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RESUMO 

 

 

As Relações entre Escola e Família constituem o tema abordado nesse trabalho, como 

resultado de vivências durante a prática de estágio realizada em uma escola da rede municipal 

de Taquara. Estabelecido o objetivo geral de analisar algumas visões que permeiam essas 

relações, de parte a parte e quais idéias encontram-se subjacentes, sustentando-as, utilizou-se 

como referenciais teóricos principais Fernando Beker, explicitando a teoria construtivista, 

embasada em Jean Piaget, tentando responder o objetivo de como se dá a produção do 

conhecimento pelas crianças dos anos iniciais. Philipe Áries e Friedrich Engels 

desenvolveram, na perspectiva histórica e sociológica, as transformações das visões de família 

desde o século XVI até o momento, atendendo o objetivo de compreender as novas 

configurações familiares. Júlia Varela e Fernando Alvarez discorreram sobre o 

desenvolvimento da escola através da história, com suas implicações econômicas e sociais, 

respondendo ao objetivo de entender como a escola se relaciona com as crianças e suas 

famílias, e, Vitor Henrique Paro, examina os fatores que estão implicados na construção de 

um espaço escolar democrático abordando o objetivo de apontar dificuldades que impedem 

aproximações e possíveis soluções para esses impasses. Marilena Chauí e Carlos Rodrigues 

Brandão contribuíram para enfatizar pontos de vista de outros autores. Os referidos autores 

apresentaram conceitos que permitiram o embasamento das constatações de como se 

produzem dificuldades de aproximação entre escola e família e suas consequências no 

aprendizado por parte dos educandos de anos iniciais. Para isso, julgou-se conveniente 

relacionar as falas dos autores com as relações sociais e econômicas presentes na vida da 

comunidade situada no entorno da escola. Tomando-se em conta a preponderância do papel 

da escola na tentativa de uma aproximação com resultados positivos para todos os envolvidos, 

apontam-se algumas estratégias práticas que passam pela democratização do espaço escolar. 

A não participação da família em todas as áreas da vida da escola, o medo da escola em abrir-

se a essa participação, desqualificando-a, interferem nas aprendizagens das crianças de forma 

negativa. A metodologia empregada para a coleta dos dados foi o apontamento do que ocorreu 

a partir das vivências geradoras de observações em meio aos alunos, funcionários, outros 

docentes, direção e pais de crianças, dentro do ambiente escolar e algumas vezes em visitas a 

casas de alunos.  

 

Palavras-chave: Escola e Família; Aprendizagens; Democratização do espaço escolar. 



ABSTRACT 

 

 

The Relationship between School and Family are the subjects addressed in this work