

formal e oral dessa pesquisa? Qual a reação ou sentimento dos alunos diante das situações? 

11- Depois da pesquisa realizada, o que é feito em sala de aula? O que é valorizado ou avaliado? 

12- Você privilegia o diálogo (opinião/argumentos) e troca entre as crianças em sua prática 

pedagógica? Como ou em que situações?  

13- Sabe-se, baseado nas teorias de estudiosos da educação, que as crianças são questionadoras 

da realidade em que vivem, fazem perguntas sobre tudo, (não são uma “página em branco”), 

possuem uma curiosidade nata. Como é lidar ou como você lida com esse perfil de criança dentro da 

sala de aula? 

14- Você, enquanto professora, consegue enxergar o que as crianças estão tentando construir com 

suas curiosidades, hipóteses e questionamentos... e aproveita essas oportunidade para estimular e 

preparar essas crianças para o exercício e competência da pesquisa? Como? 

15- Quais atividades, ou trabalho pedagógico aplicado em sala de aula que propiciam o 

desenvolvimento da autonomia? O que é observado? 

16- Os pais que devem ser parceiros no processo educativo dos filhos, já foram ou são orientados da 

relevância de realizar tarefas em casa com os filhos de modo significativo? 

17- Você observa a participação dos pais dos seus alunos na realização das tarefas? De que forma? 

18- Como você observa que as crianças construíram competência para desenvolver pesquisas? 

19- Você é ou se considera uma pesquisadora? Porque? 

 



195 

ANEXO B - ROTEIRO DE ENTREVISTA - PAIS DE ALUNOS - ANOS INICIAIS (1º 

E 2º ANO)  

 
1 - O que você entende por pesquisa? 

2 - Os seus filhos realizam pesquisas? Quais tipos de pesquisa? 

3 - Vocês pais, têm conhecimento de como as pesquisas são solicitadas pela escola? 

4 - Qual é a participação de vocês pais, na realização dessas pesquisas? 

5 - Em que a pesquisa poderá fazer diferença e/ou contribuir para o desenvolvimento dos filhos de 

vocês? 

6 - Os seus filhos são curiosos? Essa curiosidade é instigada? De que maneira? 

7 - Como vocês pais respondem as perguntas ou curiosidades dos filhos seus? 

8 - Quais as dificuldades são encontradas para a realização de pesquisas? 

9 - Como se dá a seleção de material para a realização da pesquisa? 

10 - As crianças se interessam por mais de um tipo de material de estudo? Qual ou quais? 

11-As crianças preferem fazer as pesquisas escrevendo manualmente ou no computador (digitadas)? 

12 -  Geralmente, as crianças realizam os trabalhos, as pesquisas individualmente ou em grupo? 

13 -  As crianças se interessam por ilustrar os trabalhos e/ou as pesquisas? Por fazer uma capa? 

Colocar a fonte de pesquisa? 

14 - As pesquisas são apresentadas de que maneira na escola? 

15 - As crianças têm prazer ou medo das apresentações? 

16 - Vocês sabem de que maneira são avaliadas as pesquisas das crianças na escola? 

 17 - Vocês pais percebem que, após a realização de uma pesquisa, o assunto foi aprendido? Em 

que momento? 

18 - Vocês motivam os filhos de vocês a realizarem pesquisas além daquelas solicitadas pela escola? 
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ANEXO C - ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTUDANTES – ANOS INICIAIS (1º E 2º 

ANO) 

 

1 - O que vocês entendem por pesquisa? 

2 - Vocês fazem pesquisa? De que maneira realizam pesquisas? 

3 - Por que pesquisar? O que é que nos motiva a pesquisar algo? 

4 - Vocês são crianças curiosas? 

5 - Como vocês imaginam um pesquisador? 

6 - As professoras falam com vocês sobre pesquisa? 

7 - Como os professores solicitam pesquisas para vocês? 

8 - Os pais ajudam vocês a elaborar as pesquisas? 

9 - Vocês gostam de fazer a pesquisa sozinhos ou em grupos? 

10 - Onde vocês pesquisam? Livro, revista etc.? 

11 - Vocês gostam de fazer a pesquisa escrevendo manualmente ou no computador? 

12 - Vocês gostam de ilustrar a pesquisa? Por quê? 

13 - Quais as dificuldades que vocês encontram em fazer uma pesquisa? 

14 - Vocês gostam de apresentar a pesquisa para os colegas? Por quê? 

15 – De que maneira são avaliadas as pesquisas realizadas? 

16 - Vocês percebem que, após a realização do trabalho, o assunto foi aprendido? Em que 

momento? 

17 - Vocês realizam pesquisas além daquelas solicitadas pela escola? 

18 - O que é para vocês uma boa pesquisa? 
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ANEXO D -  ENTREVISTA COM PROFESSORA P1, DA ESCOLA P 

 

Para iniciar, por favor me fale um pouquinho da sua formação, experiência profissional e área 
que atua?  
Eu atuo na área da educação há 23 anos, sou musico terapeuta por formação, na Universidade de 
Ribeirão Preto, também formada em filosofia e finalizando o curso de pedagogia. Fiz magistério 
também. Fui funcionária de escolas municipais em Ribeirão Preto e também em escolas particulares, 
agora em Franca, nessa escola atuo como professora do 2º ano à dois anos e nessa mesma escola 
dou aula de filosofia na educação infantil e anos iniciais.  
 
1- Como você definiria pesquisa dentro do processo de educação, nos anos iniciais? 
Eu acho que a pesquisa é (...), eles ainda estão descobrindo muitas coisas no mundo né? Ao redor 
deles, estão assim.... A pesquisa é no segundo ano acho que é uma coisa assim, onde que eles 
conseguem mais com a parte concreta, onde que eles conseguem buscar o conhecimento dentro da 
parte concreta do segundo ano, aí eles vão além de muitas coisas... livros, músicas, internet, não sei 
se é dentro disso que você está me perguntando. 
 
2- No contexto atual, as crianças em fase de alfabetização realizam pesquisa com que 
frequência? Que tipo de pesquisa? Qual a preparação e estimulo?  
Eu acho que eles realizam mas com a ajuda da família, quando eles estão mais letrados acho que 
eles buscam mais, porque eles vão ouvido vão procurando e vão buscando. E... Eu acho com a ajuda 
do professor semanalmente ou diariamente... aí eles vão procurando. 
O tipo de pesquisa é dentro do conteúdo... que é proposto. 
A preparação, então..., geralmente a gente tem, é (...), a gente trabalha em sala com o (...) todos os 
pré-requisitos, tudo é falado antes, eu trago imagens e a partir da imagem eu peço que eles busquem 
para instigar o conhecimento deles, assim (...) o que chama atenção (...), mas geralmente através de 
uma imagem. 
  
3- O que é necessário para iniciar uma pesquisa nessa idade? 
Eu acho que nessa idade tem o auxílio tanto do professor quanto da família (...), e eles buscam é (...), 
eu acho que eles estão muito focados em internet, eu acho que o estimulo deles mesmo (...), eles vão 
além da gente passar tudo, eles buscam, eles focam na internet, mas muito com o apoio da família 
ainda. 
 
4- Você realiza pesquisa com seus alunos? Se sim, o que você pensa da pesquisa como 
estratégia para a constituição do saber? Trata-se de uma pedagogia participativa e de 
possibilidade de compreensão do mundo? 
Algumas vezes sim. Eu trouxe alguns livros pra sala que a gente começou (...) a gente vai trazendo e 
vai conversando, eu acho que sim eu acho que auxilia bastante na compreensão do mundo.  
 
5 – Como você seleciona a temática das pesquisas a serem realizadas? 
É dentro do contexto, do projeto que está sendo trabalhado, geralmente de ciências, história e 
geografia (...), mas, a gente aqui no caso agora, eu tô entrando nas operações: multiplicação e 
divisão. Só que eu, eu contextualizei dentro do conteúdo das brincadeiras antigas, então eles 
começaram com amarelinha, adoletá de dois em dois, de três em três e nisso a gente vai inserindo 
também a multiplicação e depois dividindo os times com as brincadeiras(...), trabalhando divisão (...), 
então eu vou fazendo dessa forma com eles. 
 
6 – Qual o material bibliográfico usado pelas crianças para a elaboração das pesquisas? 
Então (...), aqui, geralmente como vem de casa, a maioria eles consultam, o que eu trabalho em sala, 
eu trabalho com a recreio, porque eu acho que é mais da realidade deles. Só que o que vem de casa 
geralmente são fotos da internet, então eles pegam conteúdo de internet mesmo.  
 
7 – Como é a valorização ou avaliação das pesquisas realizadas pelas crianças? 
Eles trazem pra mim e a gente conversa em uma roda geralmente, daí cada um vai expondo o que 
eles trouxeram de informações (...). Então (...) no segundo ano a gente não avalia né! A gente éeee, 
faz uma... junta e a gente troca uma ideia, porque a gente não tem essa parte avaliativa ainda do 
certo e do errado né!? Porque é considerado tudo que eles trazem para, para formar o conhecimento.  
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8- São criadas possibilidades de troca de saberes e oportunidade de produção e construção 
do conhecimento? Como? 
Sim, totalmente. Eles colocam, eles fazem o texto deles (...), a partir do que eles vivenciaram e 
algumas vezes a gente faz o texto coletivo, com (...) com essa troca de informações com a roda de 
conversa, que é o que geralmente a gente faz e fez (...), fez hoje inclusive. 
 
9- Em que sentido ou maneira você acredita que a pesquisa poderá fazer diferença na vida dos 
seus alunos?  Ou seja, Eles sabem o que podem fazer com esses resultados, no sentido de 
produção do conhecimento, transformação social?  
Eu acho que o segundo ano, eles ainda estão elaborando as coisas, eles ainda estão buscando... eu 
não sei se ele ainda tem é (...), esse total conhecimento de maturidade para a pesquisa, mas eles, 
eles já estão percebendo, igual eles fizeram uma entrevista com a família... hoje eu vi que eles 
sentaram e conversaram... aí eles começaram a falar, meus pais brincavam disso... a gente já está 
brincando daquilo (...), então assim, o que é que a gente pode brincar que era de antigamente. Então 
eles estão tendo essa troca mas, e ... acho que eles ainda estão em processo de... de... é... 
maturidade mesmo. Uma transformação do aprendizado em relação à pesquisa 
 
10- Há orientação sistemática sobre como e por que realizar uma pesquisa, sobre a 
apresentação formal e oral dessa pesquisa? Qual a reação ou sentimento dos alunos diante 
das situações? 
Eu percebo que no segundo ano eles gostam muito de trazer, de contar um pouquinho do eles 
trouxeram, para eles é tudo... é muita novidade, porque eles ainda, como eles estão iniciando, então 
tudo para eles é muito rico, é muito..., eles ficam muito entusiasmados, então eu acho para o segundo 
ano é bem legal, e eles gostam de se expor, sem medo. 
Na formal e oral eles geralmente trazem a parte escrita, eles, eles escrevem muito, eles ilustram 
muito, porque o segundo anos eles preciso ainda, muito da imagem, para ser trabalhada, então 
geralmente, eles trazem tudo escrito e com imagem, e depois agora no processo como eles já estão 
alfabetizados, eles também leem as produções deles. 
 
11- Depois da pesquisa realizada, o que é feito em sala de aula? O que é valorizado ou 
avaliado? 
É na roda eles conversam... eles contam um pouquinho sobre o que pesquisaram... acho que já 
respondi nas questões anteriores né!? 
 
12- Você privilegia o diálogo (opinião/argumentos) e troca entre as crianças em sua prática 
pedagógica? Como ou em que situações?  
Totalmente, porque eu acho que cada criança tem o seu saber... e ele tem que ser respeitado em 
relação a isso, né!? Então assim, eles vão adquirindo mais informações com o colega, porém todos 
são respeitados, né... porque eu acredito que cada criança tem o seu saber e traz o seu saber 
também. 
 
13- Sabe-se, baseado nas teorias de estudiosos da educação, que as crianças são 
questionadoras da realidade em que vivem, fazem perguntas sobre tudo, (não são uma 
“página em branco”), possuem uma curiosidade nata. Como é lidar ou como você lida com 
esse perfil de criança dentro da sala de aula? 
Eu acho maravilhoso, porque quanto mais questionadora é a criança, mais é..., legal e interessante 
fica a aula, porque a gente vai lincando e uma coisa puxa a outra e a gente consegue produzir 
bastante coisa... e quanto mais curiosidade, mais eles buscam o conhecimento.  
 
14- Você, enquanto professora, consegue enxergar o que as crianças estão tentando construir 
com suas curiosidades, hipóteses e questionamentos... e aproveita essas oportunidade para 
estimular e preparar essas crianças para o exercício e competência da pesquisa? Como? 
Sim, na maioria das vezes o nosso objetivo é esse, só que assim sai muito coisa durante uma aula, 
então a gente tem que dar uma enxugada, as vezes..., tem que sentar conversar e manter o foco, 
porque as vezes sai muito mesmo, porque eles vão pensando numa coisa, lembra de outra e acaba 
saindo um pouco, mas a gente precisa disso daí mesmo, pra, pra produzir. 
 
15- Quais atividades, ou trabalho pedagógico aplicado em sala de aula que propiciam o 
desenvolvimento da autonomia? O que é observado? 
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Vamos ver (...) aqui eu acho que no dia a dia, a rotina deles... já é desenvolvido toda uma autonomia 
com eles, desde assim ... o entrar, o tirar o sapato, organizar o material debaixo da mesa..., é ... 
sentar em roda, é... fazer um pouquinho das atividades, na hora de interpretar uma atividade... tudo 
isso. E depois conversar sobre o que foi feito, acho que tudo isso é um pouquinho de autonomia que 
eles realizam(...). Eles querem muito mostrar, principalmente agora no segundo ano, que eles já são 
capazes de fazer de realizar as coisas, então eles querem trazer pronto, querem mostrar... querem 
fazer mesmo.  
 
16- Os pais que devem ser parceiros no processo educativo dos filhos, já foram ou são 
orientados da relevância de realizar tarefas em casa com os filhos de modo significativo? 
Sim, então a gente conversa..., porque a gente precisa ver como está o aprendizado, o que eles 
trazem de casa... a família é participativa, o que eu percebo, é ... (Na minha realidade agora deste 
segundo ano), é que as famílias participam, porém não atuam na tarefa... mas, participam 
efetivamente. 
 
17- Você observa a participação dos pais dos seus alunos na realização das tarefas? De que 
forma? 
Então... é ... o que eu falei na pergunta anterior, na minha realidade agora eles participam muito, em 
todas as atividades solicitadas. 
 
18- Como você observa que as crianças construíram competência para desenvolver 
pesquisas? 
Então... eles por enquanto, é com a ... eu ainda sinto a ajuda da família, mas assim, quando eu tenho 
um conteúdo ou um assunto que chama muita atenção, eu percebo... eles me contam, que eles vão 
buscar, eles geralmente é buscam, mas ainda não tem é, é ... o conhecimento suficiente para 
fazerem sozinhos, então ainda precisam do auxílio da família, porque se não eles não vão manter o 
foco e vão em fontes que não são adequadas ainda para a idade deles. 
 
19- Você é, ou se considera uma pesquisadora? Porque? 
Então, quando eu tenho... eu me, me considero é ... uma pessoa bem interessada em algum assunto 
quando eu não conheço. Não chego assim, as vezes à pesquisar profundamente, mas eu, eu procuro 
em algumas fontes, em algumas coisas que chamem atenção né!? Procurando sempre ver mais, 
mais de uma fonte né!? Para ter o cuidado e a certeza do que eu tô..., tô vendo e do que eu tô 
estudando.    
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ANEXO E - ENTREVISTA COM PROFESSORA P2, DA ESCOLA P 

 

Para iniciar, por favor me fale um pouquinho da sua formação, experiência profissional e área 
que atua?  
Fiz magistério, uma das últimas turmas que fez magistério no estado, acho que foi uma excelente 
formação, acredito que deveria ter magistério ainda, acho que dá uma base muito importante pra 
gente. Há 19 anos eu estou na educação e assim, sempre na educação infantil..., há 10 anos atrás 
com foco maior nos menores (maternal / grupo I), e depois no 1º ano a quase 10 anos direto.  
 
1- Como você definiria pesquisa dentro do processo de educação, nos anos iniciais? 
Na verdade Sandra, eu acredito que as crianças nessa idade elas já são pesquisadoras, então (...), 
é... a pesquisa eu defino como o dia a dia delas, porque tudo para elas vira pesquisa, elas são o 
tempo todo investigadoras, né!? Inclusive em relação, nas relações eles são melhores do que a 
gente, né!? Mas, voltando no âmbito de pesquisa sem uma condição formal né!? Eles fazem isso o 
tempo todo, assim num bichinho minúsculo de jardim, então eu acho que quando na educação você 
oferece ferramentas para responder o que eles precisam em se tratando agora de formação escolar, 
eu acho que... é, é um caminho, super interessante. Valido para eles. 
 
2- No contexto atual, as crianças em fase de alfabetização realizam pesquisa com que 
frequência? Que tipo de pesquisa? Qual a preparação e estimulo?  
Principalmente né!? Pesquisa fonética, é... vamos pensar na parte da escrita de decodificação né!? 
Elas fazem pesquisa de som, elas fazem testes em relação a isso né!? E..., agora em questões 
assim..., de aprendizagem, o tempo todo, quanto você oferece diversos tipos de material para elas... 
experimentarem, já esse exercício em relação a alfabetização... o tempo todo.  
Na preparação é sempre dentro do que eles querem saber, dentro de um projeto pedagógico, por 
exemplo: nunca começa um projeto pedagógico sem perguntar para os meninos... no primeiro ano 
por exemplo que estudam culturas... ah..., para onde nós vamos? Ah..., nós estamos na Grécia, o que 
que vocês querem saber sobre a Grécia? Então, ali já tem possibilidades de tudo o que eles querem 
saber. Isso é uma forma de preparar, porque eu preciso saber qual é o interesse deles, tipo: ah lá tem 
criança? Lá tem escola? A partir disso tudo o que a gente for pesquisar é para responder a essas 
questões que eles levantaram no início. Né!?  
 
3- O que é necessário para iniciar uma pesquisa nessa idade? 
Pergunta né!? É necessário pergunta, é necessário... interesse. É isso. 
 
4- Você realiza pesquisa com seus alunos? Se sim, o que você pensa da pesquisa como 
estratégia para a constituição do saber? Trata-se de uma pedagogia participativa e de 
possibilidade de compreensão do mundo? 
Todos os dias... todo dia (risos). Totalmente, possibilidade de compreensão do mundo e sem 
possibilidade na minha atuação de hoje de desvincular-se, porque realmente a pesquisa vem 
responder aos questionamentos deles... né!? É o que eu penso. 
 
5 – Como você seleciona a temática das pesquisas a serem realizadas? 
No meu caso com as crianças, porque como eu trabalho com projetos neh!? Pensando no projeto 
cultural da volta ao mundo que é o tema do 1º ano, é (...) No comecinho a gente define os países que 
a gente quer passar, então (...) desde o primeiro que a gente escolhe, já é com eles..., né!? Porque 
pensando num projeto específico né!? Porque isso pode-se projetar para qualquer outra área, porque 
como ele é interdisciplinar né!? Você acaba pegando ele como, como foco, no nosso caso de 1º ano. 
Então assim, é(...), primeiro exatamente isso, esse levantamento com eles né!? Para depois ir para o 
campo mesmo, ué mas será o que que nos atende? Será que é a internet? Será que é um jornal? 
Será que é uma enciclopédia? Será que é um livro que alguém tem? Será que é entrevistar alguém? 
Então, daí depois que vem esse como... 
 
6 – Qual o material bibliográfico usado pelas crianças para a elaboração das pesquisas? 
É acho que já falei na questão anterior, mas acaba sendo as revistas, os jornais, os livros..., eu gosto 
muito de fazer esse comparativo com eles... de pegar enciclopédias antigas, que tinha uma 
informação mais restrita, né Sandra !? Mas, eu gosto que eles tenham esse contato, que eles... daí a 
partir desse contato já perguntar como que a gente pode ampliar? Será que a gente pode procurar 
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alguma coisa que dê mais informações do que isso que a gente leu aqui? Então, eu gosto muito de 
levar a enciclopédia para sala e depois a gente fazendo esse “casamento” entre aspas... com a 
novidade hoje que é pesquisar na internet que abre aquele leque enorme para gente(...) de 
possibilidades, né!? 
 
7 – Como é a valorização ou avaliação das pesquisas realizadas pelas crianças? 
Eu acho que principalmente pelo dia a dia e se está respondendo as questões que eles levantaram... 
geralmente a gente faz uma ficha e ela fica durante todo o período de estudo na parede... e a gente 
vai ticando... Essas informações, então acaba sendo um jeito de avaliação e valorização das 
descobertas, a forma inclusive como as crianças vão interagir com esse conhecimento no dia a dia..., 
como elas incorporam vocabulário, como elas incorporam nas conversas com as famílias que vão 
dando notícias do que está chegando em casa... né!? E na forma como elas vão olhando... elas 
mesmo, mesmas, as vezes as que já leem falam... a não essa a gente já respondeu, essa a gente já 
sabe, então eu acredito que no dia a dia mesmo, é o melhor jeito. 
 
8- São criadas possibilidades de troca de saberes e oportunidade de produção e construção 
do conhecimento? Como? 
Aqui é... Sandra..., você está se referindo à outras trocas de salas? Outras turmas ou entre eles 
mesmo? “Eu respondi que ela me contasse um pouco, como ela faz as trocas de saberes entre as 
crianças. No caso se também acontecem com outras turmas, poderia nos contar”. Ah tá, isso 
acontece por exemplo: assim em situação de troca, quando a gente quer saber muitas informações e 
os grupos se dividem, então eu acabo trazendo material que acolhe o grupo A, que acolhe o grupo B 
e o grupo C, e aí, ali, por exemplo eles querem uma informação numérica. Esses dias eles queriam 
saber... quantos pessoas tinham na Grécia, então eu trouxe uma informação... né!? Baseado...de 
vários locais, para que eles pudessem ver inclusive ver o crescimento dessa população ao longo do 
tempo, e daí esse grupo foi lendo e com isso..., ah mas eles não leem convencionalmente, mas aí 
que entra outras estratégias de leitura, a pesquisa favorece até isso, porque eles estavam 
interessados só nos números (risos e emoção), então eles já passavam o dedinho na folha 
procurando números, e aí chegavam para mim falando... nossa é esse tanto, e já compartilhavam em 
roda, da mesma forma, que os outros estavam pesquisando sobre alimentação... daí eles já fizeram a 
listinha né!? E isso troca o tempo todo né!? Porque daí é (...) dinamiza do tempo, quando os grupos 
se reúnem e se organizam por interesses... né!? Há quem quer saber sobre isso hoje, quem quer 
saber sobre aquilo? E vamos procurar material, então..., sentarem e se agruparem, depois é muito 
importante porque eles já têm uma síntese para apresentar para os colegas. Isso acontece não é com 
a mesma frequência que com a pesquisa é geral... No 1º ano ela é mais comum, porém uma vez por 
semana, duas vezes pelo menos por semana ela acontece dessa forma... em pequenos grupos. 
 
9- Em que sentido ou maneira você acredita que a pesquisa poderá fazer diferença na vida dos 
seus alunos?  Ou seja, Eles sabem o que podem fazer com esses resultados, no sentido de 
produção do conhecimento, transformação social?  
Eu acho que plenamente..., eu acho que assim, ela vai... eu acho que a pesquisa é uma ferramenta 
de construção, na minha opinião, então as crianças é... conforme elas vão se apropriando dessa 
ferramenta, eu acho que mais fácil ela se torna comum para eles no cotidiano e eles começam a 
entender isso como uma forma de respostas mesmo!!! Então, se pequenos... eu acredito é que ela... 
tem que ser ferramenta, primeiro nossa de professor né!? Porque, a criança é... como ela aprende 
como modelo, acho que ela vai te ouvindo e te vendo pesquisar, vendo que é um recurso é... super 
viável e positivo e eficaz para responder as perguntas delas, porque afinal de contas as perguntas 
estão ali, e ela está conseguindo respostas através disso... né!? Então eu acredito que ela é 
modificadora de habito inclusive... eu penso. 
 
10- Há orientação sistemática sobre, como e por que realizar uma pesquisa, sobre a 
apresentação formal e oral dessa pesquisa? Qual a reação ou sentimento dos alunos diante 
das situações? 
Na verdade no 1º primeiro ano, ela não acontece formalmente Sandra, como a gente constrói muito 
as coisas juntos é... a gente acaba chegando num ponto comum... que é bom que a gente pesquise, 
né!? Porque quando eles fazem a lista meus segundo passo com eles é perguntar... e como nós 
poderemos conseguir as respostas para essas perguntas que nós fizemos, então eles falam, olha nós 
vamos pesquisar é isso... porque a pesquisa é importante, é..., os pequenos são... vão muito pelo 
exemplo, eu acho que a prática aí da pesquisa eu acho que ela vem de encontro exatamente com o 
que eles são hoje, é... né!? Com o jeito mais espontâneo dos meninos serem ainda, sem essa 



202 

 

preocupação aí de formalidade, de escolarizar, então eu não trago a pesquisa como ferramenta de 
escolarização, eu trago ela como ferramenta de composição, né!? Porque eles olhão e falam: ah a 
gente pode pesquisar tal lugar... porque a palavra pesquisar nesse formato ela já aparece 
espontaneamente, então eu não vejo a necessidade de formalizar isso para os meninos. E eu não 
trago assim oh, então nós vamos pesquisar tal, eu sempre parto com eles nas rodas de conversa, 
como é que nós vamos fazer para chegar nisso... e a gente chega num acordo. E o acordo hoje para 
eles hoje, segundo semestre de um ano de trabalho, né!? Eu estou fando nessa turma desse ano, é 
sempre pesquisar... sempre, já começam a recorrerem-se a isso, né!? Então, não tem necessidade 
de ser formal, talvez pra nós que planejamos sim...  
Agora a oral o tempo todo..., para nós que planejamos, a gente entende a importância e a 
necessidade dela... né, Sandra!? Agora para eles só pela parte formal mesmo que ela vem, através 
dessa necessidade que eles percebem... porque foi muito eficaz para eles. De descoberta... 
 
11- Depois da pesquisa realizada, o que é feito em sala de aula? O que é valorizado e 
analisado? 
É a pesquisa sempre traz dados né!?  E esses dados as vezes não os que eles imaginaram ou não... 
né!? E isso que é o gostoso dessa conclusão, quando é uma coisa que vem de encontro a uma 
resposta que eles estavam esperando... geralmente eles respondem e tudo bem, mas quando é uma 
coisa que é muito inusitada... que eles não esperavam por aquilo e que não fazia parte do repertório 
deles de conhecimento ainda...! Aquilo ferve! Aí surgem novas, as vezes tem situações de pesquisas 
que eles querem testar, que eles querem fazer o que eles viram, isso acontece muito em artes... ah 
então vamos fazer? Ah então... e muito as vezes assim é oh o encantamento, que é o que eu mais 
gosto. Ah mas eu queria morar no Japão..., o quanto eu ouvi isso esse ano, ah mas, eu queria tanto ir 
para lá, minha mãe já me falou que irá me levar, então que dizer a pesquisa ela acaba suscitando 
quereres, além dos saberes, né!? E ela acaba trazendo esse gostinho do fazer... é ..., eles são 
muito... táteis ainda né, Sandra!? Então, tudo que eles veem que traz uma novidade, que pode virar 
coisas concretas, eles querem fazer, então muitas vezes o resultado na nossa pesquisa é uma coisa 
que a gente faz ... uma produção, é ..., que pode vir em forma de escrita, que pode vir em forma de 
desenho que pode vir em forma de arte... é em tridimensional, né!? Ou que pode em forma desse 
sonhar assim oh... a mais a gente quer brincar disso, a gente quer morar um dia nesse lugar.  
 
12- Você privilegia o diálogo (opinião/argumentos) e troca entre as crianças em sua prática 
pedagógica? Como ou em que situações?  
Todo tempo e em todo momento... acho que já respondi isso nas perguntas anteriores (risadas). 
 
13- Sabe-se, baseado nas teorias de estudiosos da educação, que as crianças são 
questionadoras da realidade em que vivem, fazem perguntas sobre tudo, (não são uma 
“página em branco”), possuem uma curiosidade nata. Como é lidar ou como você lida com 
esse perfil de criança dentro da sala de aula? 
Na verdade né Sandra!? O professor tem que ter um planejamento o tempo todo assim, de onde você 
está para onde você quer ir!? Então nosso olhar hoje nessa situação, dessa aprendizagem ideal..., 
ele seria mesmo de oferecer instrumentos para que as crianças tenham respostas, para todas essas 
questões que elas veem, elas estão chegando no mundo agora, né!? Mas, que ao mesmo tempo 
você dê suporte para que essas respostas não fiquem superficiais..., para que essas respostas se 
aprofundem, ou seja, para que seja um humano melhor, para que seja um estudante melhor, né!? 
Então..., nesse sentido, muitas coisas você tem que experimentar e (...), oferecer mais ferramentas e 
em outros sentidos você tem que ter estratégias, para direcionar essas crianças, né!? Mas, que é a 
situação ideal de se considerar é, porque o tempo todo é isso...  
 
14- Você, enquanto professora, consegue enxergar o que as crianças estão tentando construir 
com suas curiosidades, hipóteses e questionamentos... e aproveita essas oportunidade para 
estimular e preparar essas crianças para o exercício e competência da pesquisa? Como? 
É ..., eu acredito que a gente enxerga isso neles, o tempo todo, que é como eu te falei 
anteriormente..., né!? Eles são pesquisadores em potencial, né Sandra!? Então eu acho, que a gente 
acaba sendo redundante, quando a gente fala da importância que é ouvir, da importância que é trazer 
o que responde a eles... né!? E dando exemplo da gente mesmo enquanto pesquisador, então é ..., 
eu acredito que sim. 
 
15- Quais atividades, ou trabalho pedagógico aplicado em sala de aula que propiciam o 
desenvolvimento da autonomia? O que é observado? 
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E acho que nas situações de jogos principalmente..., é (...), você percebe como eles estão 
selecionando, como eles estão se organizando, como eles estão interpretando as regras do mundo..., 
vamos dizer assim, que eles estão diante. É (...), uma simples ficha de rotina que eles fazem durante 
o dia né!? Porque, até isso é compartilhado com eles. É... eu sempre trago..., pessoal é oh, dentro do 
que nós estamos comentando, nosso roteiro de trabalho, hoje nós temos tais e tais coisas para fazer, 
o que é que vocês querem organizar? Como nós vamos nos organizar hoje? Nós vamos fazer escrita 
nesse momento? Vocês preferem ver as informações primeiro..., ou vocês querem fazer os jogos? 
Então, assim o tempo todo, eles estão ajudando a elencar, né!? Dentro de uma rotina de sala de aula 
o que precisa, acreditam no que seja importante naquele dia..., e que todo mundo faça, né!? Que seja 
bom para o grupo, dentro do caminho que a gente já está percorrendo, né!? Então, assim nas 
atividades diversas favorecem mesmo, acho que desde uma situação de brincadeira assim..., tudo 
que eles possam experimentar, o que eles estão traduzindo da realidade. 
 
16- Os pais que devem ser parceiros no processo educativo dos filhos, já foram ou são 
orientados da relevância de realizar tarefas em casa com os filhos de modo significativo? 
Sim, é inclusive essa questão de mudança Sandra, eu acho que ela passa até pelas reuniões de pais, 
né!? Uma reunião de pais na minha opinião eficiente, ela precisa trazer no começo do ano aos pais 
todos os dados que eles precisam para a gente caminhar juntos ao longo do ano, né!? Eu acho que 
essa comunicação... é e hoje ampliando isso né (...) para as redes sociais, assim de uma forma 
saudável só beneficia as crianças, porque quando os pais no começo do ano, já estão a par, cientes 
de tudo que precisa ser desenvolvido naquela série, com as crianças e de tudo que você precisa 
contar com eles, inclusive de ritmo de estudo, de organização de espaço físico que eles precisam... 
que é uma forma também de isso depois virar rotina de estudo, né!? Eu acho que já, só beneficia as 
crianças. Então, nas primeiras reuniões eu já conto para as famílias a minha forma de trabalho, né!? 
O que seria, a situação ideal em casa que os pais pudessem estimular e continuar isso que está 
sendo feito em sala né!? E claro dentro das possibilidade de cada família a gente vai vendo isso 
acontecendo. Inclusive, modificações nas famílias, eu tenho, hoje relatos de muitas famílias que 
falam... eu estou estudando o país que vocês estão. Eu seu tudo que vocês estão fazendo, assim a 
minha casa virou... eu já ouvi a expressão “canteiro de obras”, nesse sentido sabe? De transformar 
inclusive a realidade da família que as vezes não tinha nem repertório do que oferecer para um filho 
numa TV... E hoje é (...) esses dias estava passando “Terra da Gente”, e era sobre pássaros e nós 
estávamos estudando sobre pássaros antes de fechar o semestre, mandei já no watsap para os pais 
né!? Tá passandooo é agoraaaa e todo mundo já começou, estamos ligando a TV, obaaa... não sei o 
que, então isso é uma delícia né!? Você acaba se tornado parte da rotina deles e eles da sua, porque 
você está o tempo todo pensando nisso... nesse sentido.  
 
17- Você observa a participação dos pais dos seus alunos na realização das tarefas? De que 
forma? 
É eu acho que estimulando, principalmente agora na fase de alfabetização, contando para eles de 
que forma ela se dá, né!? Eu tenho pena dos pais, no sentido de estarem ainda perdidos Sandra, se 
é a educação que nós tivemos, se é a educação que os filhos vão ter, né!? Para qual caminho a 
educação está indo? Se a gente que está na educação, tem muito certo dentro da gente tudo que a 
gente almeja enquanto sonho, mas que ainda embaraça na realidade..., imagina na cabeça dos pais, 
imagina como deve ser difícil para eles que são leigos, no sentido de processo de alfabetização, né!? 
Da própria pesquisa, é como deve ser difícil para eles... qual é o caminho certo, né!? Então, Eu 
acredito que essa orientação para eles é fundamental, porque daí eles tem a segurança de falar, 
nossa... escolhi essa escola, né!? E tenho uma parceria com essa professora, então esse deve ser 
um caminho que vai levar a alguma coisa boa.   
 
18- Como você observa que as crianças construíram competência para desenvolver 
pesquisas? 
Eu acredito que através mesmo do dia a dia, quando elas recorrem sozinhas a pesquisa, né!? Eu vejo 
em situações livres, as vezes eles já terminaram alguma tarefa, eles amam as enciclopédias que 
ficam na sala, então muitas crianças, nesse momento que... eu tenho almanaque na sala, eu tenho 
outros recursos para quem já terminou a tarefa, muitas delas vão continuar algumas coisas que 
ficaram paradas, pendentes que seriam para o da seguinte..., por uma questão de gerenciamento de 
tempo. Então, eu acredito que no dia a dia delas, quando elas tem uma situação de dúvida, uma 
situação de interesse e que ela é..., ou entre elas mesmo, se organizam para responder aquilo de 
uma forma é..., dentro de uma situação mais formal, estruturada, de um livro por exemplo, ou as 
vezes, inclusive elas pedem, você pode ligar o computador? Né, então acho que é nesse sentido. 



204 

 

 
19- Você é, ou se considera uma pesquisadora? Porque? 
Simmm, a gente tem que ser modelo para eles, né Sandra!? E a pesquisa acontece para mim 
professora e para eles o tempo todo. 
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ANEXO F - ENTREVISTA COM PROFESSORA M3, DA ESCOLA M 

 

Para iniciar, por favor me fale um pouquinho da sua formação, experiência profissional e área 
que atua?  
A minha formação é magistério, e depois letras com especialização e inglês e depois... estou na rede 
a 22 anos, aqui na escola B, eu estou desde 2009 e eu dou aula no 2º ano da fase inicial e 2º ano A e 
B em outra escola de inglês, eu tenho carga suplementar de inglês em outra escola. 
 
1- Como você definiria pesquisa dentro do processo de educação, nos anos iniciais? 
Pensou um tempo e disse: Você fala... a pesquisa que você está fazendo? Daí eu expliquei... Ela 
pensou mais um pouco e iniciou a sua resposta:  
Então, por exemplo: a pesquisa eu trabalhei sobre o bairro, como que era o bairro antigamente e 
como que é o bairro atualmente, as diferenças... que morava no bairro. Tipo também as brincadeiras 
né!? Tem uma parte lá do livro que falava sobre as brincadeiras, a criança, aí as brincadeiras que o 
pais brincavam, que os avós brincavam né!? Então as diferenças das brincadeira de hoje né!? E até 
sobre, assim por exemplo, que nem ontem nós estávamos trabalhando sobre a... o bairro né!? Ai 
falava do bairro, eu dei as pesquisas para eles fazerem em casa e falava do bairro antigo e do bairro 
atual, o que que mudou o que que tinha mais, o que é que tem menos? Sabe... eu acho importante 
porque aí leva eles em outra época né!? Porque as vezes você vê hoje e você não consegue retratar 
se alguém não te fala..., se você não vê uma foto né!?  
 
2- No contexto atual, as crianças em fase de alfabetização realizam pesquisa com que 
frequência? Que tipo de pesquisa? Qual a preparação e estimulo?   
Sim frequentemente, assim que nem... a gente trabalhou no “Ler e escrever”, é... o Pantanal, é... 
receitas culinárias né!? Que fala receitas juninas e sobre o pantanal também. Eu mostrei... é eu levei 
eles para ver ummm, documentário e pedi uma pesquisa né!? Sobre um animal, aí eles pesquisaram 
em casa sobre aquele animal..., depois nos juntamos em grupo né!? Para fazer o apanhado daquela 
pesquisa de cada animal, assim cada criança, cada grupo escolheu um animal e... aí através da 
pesquisa de todos é... vieram a conhecer vários animais né!? Aí cada um apresentava para o outro... 
interessante... Então, vou solicitando que acordo com o que tem no “Ler e escrever”, ou no Emai”, 
que... o “Ler e Escrever” é um projeto do governo, tem vários projetos né!? Então, o primeiro começa 
com parlendas e cantigas! Aí tem aonde que..., a pesquisa que eu te falei da... das brincadeiras 
antigas, das cantigas o que que era diferente, muita coisa é assim... aproveita né!? Do antigo. Daí a 
preparação eu explico né!? Que eles vão procurar em diversos portadores né!? Vai procurar na 
internet, pode ser em livros, pode fazer ah, na biblioteca, mas a maioria é no Google mesmo (risada).   
 
 
3- O que é necessário para iniciar uma pesquisa nessa idade? 
O que eu acho que é necessário é entusiasmar né!? Ser aquele... ensinar para eles assim o que... 
que é primeiro né!? Para que que serve... qual é a finalidade né!? E aí é bem interessante, eles ficam 
assim entusiasmados, principalmente quando se trata de animais, assim ... dos animais do Pantanal, 
foi interessante porque né!? Desperta a curiosidade.  
 
4- Você realiza pesquisa com seus alunos? Se sim, o que você pensa da pesquisa como 
estratégia para a constituição do saber? Trata-se de uma pedagogia participativa e de 
possibilidade de compreensão do mundo? 
Realizo. Eu acho muito importante, porque assim, além de ser ... assim... reflexivo né!? Ele vai 
conviver com diversos portadores de textos né!? E vai... é ..., muito interessante eu acho, porque (...), 
vai ter um aprendizado mais do que você falar né!? ... Diferente da sala de aula..., porque ele vai 
estar pesquisando, vai interagir com os pais né!? Com quem está ajudando, e depois além disso 
ainda vai para apresentar para sala né!? Que eles apresentam... e eles amam isso né!? Então é ... 
falar..., expor..., eles gostam.  
 
5 – Como você seleciona a temática das pesquisas a serem realizadas? 
Eu vou por projetos mesmo, assim ... o primeiro projeto lá das cantigas, daí pesquisa sobre cantiga e 
brincadeiras..., depois é sempre cada mês é um né!? Então a gente vai por partes mesmo, para não 
estar misturando... que nem esse ano eu fiz também, lá no “Ler e Escrever”, também tinha... ah..., do 
cravo e da rosa né!? A cantiga e as parlendas, então eu usei o cravo e a rosa fazendo diversas 
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versões e fiz um livrinho sabe!? Então eu usava outro personagem no lugar do cravo eu punha por 
exemplo: no lugar do cravo eu punha outra flor e no lugar da rosa, outra flor. Depois eu comecei usar 
os animais, eles gostam muito, aí fizeram a mesma parlenda... não, não é parlenda é cantiga né!? 
Eles fizeram a mesma cantiga usando diferentes... sabe trocaram a versão, então eu pedia para eles 
trocarem versão só para eles colocarem o nome lá na lousa, por exemplo eu fiz lá da galinha..., da 
galinha e do coelho, então os dois brigavam aí tinha que colocar o lugar que eles ficavam... né!? Aí 
depois ia modificando, e eles gostam, porque aí faz mudança né!? E aí a criatividade deles, eles 
adoram quando usa a criatividade né!?  
 
6 – Qual o material bibliográfico usado pelas crianças para a elaboração das pesquisas? 
Então, eu sempre passo o tema e deixo... né!? Assim de acordo com cada um pode... de acordo com 
que cada um pode fazer. Tem uns que vão procurar na internet, tem outros que vai procurar... no... 
pesquisa por livro, aí se a criança não tem por exemplo o livro, eu organizo, levo na biblioteca... vejo o 
tema, peço para levar para casa... dou um prazo. E sempre quando eu passo tem um prazo né!? Não 
passo de um dia para o outro né!? Porque quando é uma pesquisa ou... né!? Assim não tem jeito de 
fazer de um dia para o outro, tem que esperar uns dias... dar um tempo. 
 
7 – Como é a valorização ou avaliação das pesquisas realizadas pelas crianças? 
A avaliação é feita assim com eles mesmos né!? Eles apresentam assim..., para a sala, depois 
apresenta para a outra sala, a gente troca..., e a outra sala apresenta para nós (risos), e a gente faz... 
tipo assim, uma manhã... o ano passado nós fizemos. Esse ano a gente vai fazer de novo. Faz uma 
manhã, com café né!? Aí eles trazem as coisas, eu trago... e aí a gente apresenta e depois a gente 
faz assim tipo um piquenique sabe!? E apresenta uma sala para outra. Aí seria só os segundos né!? 
A gente não envolve escola inteira não. Só a apresentação de uma sala para outra, primeiro eles 
apresentam para nossa sala..., depois apresenta para outra sala. A gente faz sempre assim. 
 
8- São criadas possibilidades de troca de saberes e oportunidade de produção e construção 
do conhecimento? Como? 
Nossa tem muita né!? Eu acho, porque eu acho interessante assim, além de quando assim por 
exemplo, no lugar do... dos animais né!? Eles trocam por... são diversos, vários tipos de animais..., e 
cada um pesquisa sobre um, cada um não cada grupo né!? Por exemplo dois grupos já vai ter dois 
animais diferentes né!? Então, é uma troca assim ..., e um aprendizagem né!? Porque o que um 
pesquisou, o outro vai... então vai sempre tendo aquela troca, eles vão falar né!? E aí há troca né!? E 
aprendizado, eu acho que tem muito aprendizado e eles interessam né!? Gostam muito.  
 
9- Em que sentido ou maneira você acredita que a pesquisa poderá fazer diferença na vida dos 
seus alunos?  Ou seja, eles sabem o que podem fazer com esses resultados, no sentido de 
produção do conhecimento, transformação social?  
Sabem né!? Eu acho que sabem sim. (...) Muito interessante, e eles é ... assim, se tornam 
participativos e reflexivos do... do contexto deles né!? Da realidade deles né!? Eu acho muito 
importante. 
 
10- Há orientação sistemática sobre como e por que realizar uma pesquisa, sobre a 
apresentação formal e oral dessa pesquisa? Qual a reação ou sentimento dos alunos diante 
das situações? 
Eles ficam assim, muito entusiasmados né!? Amam... porque eles gostam de se expor, assim ... a 
maioria né!? Só os que são muito tímidos que tem algum problema que não né!? Mas a maioria 
gosta, ficam eufóricos, né!? Eles gostam bastante, principalmente, quando é para apresentar para 
outras salas, eles entram numa fase de euforia né!? Ficam assim ... é muito interessante, eles gostam 
muito. Principalmente que nem lá no livrinho, quando vai ler... eles ficam assim, aí um lê para o outro 
e sentam na mesma mesinha aí a gente põe duas cadeiras aí um lê um para o outro sabe!? Faz a 
troca, um mostra o livrinho para o outro, então é muito interessante né!? Nesse caso do livro. Agora 
na pesquisa dos animais que vai apresentar... eles também gostam porque assim é diferente né!? E 
as vezes, aí descobre curiosidades sobre os animais... né!? Porque sempre tem lá, eu ponho sempre 
curiosidades né!? Aí cada um vai pesquisar sobre aquele animal e vai escrever a curiosidade. Agora 
a formalidade sempre eles fazem assim ... né!? A entrega no sulfite... né!? Eu não peço assim 
muito em termos de padrão igual acontece... como é pedido na faculdade porque eles são pequenos 
ainda né!? Então eu costumo assim ... é ver o que eles fizeram né!? Na realização da 
atividade... mas, às vezes ainda falta muita coisa né!? Eu explico como é que é ... feito né!?  Aí lá tem 
a capa, o nome tudo, tem uns que fazem bonitinho... Porque aí às vezes tem até a ajuda da mãe que 
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tem conhecimento ou pai né!?  Aí tem ajuda de pessoa em casa, aí... agora os que não têm 
ajuda...as vezes vem só num parágrafo ou sei lá o texto quadrado. 
 
11- Depois da pesquisa realizada, o que é feito em sala de aula? O que é valorizado ou 
avaliado? 
O que que é feito? A troca...tipo assim, a aprendizagem de cada um né!? As descobertas... isso é 
valorizado né!? Porque aí eles vão expor né!? Um para o outro e a gente acha bonitinho... o que o 
outro fez, o que que o outro descobriu né!? Sobre esse animal..., ou sobre essa cantiga, e não só 
sobre a cantiga né!? também lá na... nas comidas típicas né!? Também. Eles pesquisaram as 
comidas. 
 
12- Você privilegia o diálogo (opinião/argumentos) e troca entre as crianças em sua prática 
pedagógica? Como ou em que situações?  
Claro né!? Eu acho que... acho que é muito importante porque aí eles vão, vão ter aprendizado 
né!?  Não pode ser só a gente né!? Porque eles tem que ter a troca. Eu acho muito importante. 
 
13- Sabe-se, baseado nas teorias de estudiosos da educação, que as crianças são 
questionadoras da realidade em que vivem, fazem perguntas sobre tudo, (não são uma 
“página em branco”), possuem uma curiosidade nata. Como é lidar ou como você lida com 
esse perfil de criança dentro da sala de aula? 
A gente tem que valorizar eles né!?  Eu acho que é muito importante né!? Porque eles têm mesmo 
curiosidade né!?  É típico da idade deles mesmo... né!? Eu acho que essa idade até mais né!? 
Porque...Porque quando entra na adolescência parece que eles já não tem tanto mais interesse 
né!?  Agora tá na fase da descoberta né!? Então tudo é interessante igual você falou né!? Uma 
pergunta simples de um animal, vira várias, várias perguntas vários...tem várias interpretações. Tem 
várias respostas... eu acho interessante. E eles também né eles participam... 
 
14- Você, enquanto professora, consegue enxergar o que as crianças estão tentando construir 
com suas curiosidades, hipóteses e questionamentos... e aproveita essas oportunidade para 
estimular e preparar essas crianças para o exercício e competência da pesquisa? Como? 
Ah eu acho Super Interessante né!? Eles tem que tá participando mesmo, e... através da pesquisa é 
muito importante né!? Eles vão pesquisar sobre um tema... porque é importante, vai causar 
aprendizado né!? Tudo que causa aprendizado e motivação é muito bom né!? E é bom para refletir 
também né!?  Eles tem que pensar na sociedade que a gente encontra né!? Tudo isso... que envolve 
tudo. 
 
15- Quais atividades, ou trabalho pedagógico aplicado em sala de aula que propiciam o 
desenvolvimento da autonomia? O que é observado? 
(Pensa um pouco). Eu acho que a autonomia né!? Como se portar né!? Diante dos diversos..., das 
diversas situações né!?  É tudo aquilo que ele tem capacidade de fazer né!? Pensar né!? E saber 
assim.... eu acho que é importante. Mas assim das atividades tem várias... mas no momento eu não 
estou lembrando seria acho... que é produção de texto né!? Que é aí por exemplo:  restrito assim ... 
no final dos contos eu passo né!? Leio releio e depois de certo ponto... eles vão continuar a história, e 
aí você vê o que cada um pode construir né!? Feita em grupo cada um né!? Vai fazer o seu.  E aí dá 
para saber em que ponto que tá cada um... só que aí acho que a gente tem que fazer assim por 
exemplo: uma retomada. Aí eu conto a história, depois a gente lembra os fatos né!? Por exemplo: os 
principais fatos a partir daquele ponto. Tem que ter todo um trabalho né!? Por exemplo: não pode ser 
..., você manda lê e manda reescrever né!?  Porque tem que ter um trabalho sobre isso né!? Você faz 
a ... a retomada.  Por exemplo: aí eles falam, várias crianças levantam a mãozinha aí, eles falam:  Ah 
eu lembro disso, aconteceu isso, depois isso, aí então... a gente, a gente faz a retomada né!? E cada 
um fala né!? Os que querem, que querem falar né!? Porque eu não posso forçar ninguém a falar né!? 
Não pode né!? Tem que deixar a liberdade deles né!? Mas, a maioria gosta, são participativos né!? 
Criativos, aí eu acho que essa leva autonomia às crianças né!? 
 
16- Os pais que devem ser parceiros no processo educativo dos filhos, já foram ou são 
orientados da relevância de realizar tarefas em casa com os filhos de modo significativo? 
Eu sempre peço na primeira reunião, já converso né!? Daí eu já explico sobre a importância né!? 
Também para não acontecer de pai né!? De um pai e uma mãe né!? As vezes fazer a lição para a 
criança, a criança faz a lição né!? (Risos). Que a gente sempre percebe né!? E sabe que não foi a 
criança que fez, que é uma parceria da escola com a família né!? O pai a mãe tem que ser parceiros, 
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porque imagina se ele não for não vai conseguir aprendizado né!? Então, eu falo assim né!? Sempre 
eles tem que tá com parceria, com professor com a escola. As crianças no segundo ano às vezes 
chega assim pré-silábico, pré-silábico é assim que não sabe nada né!?  Você já estudou sobre as 
fases né? Você sabe né? Então ele... entra muita criança assim, que não sabe nada que é pré-
silábico né!? Então, eu tenho uma evolução assim ... rápida. A gente passa a lição de casa e na 
interação na sala, você cobrando na sala, senta junto né!? Faz, então... aí depois de um certo tempo 
você vê que a parceria dos pais é muito importante né!? Você estar explicando para eles né!? 
Interação escola, pais e o professor é muito importante, eu acho, é essencial. Tem pais que são 
ausentes, a criança reflete na escola né!? Mas assim, na nossa escola, na nossa realidade... tem um 
ou outro. 
 
17- Você observa a participação dos pais dos seus alunos na realização das tarefas? De que 
forma? 
Sim muito. É assim você fala... assim ...? Seria uma conversa mesmo né!? Eu explico para eles como 
que é perfeito tudo, sempre tem a explicação né!? Porque não adianta assim as vezes, também o pai 
não saber o que está acontecendo né!? Se eu falar... você falar tem que ter essa interação mesmo 
né!? Tem que ter essa interação mesmo né!? Tem que tá... acho que é isso. 
 
18- Como você observa que as crianças construíram competência para desenvolver 
pesquisas? 
Eu observo principalmente na apresentação né!? Na apresentação deles mesmo!? O que cada um 
trouxe né!? E a troca... a interação deles mesmo entre si. 
 
19- Você é, ou se considera uma pesquisadora? Porque? 
Ah eu... eu considero... porque... (risos).  Eu faço, eu faço, sempre eu faço muito curso né!?  Aí eu, eu 
leio bastante então... eu sempre tenho interação né!? Assim eu procuro. 
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ANEXO G - ENTREVISTA COM PROFESSORA M4, DA ESCOLA M 

 

Para iniciar, por favor me fale um pouquinho da sua formação, experiência profissional e área 
que atua?  
Minha formação... sou formada em pedagogia e atualmente eu tô cursando letras, português e 
espanhol, estou fazendo um curso à distância dessa vez, e eu já estou na rede estadual há 12 
anos, esse é meu 12º segundo ano. Nos últimos anos tenho trabalhado somente com 5º ano. Esse 
ano eu vim para cá como professora eventual no 2º ano, mas o meu foco é mais 5º. Já trabalhei em 
Pedregulho na cidade de Igaçaba também. Estou em Franca já nos últimos três anos novamente. 
 
1- Como você definiria pesquisa dentro do processo de educação, nos anos iniciais? 
Eu entendo que é muito importante desde dos pequenos, do segundo até o quinto ano essa questão 
de pesquisa.  Hoje a gente observa que os meninos não conseguem mais fazer nenhum tipo de 
pesquisa né!? Eles não conseguem investigar. Às vezes você precisa falar cada vez mais e com mais 
detalhes porque, eles não tem essa intenção de buscar, de buscar o conhecimento né!? De ir atrás, 
de ir além. De buscar, de pesquisar, a gente precisa ir muito detalhadamente para eles chegarem 
nessa pesquisa... eu observo que o meninos gostam muito das coisas muito prontas né!? Eles tão 
cada vez mais chegando com a necessidade do pronto, querem na mão né!? Então assim esse fato 
de... de investigar principalmente n!? Eu acho que é o que eu mais..., mais eu sinto falta né!? Na sala 
de aula. 
 
2- No contexto atual, as crianças em fase de alfabetização realizam pesquisa com que 
frequência? Que tipo de pesquisa? Qual a preparação e estimulo? 
A gente não tem tenta né!? Que eles façam pesquisa... e dentro do meu conteúdo de 5º ano eu tento 
trabalhar sim bastante né!? Em história, geografia né!? Nessa área de investigação mesmo né!? 
Conhecendo primeiro a família, as suas origens né!? Fazendo uma entrevista mesmo com os pais em 
casa, trazendo materiais antigos para a escola, então... a gente parte desse princípio para investigar 
as nossas origens, as nossas tradições e isso a gente sente dificuldade até nesse resgate com a 
família né!? Porque às vezes a família não tem tempo de dar essa atenção para as crianças né!? Não 
conseguem levar esse tipo de material para gente né!? Então na escola, também na escola às vezes 
a gente não tem o recurso né!? De mídias para poder fazer essa busca fazer essa investigação, às 
vezes quando assim é... com material didático mesmo né!? Desde essa questão pessoal, quanto o 
que tá a nossa volta. E assim óh... olha, pelo menos para os maiores no 5º ano (daí eu interferi e pedi 
para pensar mais no 2º ano). No segundo ano eles fazem com bastante frequência também, pelo 
menos umas duas vezes na semana, de duas a três vezes porque até mesmo dentro de um 
texto né!? Eles precisam investigar e às vezes a informação que está aparecendo... E aí às vezes a 
gente recorre a um outro material então, assim é... da essa liberdade para os meninos tentarem achar 
né!? Dentro do próprio material deles, que eles já conhecem, mas buscar ali, também é importante 
então, acho que assim é de duas a três vezes por semana. Nesse segundo semestre nós iniciamos 
um trabalho com as crianças dos animais do Pantanal, então... nós iniciamos com o vídeo né!? 
Mostrando alguns animais... como que é a região do Pantanal né!? Porque no livro deles a gente não 
tem nenhuma imagem colorida, fica tudo no preto ali, então... assim ver um vídeo para eles, já foi 
bastante diferente né!? Ver, ouvir os sons, ver todas as imagens e alguns alunos que a gente percebe 
que são crianças que se destacam mais, buscaram essa informação, depois é assim... contaram para 
os pais, os pais pesquisaram com eles, também agora os outros alunos não. Então, essa 
investigação assim... a gente tem que trazer o material porque no nosso material didático não 
tem isso pronto então... é assim né!? Eu trouxe imagem para eles né!? Dessas algumas figuras e 
reportagens de livros para eles irem lembrando o nome do animal, qual o local em que ele vive então, 
assim a gente traz para o segundo ano através de livros, revistas né!? Mas eles pesquisam no 
material que a gente traz para sala de aula. 
 
 
3- O que é necessário para iniciar uma pesquisa nessa idade? 
Nossa envolve tantas coisas, tantas habilidades né!? Que nessa fase eles estão ainda se 
alfabetizando então... assim acredito que principalmente assim... o que eles já sabem né!? Porque 
muitas vezes eles têm uma imagem ou vê alguma coisa ali que eles falam muito da vivência 
deles, eles precisam resgatar primeiro o que eles já sabem... Né!? O que eles já ouviram, já viram 
então, é começa a partir daí o que eles já... já conhecem. E aí depois a gente vai fazendo uma... uma 
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chuvinha de ideias, porque aí um comenta e o outro fala assim: eu também! Aí a gente resgata...todo 
aquele material que está impresso ou de algum livro que eles já tem então, acho que parte por 
aí... eles absorvem... já trazem de casa para gente. 
 
4- Você realiza pesquisa com seus alunos? Se sim, o que você pensa da pesquisa como 
estratégia para a constituição do saber? Trata-se de uma pedagogia participativa e de 
possibilidade de compreensão do mundo? 
Bastante, bastante desde as aulas de assim... com material didático quanto... Nossa e assim 
totalmente é... primeiro precisa conhecer a si próprio né!? E aí depois você vai conhecendo o seu 
meio, a sua escola né!? Nas aulas de matemática às vezes a gente conhece... a gente faz assim... a 
planta da escola como que é a visão deles então, assim tudo isso é uma parte investigativa né!? Até 
mesmo na questão dos animais de jardim, a gente investiga que tipos de bichinhos tem aqui, que... 
que eu encontro né!? Então essa parte fora da sala de aula também né!? Faz eles reconhecerem o 
ambiente onde eles estão, então é totalmente importante. 
 
5 – Como você seleciona a temática das pesquisas a serem realizadas? 
Bom primeiro a gente precisa conhecer um pouco do material, você tem que estudar todo o material 
que a gente vai passar para eles. Eu preciso saber todo o meu conteúdo primeiro. E aí pelo menos eu 
assim... uso o máximo... exploro o máximo possível da internet, às vezes assim... tem alguns sites, 
alguns livros que eu já assim... deixo salvo no meu computador, também para buscar esse material 
que nem sempre a gente encontra nos livros didáticos, assim não sei... eu tento trazer assim o 
máximo de informação possível, às vezes numa revista um jornal, também a gente busca esse 
material acho que é isso. 
 
6 – Qual o material bibliográfico usado pelas crianças para a elaboração das pesquisas? 
Nossa... assim tem tanta coisa que a gente tira da internet né!? Eu sempre trabalho com eles assim, a 
questão de fonte assim... é os gráficos, os mapas a gente trabalha sempre com um título, com 
fonte então, eu sempre trago para eles a fonte, se é no jornal, a gente mostra qual é o jornal e a 
revista ou se é mesmo um livro didático deles, eles precisam conhecer, precisam saber a gente 
trabalha é... isso porque é cobrado deles desde o segundo ano já, é cobrado essa parte né!? De 
saber onde retirou aquela informação então, assim acho que tudo... na Wikipédia assim... o próprio 
livro do “Ler e escrever” e do “Emai” que é o livro... que a gente tem livro didático deles também, que 
é bem parecido com o “Ler e escrever” e “Emai”. Eu uso as vezes o guia dos curiosos que dá para 
gente... que dá para a gente tirar de lá, a revista Recreio que é uma revista. Mais que dá para 
explorar a parte científica, é mais bem dentro da realidade deles, das crianças acho que é mais esse 
mesmo o material que a gente mais usa na sala. 
 
7 – Como é a valorização ou avaliação das pesquisas realizadas pelas crianças? 
Olha sempre que a gente tem uma pesquisa, a gente tem que fazer uma exposição, tem que colocar 
num mural, no painel então... né!? Para essa idade a gente cria um texto VOCÊ SABIA... né!? Então 
assim, a gente sempre faz uma questão tipo você sabia... que tal animal... que a planta... né!? 
Algum... aquele bichinho... né!? Então a gente sempre faz com exposição e geralmente essas 
atividades que são extras né!? A gente vai colocando em envelopes separados até por que fica fora 
do caderno deles né!? E nem sempre essa atividade está colada no caderno então, é um material 
mais separado, geralmente a gente faz uma exposição né!? Que são temas que a gente trabalha na 
sala, mas que fica exposto na classe então, a gente faz exposição do lado de fora da escola, num 
quadro, num mural então, a gente faz qualquer coisa nesse sentido. E de avaliação também, acho 
que principalmente quando os pais as auxiliam né!? A gente percebe a diferença das crianças que se 
destacam mais porque aí acho que os pais participam mais daquele momento com as crianças... né!? 
De buscar mesmo. A gente vê que tem crianças que às vezes traz um recorte, uma figura e tem 
aquela criança que... às vezes traz, que realmente entendeu. Que os pais que leram juntos então, 
isso faz toda diferença também. 
 
 
 
8- São criadas possibilidades de troca de saberes e oportunidade de produção e construção 
do conhecimento? Como? 
O tempo todo, o tempo todo. Porque a gente precisa ouvir o que eles tem, e às vezes quando a 
criança escuta o que um colega falou, às vezes até ela não tinha toda aquela estrutura formada 
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ainda, mas aí ela já melhora o que ia falar né!? Eu acho que essa troca acontece o tempo todo, até 
porque eles são muito falantes. Então essa troca acontece a todo momento. 
 
9- Em que sentido ou maneira você acredita que a pesquisa poderá fazer diferença na vida dos 
seus alunos?  Ou seja, eles sabem o que podem fazer com esses resultados, no sentido de 
produção do conhecimento, transformação social?  
Eu acho que... assim... para o 2º ano, eu não sei se eles tem todo esse conhecimento. Assim, essa 
potencialidade eu não sei se eles já se apropriaram disso. Talvez o 5º ano sim, quando a gente fala 
da questão política que é um assunto que para eles já te faz muito sentido, muita diferença então, 
eles percebem.  É isso mas... eu acredito que para o segundo ano pode ser que esse conceito ainda 
esteja sendo formado, acho que eles ainda não se apropriaram disso não. Eles não são maduros 
ainda o suficiente para compreender isso, mas a gente sabe o que faz né!? Tem muita diferença. 
 
10- Há orientação sistemática sobre como e por que realizar uma pesquisa, sobre a 
apresentação formal e oral dessa pesquisa? Qual a reação ou sentimento dos alunos diante 
das situações? 
Para as turmas do quinto ano eles já apresentam seminários né!? Então... assim geralmente eles se 
reúnem em grupos para fazerem essa apresentação. Então, acho que a formalidade entra aí, eles 
precisam atender é... eles precisam chegar nos ouvintes que nem sempre são os alunos da própria 
sala, são alunos mais novos que eles né...!? Agora, para o segundo ano essa formalidade acho que 
já é bem diferente... que eles vão chegar..., às vezes a gente trabalha é... isso na roda de conversa. 
Então sempre que eles chegam com essas atividades né!? Seja explorar alguma coisa em casa ou 
entrevista que fizeram com os pais, a gente faz essa socialização na roda de conversa, então... para 
eles é uma forma sim, mas mais leve né!? De apresentação, acho que a gente não cobra assim com 
tanta... com tanta rigorosidade. Até porque não é só físico, muitas vezes as crianças trazem isso no 
oral para a gente. Os Pequenos né!? Isso acontece praticamente em todas as aulas né!? Porque até 
na ficha de leitura por exemplo: Eles levam um livro para casa toda quinta-feira... aí na sexta-feira 
quando a gente vai fazer a socialização, aí a gente pergunta para quem? Se eles leram sozinhos? 
Quem leu? Para quem que eles indicam...? Então, assim toda essa mobilização sempre é na 
oralidade então, eles precisam se apresentar sempre, a gente faz as rodas de conversa, rodas de 
leitura né!? E eles se expõem nessa parte.  
 
11- Depois da pesquisa realizada, o que é feito em sala de aula? O que é valorizado ou 
avaliado? 
Tudo né!? Nessa parte de repente...Eles precisam saber para quem eles vão levar essa pesquisa, se 
vai ser só para a sala, se vai expor no mural da escola, saber o destinatário disso é sempre muito 
importante. Essa pesquisa é muito importante né. O que é que a gente vai fazer depois então... no 
começo dos projetos eu dou a sequência didática e eu sempre falo..., o nosso objetivo é chegar 
aqui, então assim a gente vai criar um cartaz? Vai ser uma atividade... vamos construir um 
terrário? Né!? Então, tudo eles precisam saber... qual é o destino? Qual que é a finalidade? Acho que 
isso é uma forma de valorizar né!? O que eles estão fazendo. 
 
12- Você privilegia o diálogo (opinião/argumentos) e troca entre as crianças em sua prática 
pedagógica? Como ou em que situações?  
O tempo todo. É... felizmente a gente observa que as crianças hoje, elas tem essa questão... é, de 
dialogar, são muito decididas né!? Elas... elas questionam mesmo. Então, mesmo aquele mais 
quietinho né!? A gente observa que ele está prestando atenção até a hora que ele se solta que eles 
falam né!? Então as crianças acho que hoje tem essa abertura né!? Acho que para falar, para expor o 
que eles querem mesmo. Os menores tem hora que a gente tem que saber dialogar com eles, porque 
se você combina alguma coisa com eles né!? Eles vão te cobrar e vão te chamar depois e falar e aí a 
gente não vai fazer? Já tá na hora? Como... como que vai fazer né!? Então, eles são muito 
questionadores, eles tem a opinião bem firme mesmo, então a gente tem que respeitar esse 
momento. Eu observo assim, principalmente quando a gente vai fazer duplas, grupos. Você vai fazer 
dupla... se vai fazer grupos, eles questionam o porquê? Eu não posso sentar de lá? Porque? É... 
porque eu tenho que ficar nesse grupo né!? Então... eu acho que é... quando a gente estudava né!? A 
gente não tinha essa liberdade de questionar o professor o porquê? Você fazia e pronto né!? Sem 
pestanejar, eles não né!? Eles fazem... eles perguntam né!? Porque... e você precisa explicar né!? 
Você tem que saber também explicar para eles. Agora é o momento de ficar aqui, a nossa atividade é 
essa. Em uma outra hora nós vamos trocar os grupos, vamos trocar o lugar... então... saber o porquê 
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das coisas, isso é muito importante para eles também, não é só vai porque sim e pronto. Tem que 
saber explicar também. É difícil porque isso acontece o tempo todo. 
 
13- Sabe-se, baseado nas teorias de estudiosos da educação, que as crianças são 
questionadoras da realidade em que vivem, fazem perguntas sobre tudo, (não são uma 
“página em branco”), possuem uma curiosidade nata. Como é lidar ou como você lida com 
esse perfil de criança dentro da sala de aula? 
É muito interessante assim..., eu não tenho filhos. Eu tenho sobrinhos, e eu observo que a cada ano 
que passa as gerações que vão chegando são realmente mais questionadoras. Eu até comendo 
muito isso com as outras professoras é... às vezes é muito mais fácil você falar um sim, do que 
explicar o motivo do não, então... nem sempre a gente pode né!? Acatar tudo que os meninos querem 
naquela hora, ah eu vou fazer porque quero, quero... e às vezes né!? Eles dão birra, porque quer 
naquela hora e pronto na sala de aula. E isso também acontece né!? A gente percebe que em casa 
os meninos ouvem muito sins e poucos nãos, então quando chega na sala de aula... que a gente tem 
regras... São 30 crianças ali, o tempo todo falando tal... Até que eles compreendem como devem 
funcionar. Essas regras dão muito trabalho, é muito difícil, e a gente precisa saber ouvi-los, acatar 
algumas coisas que eles trazem pra gente. Mas a gente, precisa também saber dizer não, agora vai 
ser assim, é assim que tem que fazer então, eu percebo que a cada ano que passa as crianças, 
estão chegando com este limite um pouquinho exagerado né!? Porque em casa eles não sabem a 
fazer..., então tudo pode, então vai, e aí chega na escola... não pode tudo, não é na hora que eles 
querem, isso as vezes gera algum conflito no início né!? Até que eles entendam as regras, os 
combinados demora um pouquinho né!? É bem trabalhoso essa parte.  
 
14- Você, enquanto professora, consegue enxergar o que as crianças estão tentando construir 
com suas curiosidades, hipóteses e questionamentos... e aproveita essas oportunidade para 
estimular e preparar essas crianças para o exercício e competência da pesquisa? Como? 
A gente vê isso na hora da leitura todos os dias, a gente faz uma leitura inicial assim... sempre que 
chega na sala a gente já tem o momento da Leitura. Então... sempre que é... que eu trago um gênero 
para eles. Eles já sabem alguma coisa... uma fábula por exemplo, alguma história de... Eu trabalho 
muito essa questão de medo, medo de monstro, medo de barulho à noite, de dormir no escuro né!?  
Então... sempre que eles contam alguma coisa para a gente de casa, às vivências deles, a gente 
percebe isso né!? Eles sabem se localizar, eles sabem qual é a realidade deles, eles às vezes 
contam alguma situação, algum problema familiar né!? Então... nessas horas que a gente troca essas 
informações. A gente sente assim... às vezes alguma insegurança da criança, algum medo né!? Às 
vezes assim... acontece já, já aconteceu às vezes de algum avô falecer. E aí traz para a sala de aula 
através da leitura que a gente fez... às vezes na leitura inicial.  Aí fala: mas para onde vai o que é 
acontece? Então, às vezes não se fala isso em casa com a criança, e aqui na sala, a gente tem essa 
troca né!? A gente consegue chegar nesse ponto com os meninos... acho que isso é muito importante 
também. 
 
15- Quais atividades, ou trabalho pedagógico aplicado em sala de aula que propiciam o 
desenvolvimento da autonomia? O que é observado? 
Autonomia...? Acho que, desde que é... a entrega do material que a gente pede para eles, para um 
deles levar, entregar um livro né!? Eles gostam de ajudar né!? Então... assim recolher o material 
né!? Saber onde guardar no armário..., trazer alguma coisa para cá, para secretaria para entregar 
para coordenadora. Eles se sentem muito, muito importantes né!? No momento da... Do hino nacional 
para hastear a bandeira. Então acho que todas essas mobilizações acho que vai estimulando a 
autonomia deles, dos meninos né!? E em relação às pesquisas... acho que principalmente a partir da 
leitura né!? Acho que quando a criança se apropria da leitura, parece que o mundo se abre né!? Tudo 
que não sabiam até então, é como se virasse uma chavinha né!? Então, acredito que quando a 
criança se apropria, quando a criança realmente se apropria de leitura, todas as outras coisas 
vão, vão engatilhando né!? Vão se encaixando. Para ela também acho que é o primordial. 
 
16- Os pais que devem ser parceiros no processo educativo dos filhos, já foram ou são 
orientados da relevância de realizarem tarefas em casa com os filhos de modo significativo? 
A gente sempre frisa isso com os pais, porque ainda hoje a gente tem pais que..., a gente até 
entende as vezes aquela questão da correria né!? O tempo é muito escasso tem muitos pais que 
ainda trabalham, estudam né!? Então, não tem aquele momento de sentar com a criança..., e a gente 
vê que ainda chegam lições para a gente, que às vezes o pai que escreveu né!? O pai que fez 
então... tudo que a gente trabalha na sala..., na hora que a criança precisa dessa parceria com os 
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pais as vezes isso não acontece. Pela falta de tempo ou talvez assim, pela ânsia de querer fazer e a 
criança ainda não conseguir né!? Então eu sempre friso isso com os pais né!? De sentar, de ter esse 
momento... eles ficarem né!? Sossegados fazerem a lição com calma, e a gente também mandar 
questões assim, de acordo com o que as crianças conseguem fazer, não adianta eu mandar 10 
páginas de uma atividade porquê... a gente sabe que é impossível de ser realizado. Principalmente 
quando a gente manda assim lições diárias para eles fazerem né!? Então, tem que ser uma 
coisa com que as crianças consigam explicar para os pais como fazer né!? Principalmente no 
segundo ano quando eles ainda têm dificuldade na questão motora, então... recorte para eles ainda é 
muito importante, nessa busca de sentar com os pais e com a criança... e fazer isso, as vezes a gente 
ainda sente falta né!? Mas, nem todos os pais têm esse momento com os filhos. 
 
17- Você observa a participação dos pais dos seus alunos na realização das tarefas? De que 
forma? 
Acredito que 95% dos pais fazem com os meninos... por mais que ainda tenha um ou outro que passa 
para o filho..., ou que deixa de fazer, mas aqui boa parte dos pais assim... são presentes, eles 
conseguem é... auxiliar às vezes manda um recado assim... para a gente: olha não fiz porque..., por 
esse motivo ou não conseguimos fazer por esse motivo, mas geralmente as lições são..., são 
realizadas são..., são feitas. Acho que é isso. 
 
18- Como você observa que as crianças construíram competência para desenvolver 
pesquisas? 
É um... são vários pontos né!? A escola precisa fazer essa parte né!? Tem que dar liberdade também 
para que eles explorem isso né!?Porque se fazem e eu arquivo sem, dar valor também... eles não vão 
sentir estimulo de fazerem novamente, os pais precisam ajudar porque eles ainda não conseguem 
fazer sozinhos... Então, acho que cada um... cada um tem a sua responsabilidade aí... né... na sua 
parte, para que a criança se aproprie, se aprimore dessa questão de fazer a pesquisa mesmo. Mas 
eu acho que são passinhos de formiga... é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para quando chegar 
lá na frente ser esse cidadão assim... né... crítico no que ele vivencia, no que ele escuta né!? Eu acho 
que é esse o caminho. 
 
19- Você é ou se considera uma pesquisadora? Porque? 
Sim, eu acho que é principalmente por incentivo dos pais né!? Minha mãe ainda hoje, ela gosta muito 
de ler, manda hoje com as mídias... sempre alguma coisa, algum link de algum vídeo, de algum livro 
que ela se interessou, então isso passa para a gente, a gente acaba passando para as crianças 
também né!? Então, até porque também eu estudo ainda, então sempre tem uma coisa mais para se 
pesquisar né!? E dentro da educação o tempo todo a gente tem que estar de olho no que está 
acontecendo em volta né!? São muitos estudiosos aí né!? Cada um chega em cada dia com um 
material novo, e a gente tem que se apropriar disso porque estão chegando cada vez mais crianças, 
com mais necessidades desse atendimento né!? Dessa busca mesmo... de tudo né!? Da parte 
emocional, educacional. Então, todo professor precisa desse conhecimento, dessa pesquisa. 
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ANEXO H - ENTREVISTA COM MÃE (P1) DA ESCOLA P  

 

Perfil da mãe: Sou Casada, tenho três filhos, um menino e duas meninas, sou dentista, trabalho o dia 
todo. A minha filha mais velha e meu marido conseguem participar mais das tarefas, das lições de 
casa do que eu.  
 
1- O que você entende por pesquisa? 
Pesquisa... Eu vou falar o que eu entendo na minha área né!? Assim... Então, dentro do que eu vejo é 
você reunir o máximo de informação de um determinado assunto, pesquisar sobre aquilo, as 
informações que você tem e chegar na conclusão de um consenso do que você uniu daquelas 
coisas, daqueles artigos que a gente usa, que você pesquisou. Eu acredito que seja isso. 
 
2- Os seus filhos realizam pesquisas? Quais tipos de pesquisa? 
Realizam pesquisas da escola, que a escola pede às vezes, para pesquisar culinária da China... Eles 
são novos ainda então, é pesquisa simples né!? Eles tem uma idade escolar baixa né !? Dez, sete e 
três, então a de dez agora quem faz mais... não é... a de 7 também tem feito umas pesquisinhas que 
a escola orienta, e também não sei... também eles fazem pesquisa de internet, de um assunto que 
eles gostam, mas assim não é pensando que eles estão fazendo pesquisa, é inconscientemente, 
pesquisam assim por exemplo: Como fazer massinha? Aí eles vão entrando e quer queira quer não, 
eles estão fazendo uma pesquisa, e na cabeça deles vão associando aquilo que eles acham mais 
legal, mas não é nada que eles saibam que eles estão fazendo uma pesquisa, às vezes nada 
direcionado pela escola. Agora já que você está me perguntando, eu estou pensando aqui eu acho 
que isso também é uma pesquisa. Pesquisam a vida de uma menina que elas gostam muito... por 
exemplo a minha filha pesquisa aquela artista que ela gosta muito, aí ela vai atrás faz uma busca... 
idade que ela tem, o ano que ela nasceu, aí faz uma pesquisinha né!? Pela internet, mas nada 
orientado entendeu? 
 
3- Vocês pais, têm conhecimento de como as pesquisas são solicitadas pela escola? 
Tarefa. Faça uma pesquisa X ponto. Acabou. Assim, pesquise Carlos Drummond de Andrade! Bem 
assim. Qual é a dança folclórica da China? E aí eles fazem essa pesquisa. 
 
4- Qual 
é a participação de vocês pais, na realização dessas pesquisas? 
Eu nenhum (risos). Na verdade muito pouco, porque eu trabalho o dia inteiro. Ele.. Eles é..., como eu 
estou te falando, a mais velha faz sozinha, ela mesma faz, a mais nova também, ou a mais velha de 
10 tem que ajudar a mais nova de 7, mas eu mesma não participo. Quase que nada. 
 
5- Em que a pesquisa poderá fazer diferença e/ou contribuir para o desenvolvimento dos 
filhos de vocês? 
Ah... Muita coisa né!? É um estudo né!? Pesquisa não deixa de ser a maneira de você estudar, é um 
conhecimento adquirido..., enfim né!? Uma somatória de informações que você vai aprender aquilo 
para sempre, porque o fato de você pesquisar, procurar, ler, ter que escrever aquilo que você achou 
mais interessante, eu acho que é um conhecimento maravilhoso né!? Dá um pouco de preguiça né!? 
Vamos falar a verdade, dá trabalho, não é simples, requer trabalho, é a hora que aprende, a hora que 
fixa né!? Mais do que se você der a informação pura e simples. 
 
6- Os seus filhos são curiosos? Essa curiosidade é instigada? De que maneira? 
Então, eles são curiosos e um assunto que interessa a eles. Agora um assunto que você quer propor, 
uma tarefa... vamos fazer isso! NÃO, para estimular NÃO. Não são curiosos e são preguiçosos pra 
falar a verdade. Eu acho até... eu vou falar aqui você deleta depois... que a influência de escola P, 
porque eu acho assim, eu gosto muito do ensino da escola P, eu gosto muito, mas... eles são folgado 
né!? Eles detestam tarefa. Eles são mal acostumados com tarefa, eu acho. É melhor para o 
desenvolvimento, não sei..., eu gosto da escola P. Tá lá. Enfim, tenho sobrinhos em escola XX da 
vida, que é muito mais tarefa, uma loucuuuura.  Que também não sei se é efetivo, porque a mãe que 
faz, mas a criança acostuma com aquela rotina de estudo, eu acho. E o que eu percebo dos meus 
filhos não sei, que é experiência minha e deles, mais nenhuma, não sei falar os outros. Aí a minha 
filha por exemplo ela é bem esforçada e dedicada, e ela tem ficado mais relaxada porque ela 
sabe que não vai ser cobrada entendeu? Eu sinto isso já falei em reunião, mas por outro lado eu 
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gosto de não ter a escola XX da vida, então eu fico. Entre uma e outra eu prefiro assim. Porque lá na 
frente a água vai bater nela e ela vai ter que correr atrás. Não sei..., mas, como ela tá na primeira 
infância eu prefiro assim. Mas eu percebo uma folguinha. 
 
7- Como vocês pai/mãe respondem as perguntas ou curiosidades dos filhos seus? 
Quando eu sei, eu respondo normal... Geralmente o pai responde mais porque o pai é mais 
inteligente que a mãe (risos) então, geralmente o pai sabe responder mais do que eu, mas acho que 
sim. Se a gente não sabe a gente vai pesquisar assim... são poucas às vezes, mas agora falando 
acho que já teve casos da gente dizer: Vamos ver na internet? Vamos ver como está o furacão Irma? 
Que a gente não estava... Não sabe que o Irmã agora... Vamos ver? A gente procurou na internet 
esses dias... sábado mesmo para ver como que tá a situação, por que a gente estava sem 
informação, fazia um tempinho que a gente não via nada então, a gente foi atrás para ver como é que 
estava, entramos na internet e fomos pesquisar como que tá, entendeu? Procura sim, mas não é uma 
coisa assim muito de entrar Internet e pesquisar... 
 
8- Quais as dificuldades encontradas para a realização de uma pesquisa? 
Ah... Acho que ler né!? Leitura de muita informação às vezes né!? Hoje em dia a gente tem internet 
né!? Antigamente a gente pesquisava em livros então, era aquela informação mais fechada. Hoje com 
a internet você entra e você tem millll informações sobre o mesmo assunto e você lê no máximo até o 
terceiro do Google, não passa disso mais né!? Aquela primeira que vem e às vezes nem vai ser a 
verdadeira mas, é a informação que você... Então o que eu sinto dificuldade mesmo é de reunir tudo 
né!? E preguiça (risos). Na verdade é de ler muita coisa (risos). 
 
9- Como se dá a seleção de material para a realização da pesquisa? 
Google! Primeira linha do Google... segunda, no máximo terceira. Wikipédia que é famosinho, enfim 
essas coisas, assim... Nada mais além não (risos). 
 
10- As crianças se interessam por mais de um tipo de material de estudo? Qual ou quais? 
Então...eu acho que a internet que é o principal, como eu estou te falando Sandra, eu não tenho 
muita experiência ainda nisso, porque eles estão novos, eu não sei, mas... por exemplo: 
Agora professor pediu para fazer uma pesquisa de fotos antigas de Franca, e a gente entrou na 
internet para pesquisar e não tinha muita coisa, e meu marido levou ela na biblioteca municipal aqui, 
achou um monte de coisa legal, ela tirou fotos, então... eu ainda não fui cobrada muito disso, na vez 
que fui, levei, entendeu!? (Risos). Mas ainda não fui, eu ainda estou meio acomodada, porque eu 
mesma não entendo muito não, eu deixo muito a mercê da escola, para pedir para gente fazer, 
corresponder né!? Mas... 
 
11- As crianças preferem fazer as pesquisas escrevendo manualmente ou no computador 
(digitadas)? 
Digitada sem dúvida! Copia e cola, e preferem sem sombra de dúvidas, aliás preferem a possibilidade 
de poder mexer no computador porque a gente não deixa muito..., então quando pode mexer no 
computador para fazer alguma coisa eles preferem né!? Seminário que ela tem hoje ela quer fazer no 
Power Point por exemplo. É a hipótese de estar mexendo no computador entendeu!? 
 
12-  Geralmente, as crianças realizam os trabalhos, as pesquisas individualmente ou em 
grupo? 
Ah... meio a meio acho, né!? A mais velha em grupo, a mais nova outra individualmente. Então, ainda 
não dá para reunir... aí a mais velha, assim... toda vez que tem uma oportunidade de reunir em 
grupo... Mas é muita disponibilidade de pai ainda de querer, poder fazer junto e fazer a reunião né!? 
Acho que se perguntar para eles, vão preferir em grupo, com certeza em grupo, do que sozinhos 
né!? Mas não é muito viável ainda. 
 
13-  As crianças se interessam por ilustrar os trabalhos e/ou as pesquisas? Por fazer uma 
capa? Colocar a fonte de pesquisa? 
Sim, sim claro! Gostam de desenhar, de pintar e imprimir e ilustrar. Sim, eles gostam bastante. 
(Finalizou a resposta, sem se referir a fonte). 
 
14-  As pesquisas são apresentadas na escola? De que maneira? 
Simmm, porque a escola que pediu né!? É como eu te falei né!? Toda pesquisa que é feita hoje, é da 
escola, não sou eu né!? Então, tem que ser apresentada na escola. 
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15-  As crianças têm prazer ou medo das apresentações? 
Ah... Não sei te falar não, sei que a princípio elas... eu falo mais pela mais velha, mesmo. Porque 
aqui, os outros são menores..., mas ela vai com medo mas, ela me conta que no final ela fala mais 
que os outros assim... que ela fica com muito medo em casa, mas chega lá, ela fala 
entendeu!? Então, no final das contas acho que ela tá vendo que não é um bicho de sete cabeça, é 
tudo muito novo para ela também né!? 
 
16- Vocês sabem de que maneira são avaliadas as pesquisas das crianças na escola? 
Eu acho... que é mais... que eu percebo assim, é mais pela boa vontade assim, não é nem tanto pelo 
conteúdo mas é capricho, é apresentar, e não copia e cola, mas fazer um texto com as palavras 
deles, apresentar uma capa, um desenho, fazer um trabalho bem feito, mais do que o conteúdo em 
si. Eu acredito. Não se (riso). 
 
17-  Vocês pais percebem que, após a realização do trabalho, o assunto foi aprendido? Em 
que momento? 
Ah... sim né!? Por isso que eu tô te falando, no momento da pesquisa. Porque aí eles tem que ler 
mais vezes, tem que estudar mais vezes, diferente de um texto pronto que você lê e decora para 
prova. Ali ele tem que construir o texto, então ele acaba tendo que prestar mais atenção e ao passo 
que você escreve uma coisa que você está lendo, eu acho que fixa mais né!? Aprende mais, do 
que quando você só lê. Mas você lê e escreve sobre aquilo que você leu. Então, você fixa isso, aquilo 
né!? Eu acho que é o que eu estou te falando, aprende sim claro. 
 
18-  Vocês motivam os filhos de vocês a realizarem pesquisas além daquelas solicitadas 
pela escola? 
Não. (Risos). De jeito nenhum, nunca (risos), nunca pensei nisso. Tipo, vamos fazer uma 
pesquisa hoje sobre X assunto? Não. Eles não vão querer, já sei que não vão querer. São 
preguiçosos não vão. (Risos). 
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ANEXO I - ENTREVISTA COM MÃE (P2), DA ESCOLA P  

 

Perfil da mãe: Eu sou formada em psicologia, fui bolsista na USP, onde fiz mestrado, mas por não ter 
me identificado muito com a linha de pesquisas, deixou um pouco essa área de lado, foi gerente de 
uma loja durante 3 anos, depois me casei... quando as crianças chegaram já tinha a minha loja, que 
fiquei por 6 anos. Agora vai fazer dois anos que estou parada e no começo desse ano retomei e voltei 
a estudar, estou fazendo formação em psicoterapia corporal neo reichiana para atender consultório 
mesmo. 
 
1- O que você entende por pesquisa? 
Ah... é uma forma de conhecer a respeito de um determinado assunto, de um levantamento de 
informações, de dados, de informações a respeito de um determinado assunto. 
 
2-  Os seus filhos realizam pesquisas? Quais tipos de pesquisa? 
Sim, eles realizam com frequência para escola, pesquisa sobre temas que eles estão estudando por 
exemplo: o ano passado foi o ano dos dinossauros aí a gente faz pesquisa assim... por exemplo: 
no livros, que eu vejo se eu tenho algum com o tema, eu vejo se tem alguma coisa nas enciclopédias, 
que eu tenho algumas enciclopédias, pesquisa no computador. Agora eles estão estudando sobre a 
Grécia por exemplo, a gente também eventualmente vem alguma solicitação no caderno. A maior 
parte das vezes a gente acaba usando o computador porque no computador eu consigo acessar uma 
informação mais atualizada, mais detalhada. Eles gostam muito ainda nessa idade de... de ver 
figuras. Agora por exemplo na época do dinossauro né!? Então assim mais no computador mas 
quando a gente tem alguma coisa complementar também, um livro alguma coisa em casa a gente 
usa. 
 
3- Vocês pais, têm conhecimento de como as pesquisas são solicitadas pela escola? 
Como? ... Geralmente via caderno né!? Solicitando... como eu explico isso? Por exemplo: sobre os 
dinossauros e pede para especificar a família, tipo... (Fica muito tempo pensando, respira fundo). E a 
gente procurava assim... por exemplo: quando vem... umas coisas difíceis para a gente pensar né!? 
Geralmente vem, pesquise sobre dinossauros? Ou então, o tipo de dinossauro? Pesquise sobre a 
Grécia? No começo do ano eles pesquisaram sobre o Japão às vezes pede alguma característica 
específica... 
 
4- Qual é a participação de vocês pais, na realização dessas pesquisas? 
Mas é minha para falar a verdade, aqui na minha casa, como ele não tem muito tempo o pai, eu que 
faço em geral, geralmente a gente faz no período da manhã, raramente dá para fazer a noite. Sou eu 
que faço, e às vezes tem livro, alguma informação adicional... já aconteceu por exemplo também: 
Eles estão na época do dinossauro e como estava muito fortes para eles a questão do... de 
pesquisar, saber muito de nomes, muitas características e coisa e tal... às vezes eles não querem 
nem... eles já chegam aqui, já querem continuar fazendo o que eles estavam fazendo na 
escola, então já teve vezes de eu sentar no chão, deles fazerem, pegarem um papel bem grandão e 
mamãe desenha um dinossauro gigante aqui, a gente quer um dinossauro gigante. Aí então eu pego 
uma informação, assim por exemplo, eu pego no computador uma foto, tento reproduzir, fiz um 
dinossauro grandão, eles ficaram aí um tempão colorindo, mexendo no dinossauro, e no dia seguinte 
levaram para escola. Então assim, em geral eu que estou mais envolvida e eu ajudo na medida do 
que eu posso, às vezes eu faço um desenho, e se tiver alguma coisa que às vezes eu possa recortar, 
a gente procura se existe alguma coisa que a gente possa recortar para acrescentar, mas o 
envolvimento dessa parte ainda é mais minha que do pai. 
 
5- Em que a pesquisa poderá fazer diferença e/ou contribuir para o desenvolvimento dos 
filhos de vocês? 
Contribui muito né!?(falou bem baixinho e pensativa). Se não tivesse pesquisa, seria uma 
oportunidade a menos da gente falar sobre aquele tema né!? Da gente ficar junto, de eu fazer um 
desenho no chão talvez né!? É uma interação a mais que me proporciona com eles, eu acredito, 
eu tenho certeza, eu gosto. É uma hora às vezes que nem sempre a gente tá com tempo 
disponível para fazer tudo que eu gostaria, às vezes eu queria fazer mais, por exemplo: amanhã eu 
tenho uma atividade com ela, está me cobrando, quer porque quer que eu faça... eles estão 
estudando jogos olímpicos por causa da Grécia, estão fazendo umas atividades das 
Olimpíadas, então meu filho foi uniformizado como se ele fosse jogador de basquete para jogar 
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basquete. Aí ganha medalhinha, tem uma até ali em cima, e ela vai participar amanhã da ginástica 
artística. Então ela quer que eu ponha um vídeo... vou ter que assistir um vídeo com ela a noite, ela 
quer que eu faça aquela fita, então assim... é uma oportunidade a mais de eu fazer coisa com ela, e 
talvez se não fosse isso... Ela não sabe exatamente o que é a ginástica artística né!? Porque para 
eles assim, as olimpíadas ainda é... Eles experimentaram muito pouco disso, por questão de idade 
né!? Então é uma oportunidade a mais da gente falar sobre os assuntos que normalmente a gente 
não falaria né!? Eles descobriram agora... assim por exemplo: Tem na turma um amigo que chama 
XXX então, assim na questão da mitologia, ai mamãe sabe o que significa XXX? Então assim, 
acrescenta muito sem dúvida, se não fosse a pesquisa, essas pesquisas que eles estão fazendo, 
tudo. Seria uma oportunidade a menos, menos contato, talvez menos assunto né!? Menos 
interação... 
 
6- Os seus filhos são curiosos? Essa curiosidade é instigada? De que maneira? 
São muito curiosos né!? Especialmente ela, que eu acho que já é um pouco do DNA feminino né!? 
(Risos). Mas se eles são instigados... ah eu sou muito curiosa e de vez em quando eu brinco, falo que 
hoje em dia não tem muito essa coisa que você não saiba, que você não possa aprender né!? Porque 
com a internet... às vezes eu vejo alguma coisa na televisão, uma coisa na revista, às vezes das 
minhas questões artesanais que eu quero fazer, às vezes só de olhar uma foto na revista eu não 
preciso de molde, eu não preciso de... eu sou capaz de já com os anos que eu tenho de experiência, 
de prática, de elaborar alguma coisa sozinha e conseguir fazer uma coisa ali muito parecido, às 
vezes, ou consigo fazer até melhor que aquilo que eu tô vendo.  
Para instigar eu acho que sendo aqui... a gente, eu sou muito questionadora também eu não posso 
falar com a menina curiosa né!? Eu sou curiosa (risos), ela já tem um pouco disso, de mim e a gente 
tem o hábito, às vezes, uma palavra por exemplo: eu tô lendo alguma coisa, ou meu marido está 
lendo, a gente pergunta um para o outro, que que significa isso? Ai não sei. Ah... então pera aí, aí 
pega já vê, está com o celular na mão, a gente já digita, já falo no Google e a gente quer saber na 
hora, porque se você não faz na hora, você esquece e  perde a oportunidade de conhecer uma 
palavra nova então... Assim a gente já é curioso e a gente tenta assim, na medida do possível. É já é 
naturalmente, eles são muito perguntadores também então, eu acho que a gente ajuda nessa 
questão, dá uma facilitada. 
 
7- Como vocês pais respondem as perguntas ou curiosidades dos filhos seus? 
Então eu tento... tento ser sucinta, clara na medida da compreensão deles. Às vezes a gente tem 
dificuldade de responder alguma coisa, às vezes eles perguntam alguma coisa que a gente nunca 
pensou a respeito, a gente fica na dúvida, às vezes a gente tá aqui, eu até brinco falo...Ah tem um 
exemplo: essa semana a gente tava aqui... eu tava lendo a veja e aí, tinha fotos das malas de 
dinheiro e aí ele falou: Gente que absurdo né!? É muito dinheiro aí minha filha tava perto e perguntou: 
Papai, mas o que dinheiro é esse, ah... isso que é dinheiro de corrupção, mas o que que é 
corrupção? Daí meu marido falou: Explica aí agora o que que é corrupção? Aí eu tentei... falei olha, é 
assim eles são políticos, eles roubam o dinheiro do povo, expliquei para ela né!? E ela: O dinheiro 
nosso também? O seu dinheiro? Eles roubaram também, roubaram também o nosso dinheiro. Mas, 
como que eles fazem isso? Falei olha funciona mais ou menos assim, vou te explicar, vou tentar te 
explicar: Faz de conta que você vai comprar uma bala né!? Eles vão lá e falam vão comprar uma 
bala, aí a balinha custa R$ 2,00, só que eles vão lá e dizem que a bala custa R$ 6,00. Eles pagam R$ 
2,00 pela bala e pegam um R$ 4,00 para eles, guardam no bolso deles. Ficam para eles, é assim que 
eles fazem. Eles mentem e sem ninguém perceber. Ah... entendi. Aí depois dessa situação teve uma 
outra ocasião que ela tocou no assunto de novo, aí eu abordei tentei explicar mais ou menos desse 
jeito, porque é uma coisa complicada de se explicar com 6 anos né!? Fica difícil de esclarecer essa 
questão né!? Mas eu tentei explicar desse jeito, eu acho que na hora atendeu a necessidade 
dela, depois ela falou de novo mais um pouquinho, mas assim a gente em geral, às vezes, a gente 
vai... nossa como eu vou explicar essa pergunta? Aí falo com meu marido e aí tenta explicar isso para 
eles!? (Risos). Tipo às vezes se eu tenho dúvida, às vezes tenho dificuldade para uma questão, o 
outro tem mais facilidade para outra, então a gente tá sempre falando a respeito. Até porque eles têm 
a mesma idade né!? Então, as questões são praticamente sempre as mesmas né!?  
 
8- Quais as dificuldades encontradas para a realização de uma pesquisa? 
Não sinto dificuldade. Às vezes eu tenho tido um pouco de dificuldade agora com a questão de eles 
terem a mesma idade e o meu filho já estar lendo tudo com muita facilidade, e eu tava tendo um 
pouco de problema no começo do ano porque na hora que a gente vai fazer a escrita né!? E ela 
reclamava muito, então por exemplo: Eu tô falando com eles... eu falo para eles escreverem casa 
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moderna por exemplo, ele vai lá escreve sozinho eu não preciso soletrar, em geral eu não preciso 
nem corrigir, porque tá sempre tudo certo. Ela não ela às vezes ela escreve CS né!? Aí ela fica brava 
porque ele já escreveu tudo e ela não escreveu, aí ela me cobra que eu não estou ajudando 
então... a minha dificuldade no momento tem sido conciliar as duas crianças que estão em etapas 
diferentes, numa mesma atividade, então isso está me exigindo um pouco mais assim, então eu 
tenho que saber manejar isso de uma forma meio de... delicada. E com ela assim... não é... calma eu 
vou te ajudar... tá certo isso aqui que você escreveu, mas tá faltando a letrinha A aqui no 
meio... então, tá sendo difícil manejar isso, mas eu não acho assim fazer pesquisa difícil. Eu acho 
enriquecedor mesmo, né!? É uma oportunidade a mais da gente conversar a respeito das coisas 
interagir, eu gosto. 
 
9- Como se dá a seleção de material para a realização da pesquisa? 
É aquilo que eu te falei... computador, revista eu tenho revista semanal que eu assino, às vezes de 
uma semana para outra já recorto porque tá linda, dependendo do que a gente precisa às vezes, um 
desenho, às vezes precisa de outra coisa... eu seleciono os materiais que a gente tem aqui, que às 
vezes que eu uso muito, que já é meu das coisas de fazer artesanato... lã, eu procuro usar às vezes, 
eu sou, nesse ponto eu sou criativa, porque tem à ver com o que eu fazia né!? Palinha, lã eu 
seleciono o que eu tenho disponível aqui. 
Em algumas ocasiões... já tive que mandar para a escola quando teve aquela coisa das profissões... 
tive que mandar às vezes... brinquedinho, preparar uma maletinha para experimentar, para eles 
serem médicos, assim... Alguma coisa específica que também às vezes, requer alguma pesquisa a 
mais. Aconteceu às vezes, de eu ir olhar a roupinha, quando eles estavam estudando Japão, eu tive 
que mandar ela caracterizada, então eu entro na internet a gente faz pesquisinha lá, para ver como 
era a vestimenta da japonesa, para eu poder caracterizá-la. Em geral é isso, faço uma 
maquiagenzinha, mas tudo eu estou sempre buscando referência no notebook, no celular, a maior 
parte das vezes é na tecnologia mesmo né!? 
 
10- As crianças se interessam por mais de um tipo de material de estudo? Qual ou quais? 
Livros só. No caso deles quando tem pesquisa eles mesmos já sabem. Às vezes o meu filho vem aqui 
embaixo, o computador fica sempre aqui, então se ele sabe que tem pesquisa, ele já vem aqui e 
mamãe, vamos fazer as pesquisas dos Dinossauros? A gente pega o computador põe lá em cima, aí 
tipo a hora que eles querem é hora deles né!? Então, mas é isso ou é livro também. Teve uma 
semana, uma oportunidade que eles vieram falando de um pintor, não lembro se era Picasso ou se 
era Van Gogh, eu sei que eu tenho uma coleção lá em cima de livros de pintores, aí eu falei... ah 
esse a gente tem livro para ver, não é de tudo, sobre tudo o que eu tenho material mas, quando eu 
tenho eu gosto muito de papel.  Adoro livros adoro cadernos, eu acho que o hábito do caderno está 
um pouco perdido né!? Assim mas, eu adoro escrever e eu se eu puder incentivar tipo a minha filha 
está com um diarinho lá guardado, que ela quer muito usar. 
 
11- As crianças preferem fazer as pesquisas escrevendo manualmente ou no computador 
(digitadas)? 
Eles ainda fazem manual. Eu não... os meus não tem tablet não tem nenhuma tecnologia, eu não 
tenho planos de dar tão já. Então já é mais manual. Ontem teve escrita livre, aí a escrita livre vira um 
problema né!? Porque sobre o que eu vou escrever né!? E aí a mamãe tem que pensar até nisso 
né!? Mamãe mas eu não sei sobre o que eu vou escrever? Aí eu falei bom, eles estavam fazendo o 
projeto da Peppa aqui, (eles estão fazendo depois eu te mostro). Você não falou que vai levar na 
sexta-feira para fazer com os amigos na escola o projeto da Peppa? Escreva os passos sobre o 
projeto da Peppa. Aí eles escreveram sobre o projeto da Peppa que eles mesmo estavam 
fazendo, então é isso. 
 
12-  Geralmente, as crianças realizam os trabalhos, as pesquisas individualmente ou em 
grupo? 
Ainda individual eu não recebi ainda nenhuma proposta de trabalho para fazer em grupo, mas aqui na 
minha casa é sempre tudo em dupla né!? 
 
13-  As crianças se interessam por ilustrar os trabalhos e/ou as pesquisas? Por fazer uma 
capa? Colocar a fonte de pesquisa? 
Desenho em geral eles gostam muito. Eles têm muito hábito de desenhar como eles não usam 
tecnologias eles desenham muito, então geral, eles escrevem por exemplo dos Dinossauros... quase 
todos, depois de escrever peso altura, é... as características físicas dos Dinossauros, depois eles 
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ainda queriam desenhar. Como a gente via a imagem no computador, eles mesmos... como eu não 
tinha imagem para recortar, quase nunca, eles mesmos faziam os desenhos para ilustrar. Eles 
gostam de ilustrar. Em geral é mais desenhando do que recortando, porque às vezes a gente não tem 
especificamente aquilo que eles estão pesquisando. 
 
14-  As pesquisas são apresentadas na escola? De que maneira? 
Eu sei que eles falam sobre a pesquisa lá, é..., tanto que às vezes eu sei que... eles falam porque às 
vezes, quando a gente está fazendo, eles comentam: Olha o fulano falou sobre Diplococo então, eles 
falam sobre isso lá com a professora né!? É como se eles estivessem...  Acho que eles vão conferir a 
tarefa, acho que é junto pelo que eu entendo, porque às vezes a tarefa vai depois às vezes, eu até 
pergunto, e ai a professora viu a tarefa? Deu certo? Tava tudo certo? E eles falam:  A gente não 
ainda não viu a tarefa hoje, eu sei que eles falam sobre aquilo que eles fizeram. 
 
15- As crianças têm prazer ou medo das apresentações? 
Não, mas eu não vejo nenhum dos dois meio com medo não de apresentar nada. Eles pelo menos 
assim, pelo que eles contam de lá, o que eles trazem da escola para cá, é que eles falam muito. Eu 
imagino que eles falam até coisas que não é para falar às vezes né!? Tipo às vezes, coisas que a 
gente fala entre a gente e eu sei que eles levam também, então eu não vejo nenhum dos dois com 
medo, eles tem facilidade para falar. 
 
16- Vocês sabem de que maneira são avaliadas as pesquisas das crianças na escola? 
Acho que não né!? Não sei se tem avaliação sobre isso. Eu acho que é desse jeito que eu te 
expliquei. Eu acho que... não sei se é em grupo comentando... eu imagino que seja um círculo, e 
falando com todas as crianças sobre o que eles pesquisaram, quem fez. Olha vamos ver a fulana... 
Fulana o que você escreveu sobre isso? Eu imagino que seja isso, mas assim eu não posso te falar 
que é exatamente, mas eu imagino que seja assim pelo que eles contam. Imagino que seja assim. 
 
17-  Vocês pais percebem que, após a realização de uma pesquisa, o assunto foi aprendido? 
Em que momento? 
Ai no caso deles, eles experimentam muito... tudo né!? Eles viajam, levam a malinha para a escola, 
fazem passaporte... eu acho que eles... justamente porque eles experimentam muito né!? Eles fazem 
tudo de uma maneira tudo muito lúdica, muito divertida. Eu acho que se apropriam muito do que eles 
aprendem, do que eles... pelo menos assim, eles chegam com muuuitas histórias, com muuuuito 
conteúdo, às vezes com tanta informação que as vezes até já aconteceu de tipo... deles quererem 
algo mais sabe!? Deles perguntarem, deles falarem algo mais. Às vezes eles aprendem alguma coisa 
que a gente não tinha nem nunca prestado atenção. Tipo... eles vieram agora na época do Japão no 
começo do ano, falando sobre a cerejeira, sobre a festa que tem lá..., palavras que eles 
aprenderam... então, eu acho que eles se apropriam muito do que eles aprendem.  
 
18- Vocês motivam os filhos de vocês a realizarem pesquisas além daquelas solicitadas pela 
escola?  
Como a gente já tem assim... perfil de curioso né!? E a gente já faz isso as vezes até na frente deles 
né!? Que tipo... é o quê que significa isso? Nossa não sei o que que é isso? Vamos ver o que 
é? Vamos ver, vamos ver o que é isso? Eu acho que só de eles já estarem nesse meio da gente estar 
toda hora perguntando, da gente questionar, da gente... já acho que de alguma forma 
já fica subentendido. Às vezes já aconteceu é... igual eu te falei da japonesa eu não tinha que fazer 
uma pesquisa sobre a japonesa né!? Ela tinha que ir vestida de japonesa, mas aí o que que 
aconteceu, eu chamei ela e falei: Olha vem aqui olhar, vem ver a japonesa. Então, acaba sendo uma 
coisa que não é obrigatório, não foi solicitada uma pesquisa sobre o Japão naquela hora, não era... 
não é... mas, foi uma pesquisa que a gente fez sobre os trajes, sobre a vestimenta, sobre o quê que 
eu podia usar... eu fui pensar quê que eu tinha que eu podia caracterizar ela daquele jeito, acaba que 
a gente como eu já tenho essa disponibilidade de fazer, a escola também solicita muito isso... acho, 
que a gente acaba também um pouco induzindo mais, e já é mesmo hábito da gente de te 
perguntar, de querer saber, a gente é um pouco curioso então a gente entende um pouquinho sim. 
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ANEXO J - ENTREVISTA COM MÃE (M3), DA ESCOLA M  

 

Perfil da mãe: Eu trabalho em loja de departamento, tenho 28 anos, tenho três filhos e estou 
afastada, estou de licença maternidade do meu filho mais novo que tem 5 meses.  Fiz 4 anos de 
pedagogia, mas não me formei, não me identifiquei com a área... só não fiz os estágios como 
atividade complementar, e não fiz o TCC, sou casada pela segunda vez.  Moro então, com meu 
marido, o pai do meu terceiro filho. 
 
1- O que você entende por pesquisa? 
(Pensou bastante, depois respondeu). É quando assim... você quer adquirir mais 
conhecimento, aprofundar em determinado assunto, acho que é mais ou menos isso. Acho que vai... 
a pesquisa é de cada um, o que cada um quer pesquisar, o que cada um quer saber, então... cada 
um pesquisa um tipo de campo, um determinado conhecimento, porque... o que a pessoa quer 
agregar de conhecimento, que ela quer né!? Acho que é mais ou menos isso. 
 
2- Os seus filhos realizam pesquisas? Quais tipos de pesquisa? 
(Pensou, pensou) Hummm, eu acho que a pesquisa deles é bem... Vai bem para o lúdico sabe!? 
Acho que é das brincadeiras, elas chegam a pesquisar também é... Agora a minha filha mais velha 
que ela tem oito anos, vai fazer oito anos, ela já sabe mexer no celular então, ela já pesquisa no 
celular às vezes o que ela gosta o que ela se identifica, brincadeiras também. Meus filhos pesquisam 
mais assim... pesquisam no quintal de casa, que é assim... eu tenho quintal então, tem 
bastante matinhos, flor, tem um pezinho de mamão, então... assim, elas brincam bastante com as 
florzinha, vai escolhendo, vai vendo... acho que é nesse sentido que elas pesquisam. 
 
3- Vocês pais, têm conhecimento de como as pesquisas são solicitadas pela escola? 
Sim, sim. É... a última pesquisa foi da vizinhança. Foi assim... para fazer uma entrevista com a 
vizinhança ou com os familiares. Essa foi a última pesquisa que eu me lembro deles terem 
pedido, então pedem algumas. 
 
4- Qual é a participação de vocês pais, na realização dessas pesquisas? 
Ah... é assim... agente no caso assim... como é a vizinhança tipo eles pediram sobre a 
vizinhança então, assim a gente só leva até lá, e eu deixo ela bem à vontade, assim ela mesmo faz a 
pergunta. Ela é bem assim autônoma né!? Ela já tá com oito anos então, assim ela mesma vai por 
conta própria. Com a pesquisa ela assim já sabe né!? Já tá alfabetizada, então ela mesma faz. 
 
5- Em que a pesquisa poderá fazer diferença e/ou contribuir para o desenvolvimento dos 
filhos de vocês? 
Eu acho que adquire conhecimento né!? E ela poder assim né!? A diversidade por exemplo, verificar 
a diversidade de informações que tem então, assim... acho que a pesquisa traz muito isso, quando 
você pesquisa, você consegue encontrar algo que você não sabia, e você aprende. Acho que isso 
também amadurece e transforma. 
 
6- Os seus filhos são curiosos? Essa curiosidade é instigada? De que maneira? 
Ah... muito curiosos, e é instigada, mas assim algumas curiosidades eu não aceito, tipo uma conversa 
entre adultos assim, eu evito muito essa curiosidade, agora quando é uma curiosidade de brincadeira, 
de conhecimento aí a gente mesmo pesquisa juntas no Google, a gente brinca, eu ensino a 
brincadeiras para ela, que era da minha época, tipo pular elástico... essas coisas sabe!?  Eles na 
escola dela, eles nem sabiam... ela levou eles ficaram tipo, nem sabia para que era então, assim é 
esses tipos de curiosidade que eu alimento. 
 
7- Como vocês pais respondem as perguntas ou curiosidades dos filhos seus? 
Ah são muitas perguntas... tem dia que nem dá para você responder, porque você não tem nem 
paciência (risos). Mas eu procuro ao máximo responder, igual eu falei... quando eu não sei, a gente 
procura, não vamos procurar lá no Google? E assim... eu incentivo muito isso né!? Porque tem muitas 
coisas que... eu também não sei né!? Ás vezes eles fazem perguntas que a gente pensa... nossa de 
onde você tirou isso? Mas, a maioria das vezes eu procuro sempre atender as perguntas, 
responder, e se eu não souber a gente procurar junto. 
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8- Quais as dificuldades encontradas para a realização de uma pesquisa? 
Acho que hoje a gente não tem muita dificuldade. As coisas estão muito na mão, quando eu era... 
quando eu tinha a idade dela, acho que eu tinha muita dificuldade, porque eu tinha que me locomover 
até uma biblioteca. Hoje eu acho que as crianças não têm muita dificuldade não de realizar uma 
pesquisa. Hoje é muito mais fácil o acesso. 
 
9- Como se dá a seleção de material para a realização da pesquisa? 
Boa pergunta. Bom eu... a gente procura no que está mais perto né!? O que tá mais cômodo, que 
está mais fácil, no caso a internet. A gente... quando a gente vai fazer uma pesquisa a gente procura 
mais na internet mesmo. 
 
10- As crianças se interessam por mais de um tipo de material de estudo? Qual ou quais? 
Elas gostam muito de ler, minhas filhas... a outra ainda não sabe ler, mas ela traz bastante livros de 
leitura para a gente ler com ela, eu e minha filha a gente lê com ela então, ela traz toda semana. Ela 
traz bastante livros, ela gosta muito de leitura, mas para pesquisa mesmo a gente... na internet 
(risos). 
 
11- As crianças preferem fazer as pesquisas escrevendo manualmente ou no computador 
(digitadas)? 
Ah...não ela escreve. Ela escreve, eu ainda não deixei muito e eu prefiro que seja mais manual. Ela 
está na fase da alfabetização, porque se não tira um pouco disso né!? Como ela tá aprendendo 
agora... e começar de uma outra forma às vezes, eu acho que ela perde um pouco disso né!? De 
querer, porque é muito mais prazeroso o celular é muito mais instigante para ela, é muito mais 
gostoso né!? Uma curiosidade a mais. Esses dias agora, ela aprendeu a pesquisar por áudio, eu nem 
sabia, eu nunca fiz isso, nunca tinha visto, ela mesma vai lá perto botãozinho do Google de áudio e 
pesquisa por áudio, eu não sabia fazer isso que ela fez (risos). 
 
12-  Geralmente, as crianças realizam os trabalhos, as pesquisas individualmente ou em 
grupo? 
Esses dias ela foi para casa da amiga dela, e elas fizeram o dever de casa, as duas fizeram juntas. 
Mas eu vejo mais individualmente, bom na escola eu não sei como é que é, se as professoras fazem, 
se estimulam fazer em grupo, mas a minha filha está dizendo que também faz em grupo na 
escola, mas em casa é individual ou comigo. 
 
13-  As crianças se interessam por ilustrar os trabalhos e/ou as pesquisas? Por fazer uma 
capa? Colocar a fonte de pesquisa? 
Bom, a gente realmente ainda não chegou nessa etapa não, porque o que a escola pedia já é mais 
tipo... manda umas perguntas e a gente só respondia então, não a gente não... e eu também não 
estimulei isso também nela. 
 
14-  As pesquisas são apresentadas na escola? De que maneira? 
Não sei. 
 
15- As crianças têm prazer ou medo das apresentações? 
Ela não é muito tímida não. Eu nunca tive problema não. Ela é bem falastrona sabe!? 
 
16- Vocês sabem de que maneira são avaliadas as pesquisas das crianças na escola? 
Não, não sei. Eu já questionei assim... tipo algumas nota de prova, essas coisas, mas eu não tive 
uma resposta certa, para eu te falar assim, como é que é avaliado, não sei te falar. 
 
17-  Vocês pais percebem que, após a realização de uma pesquisa, o assunto foi aprendido? 
Em que momento? 
(Pensa um pouco) É... mais no dia a dia mesmo. Quando a gente sabe que eles aprenderam, é bem 
tipo assim, não é o certo e o correto que está na prova. Bem, é sempre quando eles praticam mesmo 
no dia a dia, então não é uma coisa assim... que a gente define tal dia tal hora e eu não consigo fazer 
isso. Mas eu percebo nas atitudes dela, quando ela conversa com um amigo, quando ela vai para 
casa de uma amiga e a mãe fala como ela se comportou. Eu percebo que ela realmente está 
aprendendo essa diversidade, a respeitar, a respeitar o conhecimento dos outros, a diferença dos 
outros. 
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18- Vocês motivam os filhos de vocês a realizarem pesquisas além daquelas solicitadas pela 
escola? 
Sim, ela faz bastante pesquisa em casa... vixe! Muito, porque ela é bastante curiosa, ela é muito 
questionadora, às vezes a gente até perde um pouco a paciência de tanto que... a gente fala uma vez 
aí ela fica: Mais porque? Mas por que é assim? Porque que tem que ser assim? Ás vezes a gente 
perde um pouco a paciência, porque ela é muito curiosa, ela pesquisa bastante no dia a dia. 
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ANEXO K - ENTREVISTA COM MÃE (M4), DA ESCOLA M  

 

Perfil da mãe: Eu sou casada, tenho duas filhas, uma adolescente de dezoitos anos e uma criança 
de oito. As duas estão estudando. Estou morando em Franca à 10 anos, hoje sou esteticista, também 
já trabalhei em cozinha de restaurante e no... trabalhei no Hospital psiquiárico. 
 
1- O que você entende por pesquisa? 
Nossaaa... (pensou muito). Não sei assim... te dizer com palavras sabe! E falar exato o que eu 
conheço por pesquisa, tipo quando você quer pegar alguns dados? Pegar alguma coisa... saber tipo o 
IBGE, eles fazem pesquisas mas, assim eu não sei te falar, expressar o que eu acho que é. 
 
2- Os seus filhos realizam pesquisas? Quais tipos de pesquisa? 
Sim, para saber a quantidade de pessoas em casa, também renda... que no começo do ano vai da 
escola, esses tempos para trás a minha filha dia 18, ela está no terceiro, ela precisou de fazer uma 
pesquisa sobre o comércio, se as vendas estavam boas ou não... Já a de 8 anos faz bastante, faz 
bastante... esses dias mesmo ela saiu para ver como é que tava a vizinhança...eu não sei.  
 
3- Vocês pais, têm conhecimento de como as pesquisas são solicitadas pela escola? 
Bom, da pequena... vem assim... ali na folha falando: quantas pessoas em casa? E a renda 
familiar? É contrangedor. Da outra né!? Ela tá fazendo um tratamento... aí veio solicitando um 
histórico de saúde da família, mas é tudo assim... tudo por escrito especificado não assim um 
geral, mas especificado. Ah, o irmão tem isso? A irmã tem aquilo? A avó tem isso? O avó tem aquilo? 
 
4- Qual é a participação de vocês pais, na realização dessas pesquisas? 
Da mais velha, ela já se vira sozinha, quando precisa de mim para saber alguma coisa da família, ela 
me pede. Agora a menor não, a menor precisa da gente para tudo né!? Até para saber o número da 
casa ela precisa, aí eu e o pai a gente sempre ajuda, nós estamos sempre ali. 
 
5- Em que a pesquisa poderá fazer diferença e/ou contribuir para o desenvolvimento dos 
filhos de vocês? 
Ai... acho que das pesquisas que elas fazem, acho que ajuda bastante, ajuda a conhecer a família. A 
outra que teve que sair para pesquisar, ela já teve uma noção... “é não tá fácil mãe! Porque o 
comércio não está vendendo nada”, a menor já leva mais né!? Ah... eu tenho tantos parentes. Sabe, 
eu acho que agrega conhecimento sim, agora eu acho que com a sua pesquisa, acho que pode 
ajudar na escola né!? 
 
6- Os seus filhos são curiosos? Essa curiosidade é instigada? De que maneira? 
São muito! Eu sempre incentivei muito a leitura e a pensar sobre o que tá lendo, uma interpretação já, 
né!? Do que está lendo, nunca deixei só ali, sempre no meio eu perguntava o que tava entendendo, 
o que tava achando, passado algumas semanas até hoje eu pergunto de novo do livro, para poder 
lembrar fazer a cabecinha funcionar e as duas gostam muito. Engraçado que eu não sou de ler mas, 
eu incentivo (risos). 
 
7- Como vocês pais respondem as perguntas ou curiosidades dos filhos seus? 
Depende da pergunta... aí a gente enrola né!? A menor esses dias me perguntou o que era sexo, eu 
enrolei falei que ela não tem idade, na verdade eu devia ter falado. Agora já as outras perguntas a 
gente sempre fala. A mais velha, a gente tem total liberdade de conversar para tudo, qualquer coisa 
que ela vai fazer... se é pesquisa, se é curiosidade, então ela tem liberdade para isso. A menor... já 
não sei. 
 
8- Quais as dificuldades encontradas para a realização de uma pesquisa? 
Quando...esses dias pediu para pesquisar sobre artistas, pegar recorte de revista e pôr o nome e eu 
não tinha revista, porque já tinha usado tudo e eu, como eu não sou de comprar, eu não tinha revista 
em casa. É essa minha dificuldade, porque tinha que fazer o recorte e a gente não tinha, aí eu falei: 
na internet não dá para pesquisar, porque não tenho impressora... poderia imprimir né!? Mas falei não 
vai fazer. 
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9- Como se dá a seleção de material para a realização da pesquisa? 
Ah... o que tiver disponível em casa. Se tiver todos, aí eu vou ver uma imagem melhor, maior, umas 
letras maiores para ela entender melhor, para facilitar para minha filha. Agora se não tiver opção vai o 
que tiver. 
 
10- As crianças se interessam por mais de um tipo de material de estudo? Qual ou quais? 
Revista ela gosta. Eu acho que por ser mais colorido, ainda por oito anos só. Ela gosta bastante, mas 
livro também ela gosta, ela pega livro na escola que não tem imagem, não tem figura nenhuma, sem 
uma ilustração. Mas para ela fazer as pesquisas, ela prefere revista. 
 
11- As crianças preferem fazer as pesquisas escrevendo manualmente ou no computador 
(digitadas)? 
A minha mais velha, ela faz manual e ela tem o computador disponível, mas ela faz manual depois, 
ela pode até digitar e imprimir, mas em casa tá lá, fazendo manual, faz tudo manualmente primeiro. A 
mais nova é só a mão, a única coisa que ela tem disponível é o tablete, mas tem coisa que eu não 
deixo pesquisar. Esses dias ela queria usar calculadora, não, não é para usar a cabeça não 
calculadora, então ainda não tá na hora da pequena digitar. 
 
12-  Geralmente, as crianças realizam os trabalhos, as pesquisas individualmente ou em 
grupo? 
Mais sozinha, mora todo mundo muito longe, então todos os que ela leva é individual, isso a mais 
nova. A mais velha faz em grupo quando a turminha dela liga, porque ela não é muito sociável mas, 
também faz mais sozinha, hoje mesmo ela vai ficar na escola para fazer trabalho. 
 
13-  As crianças se interessam por ilustrar os trabalhos e/ou as pesquisas? Por fazer uma 
capa? Colocar a fonte de pesquisa? 
Então, a mais velha não sei te dizer se ela põe capa, o que que ela faz porque ela faz sozinha, já tem 
18 né1? Está no terceiro. Agora a mais nova, ainda não teve esse tipo de trabalho para levar para 
casa, agora ilustrar ela gosta, gosta de colorir tudo que vai, um desenho que vai, ela colore... é a 
idade né!? Eles gostam de colorir depois a outra mal ... (Risos). 
 
14-  As pesquisas são apresentadas na escola? De que maneira? 
Não sei te dizer, não sei te dizer. O ano passado da menor era... desse ano eu não soube de 
nenhuma apresentação. 
 
15- As crianças têm prazer ou medo das apresentações? 
Não sei te dizer... eu tinha medo quando era mais nova, mas ela eu não sei. 
 
16- Vocês sabem de que maneira são avaliadas as pesquisas das crianças na escola? 
Não sei, não sei como é feito. Não sei se todas são olhadas uma por uma, não sei. 
 
17-  Vocês pais percebem que, após a realização de uma pesquisa, o assunto foi aprendido? 
Em que momento? 
Percebo quando passa mais de semanas e ela ainda está falando daquilo, mãe lembra daquele 
trabalho? É isso? Ah... eu vi tal coisa... assim semelhante na rua. Não parece aquilo? Aí eu penso... 
gravou. Tá ali, aprendeu. 
 
18- Vocês motivam os filhos de vocês a realizarem pesquisas além daquelas solicitadas pela 
escola? 
Não, não incentivo a única assim que eu incentivo a leitura, falo muito sobre estudar, não deixo faltar, 
mas fazer outros tipos de trabalhos, outros tipos de pesquisa em casa, não. A menor nas férias eu 
faço ela fazer um desenho todos os dias do que aconteceu no dia, mas é só. 
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ANEXO L - ENTREVISTA (GRUPO FOCAL 1) COM ESTUDANTES ESCOLA P 

 

01  O que vocês entendem por pesquisa? 
As crianças iniciaram suas respostas bem intimidadas, disseram que pesquisa é fazer uma pesquisa, 
outros disseram que tem que perguntar para a professora, ver no livro, ver em uma história, em um 
filme, em um desenho, no computador.  
(A13) “é perguntar... fazer uma pesquisa e fazer”. 
Como pararam de responder, fui para a próxima pergunta. 
 
02  Vocês fazem pesquisa? De que maneira realizam pesquisas? 
Foi unanime, todos disseram que sim e iniciou novamente uma relação de onde fazem pesquisa, pois 
na pergunta anterior já haviam falado um pouquinho, disseram que fazem pesquisas nos livros, nas 
revistas, no celular, no computador da mamãe.  
 
03 Por que pesquisar? O que é que nos motiva a pesquisar algo? 
Dedinhos levantaram e o mais espertinho foi logo falando: para “estudar para melhorar a inteligência”, 
um outro disse “para a gente aprender” e assim seguiu: 
A12 - “Para a gente saber as coisas” 
A1 – “Saber os tipos de planeta, saber os lugares” 
A13 - “Saber o que é que a gente quer fazer” 
NI - “Saber sobre as plantas” 
NI - “Fazer pesquisa nos motiva a estudar” 
  
04 Vocês são crianças curiosas? 
Quando realizei essa pergunta a classe se dividiu na resposta, entre o sim e o não e riram...e aí 
começaram a falar sobre o que ficam curiosos, porém até os que disseram não falaram alguma coisa: 
A13 - “Sobre a Grécia, sobre tudo” 
A1 - “Fico curioso de vários jogadores de futebol” 
A5 - “Fico curiosa de um monte de coisa da Grécia” 
A1 - “Eu tenho curiosidade de saber sobre as plantas carnívoras... se existe, e as vezes eu penso 
nessa planta e como é que ela come, as coisas que ela faz... elas tem uns tipos de tentáculos de 
planta, para pegar as pessoas e comê-las” respondeu isso com um sorriso estampado no rosto. 
Nem todos falaram.  
 
05 Como vocês imaginam um pesquisador? 
Legal, forte, inteligente, super legal, mutante, estudando os países. 
A1- “Inteligente, consegue fazer um robô e muitas coisas legais”.  
A14 – “Criando invenção” 
A5 – “Estudando muito” 
 
06 As professoras falam com vocês sobre pesquisa? 
Todos responderam sim, mas ficaram rindo e pensando, olhando um para o outro... eu insisti na 
pergunta, dizendo que tinha certeza que todos tinham um pouquinho de coisa para me contar, mas: 
A1- “é tanta coisa que falam que até todo mundo esquece” (risos),  
A13 - “é tanta coisa que a cabecinha nem aguenta e explode” (risos). 
 
07 Como os professores solicitam pesquisas para vocês? 
A primeira resposta foi o que é solicita? Expliquei e vários disseram: Falando. 
A2 – “Saímos para pesquisar lá fora, aqui dentro...”  
A1 – “Eu vejo no computador não tenho nenhum livro” 
NI - “Na tecnologia” 
NI - “Manda pesquisa para casa” 
NI - “E aí a gente vê no computador” 
NI – “Lendo” 
A2 - “A gente já disse tudo isso”  
 
08 Os pais ajudam vocês a elaborar as pesquisas? 
Foi um coro no sim e uma vozinha...: mais ou menos. 
A1 - “Eu não sei assim, muito ler letra cursiva então eles leem para mim”. 
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A3 – “Lendo no celular”. 
E ficaram sorrindo, segurando a cabecinha não quiseram responder mais nada. 
 
09 Vocês gostam de fazer a pesquisa sozinhos ou em grupos? 
A turma se dividiu, alguns preferem fazer sozinhos e outros em grupo, sendo a maioria em grupo. 
Perguntei aos que gostam de fazer pesquisas sozinhos o porquê e responderam: 
A1 – “Por causa que é legal você pode estudar mais, você pode aprender a ler as letras cursivas, 
aprender mais, escrever melhor... ter uma visão melhor”. 
A1 – “Fazer sozinho também pode fazer muitas coisas melhores, tipo experiências, tipo estudar as 
flores, pode fazer tudo isso sozinho, mas se eu estiver em grupo também posso ajudar”. 
Os outros apenas concordaram e repetiram algumas coisas. 
Os que preferem em grupo responderam: 
A5 - “Porque a gente pode juntar e ler para o amigo, porque eu já sei ler e eles não sabem ainda e 
também é bom porque um conta o que sabe e o outro também, e daí você sabe mais...” 
 
10 Onde vocês pesquisam? Livro, revista etc.? 
Não realizei essa pergunta, pois desde a primeira pergunta eles foram falando onde gostam e 
costumam pesquisar: Revistas, livros, computador, celular, enciclopédias. 
  
11  Vocês gostam de fazer a pesquisa escrevendo manualmente ou no computador?  
Alguns disseram que preferem os dois, mas na escola fazem apenas manualmente e também fazem 
desenhos, a maioria disse que escrever é mais gostoso. 
A2 – “Os dois”. 
A1 – “Escrever é bom para aprender a ler e escrever”. 
A1 – “Tipo se fosse letra cursiva e uma pessoa não consegue ler, aí a gente escreve num papel”. 
 
12 Vocês gostam de ilustrar a pesquisa? Por quê? 
Alguns perguntaram o que era ilustrar, depois me mostraram na lousa, estava escrito: 12º trabalho de 
Hércules – Grécia – para dizerem que ilustram o que estão estudando: 
A1 – “Sim, daí a gente faz os desenhos dos trabalhos”  
NI - “Estudamos e pesquisamos depois fazemos um desenho” 
 
13 Quais as dificuldades que vocês encontram em fazer uma pesquisa? 
Disseram que não tem nada difícil em fazer uma pesquisa, alguns disseram que o mais difícil é 
escrever: 
A2 – “Nada”. 
A1 – “Escrever e ler por causa que escrever e ler pode dar assim muitos problemas de visão, assim 
tem um CE ali e a gente vê QUE”, o amigo E2, contestou dizendo: “você mesmo disse que ler e 
pesquisar estimula a visão e agora você está dizendo que erra a visão....” e os dois ficam se olhando 
e dando risadinhas.   
A8 - “Ah eu acho que é difícil, me dá muita dor de cabeça depois” (Disse isso com muita vergonha e 
risinhos entre os amigos). 
A1 – “Daí as palavras entram no seu cérebro e você fica com dor de cabeça” 
A1 – “É que as vezes você pode encontrar e às vezes não, tipo uma vez eu procurei um Red Spinner 
aqui e não achei” (risos). 
Todos riram. 
 
14 Você gosta de apresentar a pesquisa para os colegas? Por quê? 
Todos responderam que sim, mas teve um que disse 
A2 - “nunca acontece isso... raramente, só no ano passado”. 
 Ninguém mais quis falar nada a respeito. 
 
 
15 Vocês sabem de que maneira são avaliadas as pesquisas que vocês realizam?  
Não souberam responder, disseram que é a professora que faz.  
A2 – “A professora que sabe dessas coisas”. 
 
16  Vocês percebem que, após a realização do trabalho, o assunto foi aprendido? Em que 
momento? 
Simm. 
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A1 - “Porque quando estuda, você aprende muito bem, assim...” 
A1- “A gente já falou disso, aí fala de novo com outra coisa, aí a gente entende”. 
A5 – “Porque a professora lê para a gente no computador e aí a gente aprende” 
 
17  Vocês realizam pesquisas além daquelas solicitadas pela escola? 
Simmm. 
A13 - “Eu pesquiso”  
NI - “Pesquiso, porque é legal” 
A1 – “Tipo assim, outro dia a gente estava estudando a Grécia aí eu estudei o Egito porque eu queria, 
podia estudar o que eu quisesse, aí eu estudei o Egito. 
NI - “A gente pesquisa em casa” 
A1 - “Esses dias eu pesquisei num livro de tubarão eles tem umas escamas muito fortes”. 
A5 – “Eu tenho um livro de tubarão”. 
 
18 ‘O que é para vocês uma boa pesquisa? 
Cada um foi falando alguma coisa: ler, desenhar, escrever, ouvir, ouvir a professora, aprender, 
prestar atenção, não ficar conversando. 
A1 – “Prestar atenção na aula de ciências”. 
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ANEXO M - ENTREVISTA (GRUPO FOCAL 2) COM ESTUDANTES ESCOLA M 

 

1- O que vocês entendem por pesquisa? 
E6 – “Pesquisar é ver tipo a história do Brasil, aí a gente tem que pesquisar ou na internet ou em 
qualquer lugar que dá para pesquisar, sobre história... coisa que aconteceu no passado”. 
E3 – “A gente pesquisa sobre os animais” 
E2 – “É sobre os animais do Pantanal, é que a matéria deste bimestre é sobre a anta, onça e outros 
animais do Pantanal” 
Ninguém mais quis falar o que era pesquisa. 
 
2- Vocês fazem pesquisa? De que maneira realizam pesquisas? 
Sim. 
E9 – “Eu vou lá no facebook e aí eu vejo o que é o... o que eu gosto.”  
E2 – “Quando nós estamos aqui na escola a professora traz um pen drive e vai lá na sala de vídeo e 
reproduz”. 
E1 – “Aí a gente vê e pesquisa mais” 
E6 – “Ou ela conta uma história sobre o rio Nilo, ou um texto informativo. 
E1 – “É tipo, ela mostrou para a gente sobre os animais do Pantanal, aí quando a gente chegou a 
gente pegou um livro e leu um texto sobre a anta, que é um animal do Pantanal” 
E7 – E a... E1, teve que copiar de castigo, na hora do recreio... por isso que ela não esquece (risos).  
 
3- Por que pesquisar? O que é que nos motiva a pesquisar algo? 
E6 – “Para aprender mais” 
E3 – “Porque sim” 
E5 – “Para a entender mais sobre o que a professora está ensinando”. 
E4 – “Para saber mais coisas”. 
 
4- Vocês são crianças curiosas? 
Sim. Todos responderam. 
E2 – “Muito curiosas...” 
E7 – “Fico curioso de olhar o celular da mamãe” 
E1 – “Às vezes uma pessoa fala assim, olha... esse negócio aqui... aí você fala assim ah... eu quero 
saber!?” 
E2 – “Assim, por exemplo: hoje tinha um monte de livros espalhados pelo chão, e eu perguntei para o 
tio o que era que estava acontecendo... de curiosidade”. 
E6 – “Eu fico curioso quando minha mãe manda mensagem pelo whatsapp e eu quero saber com 
quem ela está falando, porque as vezes ela está combinando com alguém para ir no PUB...” 
E5- “Tipo assim a minha mãe está no telefone eu falo assim quem é? Aí eu fico curiosa, entendeu?”. 
E5 – “Também aqui na festa junina da escola eu estava curiosa para saber quem eu ia ser... se a 
rainha ou a princesa entendeu?” 
 
5- Como vocês imaginam um pesquisador? 
E6- “Ah... ele pode usar um chapéu ou um avental...e usa óculos” 
E8- “Como se fosse um detetive”. 
E9- “É uma pessoa ciente”. 
E1- “É assim, ele pergunta as coisas para uma pessoa e a pessoa tem que responder... assim tipo 
um crime”. 
E2 – “Tipo Pedro Alvares Cabral, que descobriu um pouco do Brasil, porque quem descobriu de 
verdade foram os índios, por que quando ele chegou já tinham pessoas morando aqui na nossa terra. 
Mas ele só achou que descobriu. 
E5 – “E um pesquisador pesquisa muito também na internet”. 
E3 – “Ele só fica na frente do computador, pesquisando”. 
E6 – “O pesquisador pesquisa tipo, quem matou Pedro Alvares Cabral, ou se ele morreu pela idade...” 
 
6- As professoras falam com vocês sobre pesquisa? 
Sim. Todos responderam juntos que sim. 
E6 – “A maioria”. 
E3 – “As duas”. 
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7- Como os professores solicitam pesquisas para vocês? 
E2- “Uma pesquisa mais leve né!? Só passam umas coisas mais pesadas para o 2º C, porque a 
professora falou que eles são os mais atrasados que tem dos 2º anos. Porque ficou mudando muito 
de professora e só agora que eles decidiram ficar mesmo com essa professora”. 
E1 – “Então, a nossa sala é a mais atrasada, nós todos somos atrasados”. 
E5 – “Então por isso que a gente leva muita lição para casa, a depois a gente leva para escola e ela 
corrige”. 
E3 – “E também a gente faz grupinhos e a gente fez uma pesquisa” 
E2 – “E tinha notícias, livros, revista Veja...é a professora fez três grupos, o grupo 1 que estava em 
um nível mais baixo, ficou com uma sílaba e uma parlenda, o outro o outro ficou com texto e a gente 
do meu grupo ficou com uma notícia”. 
E1 – “É que os grupos da nossa classe... é que tem muitas pessoas que ainda não sabem ler, aí ela 
colocou os que estão aprendendo e o que já aprendeu, para ensinar e cada dia a gente vai trocando 
para ajudar”. 
E2 – Assim, um grupo foca uma coisa, o outro grupo foca em outra coisa e a gente e o grupo grandão 
foca em outra coisa, o grupo três é o maior, por causa que tem muito mais pessoas lá na classe que 
estão mais avançadas e muito menos crianças menos avançadas. 
E5 – “Então tipo assim, eu estou ajudando um amiga a ler porque ele estava muito ruim, ele estava 
devagar para ler, aí eu ensinei ele. 
 
8- Os pais ajudam vocês a elaborar as pesquisas? 
Não, todos responderam não. 
E2 – “Não porque a professora não manda pesquisa para casa”. 
Daí eu perguntei, então vocês fazem pesquisa sempre na escola? E eles disseram que sim. 
E2 – “Sim, porque aqui as professoras entendem mais”. 
E1 – “É, porque só as professoras entendem mais disso né!? Os pais eles já tiveram professores, 
mas eles cresceram e esqueceram um pouco... eles não pensam. 
 
9- Vocês gostam de fazer a pesquisa sozinhos ou em grupos? 
Apenas dois disseram que preferem fazer pesquisas sozinhos E5 e E6, todos os outros preferem em 
grupo. 
 
10- Onde vocês pesquisam? Livro, revista etc.? 
E cada um foi falando uma coisa, na sala, no celular, em casa, nos livros, no youtobe.  
E6 – “A maioria que a gente pesquisa é na escola, porque já na minha casa e na casa da minha avó 
porque é vizinha eu avanço no computador só para jogos e ver uns vídeos”.  
E7 – “Eu pesquiso no Notebook da minha irmã”. 
E1 – “Eu só uso o celular se eu não achei nos livros aquilo que eu precisava”. 
  
11-  Você gostam de fazer a pesquisa escrevendo manualmente ou no computador? 
Disseram que não digitam e todos fazem manualmente, mas que digitar é muito melhor e divertido. 
 
12- Vocês gostam de ilustrar a pesquisa? Por quê? 
Sim. 
E2 – “Estudando os animais do pantanal eu desenhei um animal” 
E1- “Eu também”. 
Foram vários eu também. 
E9 – “Eu desenhei uma onça pintada”.  
E6 – “E a gente tem que ilustrar por causa que... para os professores verem que a gente tem 
criatividade... essas coisas que os professores gostam de ver dos alunos”. 
E9 – “Por causa que se o professor pedir uma coisa, você vai lá e faz, depois de pronto ele vai lá e 
olha e vê se está certo e mostra para as outras pessoas”. 
E6 – “É, quando terminar o bimestre”. 
E2 – “A ilustração devia ser mais assim, para mostrar a atenção que teve quando foi ver as imagens, 
porque tem gente que não presta atenção, e aí quando a professora pede é tipo uma prova para ver 
se prestou mesmo atenção, se entendeu”. 
E3 – “A gente faz também muitas escritas e desenhos de contos, a gente já fez do Gato de Botas que 
foi prova, da festa no céu... que tinha que continuar a história, da Bela e a Fera e da Bela 
Adormecida”.  
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13- Quais as dificuldades que você encontram em fazer uma pesquisa? 
E2 – “Talvez a pergunta mais difícil, tipo tal milhão + tal milhão, talvez é o mais difícil. Uma... dezena, 
unidade e centena...” 
E5 – “Tipo assim eu acho a pergunta, porque aí eu tenho que ler tudo aquilo de novo para acertar..., 
aí se eu errei eu não sei o que eu faço”. 
E6 – “Para mim o mais difícil é lembrar porque, porque eu sou quase igual a Dori, só não perco 
naquele momento e naquele segundo, é difícil lembrar o que a gente estava pesquisando... é difícil 
para mim, porque a gente não anota”. 
E9- “Não tem nada difícil em uma pesquisa, porque para mim uma continha é fácil, alguma escrita é 
fácil e aí quando meu pai me bota..., ele faz eu ler o livro inteiro e depois pede para mim reescrever e 
só”. 
 
14- Vocês gostam de apresentar a pesquisa para os colegas? Por quê? 
Sim, todos disseram sim. 
E1 – “É que quando a gente aprende e apresenta, a gente mostra para as outras pessoas que a 
gente aprendeu e está ensinando para as pessoas que ainda não sabem”. 
E4 – “Ah... eu gosto porque eu gosto”. 
E3 – “É bem legal porque a gente compartilha as coisas que a gente fez na nossa sala com as outras 
crianças”.  
E9- “Eu aprendo aqui na escola né!? Aí meu vô e minha e minha vó não estão aqui para aprender, ai 
eu falo para eles o que eu aprendi aqui, aí eles ficam sabendo..., e depois eu conto para a minha mãe 
e para o meu pai”. 
E4- “A gente compartilha com todo mundo e depois eles vão aprendendo também o que a gente leu”. 
E2- “Tipo igual nós vamos fazer com o projeto planta e o pantanal..., nós estamos estudando tudo 
para depois passar tudo isso para um cartaz e depois ir passando de sala em sala para explicar como 
é o pantanal, tipo quais os predadores, como esse animal se alimenta, como esse animal fica 
confortável em tal lugar”. 
E6 – “É porque na verdade eu gosto... quando eu crescer eu quero ser cantor né!? Eu tenho que..., 
eu gosto de mostrar pra eu perder o medo de vergonha...e coisa..., porque nós temos que melhorar o 
mundo, o mundo está ficando ruim, está cada vez pior e a gente tem que melhorar, a gente tem que 
subir e não descer né!?”. 
 
15- De que maneira são avaliadas as pesquisas realizadas?  
E9- “É tipo, a professora vai lá, ensina nós na sala, e tipo e fala para nós apresentarmos em outra 
sala, e vai apresentando para outras pessoas, tipo para o pai e para a mãe”. 
E3 – “Porque para apresentar cada um faz um pouquinho das coisas, cada um desenha um pouco e 
também quando a gente vai apresentar aqui nas outras salas da escola, a gente... cada um também 
fala um pouquinho, cada um faz uma parte” 
E2 – “E quando nós vamos apresentar, a professora fala uma 5 semanas antes, e nós já ir se 
preparando, decorando, igual os passos... da festa junina, cada dia a gente vai aprendendo um 
passo, até ela decidir o passo ideal para nós. E aí só quando está tudo pronto é que a gente se 
apresenta”. 
E1 – “A professora avalia o que a gente fala, pela nossa fala, porque a gente tá lendo, ela presta 
bastante atenção na gente que tá lendo, daí ela vai escutando bem a fala que a gente está falando 
para ver se a gente está falando uma coisa errada, para ela ir lá e concertar para a gente, e ver se a 
gente errou, para a próxima vez a gente falar certo”. 
 
 
16- Vocês percebem que, após a realização do trabalho, o assunto foi aprendido? Em que 
momento? 
Sim. 
E9- “É que aí, depois que acaba a pesquisa, aí eu começo a ficar mais sabido e depois eu falo para a 
minha mãe, eu conto para as outras pessoas... e vou falando”. 
E7 – “Porque tudo é pesquisa?” Interferência de uma criança que não entendia porque todas as 
perguntas se referiam a pesquisa. 
E6 – “Eu não percebo, porque eu já disse que minha cabeça é um pouco ruim, para lembrar das coisa 
(risos). É porque quando eu era criancinha eu morava no apartamento com a minha mãe e meu pai, e 
eu desci rápido as escada para comprar Mcdonalds para comer na minha avó, porque eu estava 
muito animado para comer, mas ai eu escorreguei no degrau e bati assim, na testa, e fez um galão 
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assim ... tive que ir no médico tirar raio X, ai deu tudo certo, aí passou umas semanas e eu cresci aí 
melhorou”.  
E5 – “É assim quando eu faço uma pesquisa, parece que eu fico mais esperta, eu ficou mais 
inteligente... entendeu?” 
E1 – “Quando a gente lê a pesquisa, a gente... lê, lê e quando a gente entende a gente pensa assim, 
nossa... eu não sabia disso aqui, agora eu aprendi mais uma coisa, tem mais uma coisa que eu 
aprendi”. 
  
17-  Vocês realizam pesquisas além daquelas solicitadas pela escola? 
Sim 
E9 – “Meu pai pede para eu fazer pesquisa para ele”.  
E2 – “Eu faço pesquisa na minha avó, assim na calculadora, assim conta de centena à unidade”. 
E3 – “Às vezes eu chego em casa e quero saber o preço de alguma coisa... e também onde é esse 
tal lugar aí eu pesquiso no celular”. 
E6- “Às vezes eu faço a pesquisa perguntando... para o meu pai, para minha mãe... para saber 
quanto tempo os bichos podem viver..., ou porque a gente tem que fazer nossas necessidades...né!?” 
E5 – “E as vezes quando acaba uma pesquisa da escola eu vou lá fazer outra pesquisa também, tipo 
assim sobre os animais, sobre o Brasil ..., para saber mais do que aquilo que eu aprendi na escola”. 
 
18- O que é para vocês uma boa pesquisa? 
Foram várias respostas: silêncio, educação, não responder, fazer o que a professora manda, fazer as 
atividades, não ficar atrasado, não conversar, não chegar atrasado, estudar mais, fazer em grupo. 
E3- “É muito legal trabalhar em grupo porque se ela não sabe alguma coisa eu posso ajular ela”. 
E5- “Tipo assim, se você não sabe alguma coisa à outra vai te ajudar”. 
 
Eu disse que minhas perguntas haviam acabado e se alguém gostaria de falar mais alguma coisa e: 
E1 – “A professora está colocando coisa assim ..., na altura média, que assim a gente ainda não 
sabe, para ela aprender, para ela aprender mais e ensinar a gente, e ela está passando muitas coisas 
fáceis e muitas coisas difíceis também..., para a gente pensar mais, sabe!? Para a gente refletir bem 
o nosso estudo”.    
E2 – “Os professores também pesquisam porque ele não é o gênio da lâmpada”. 
 


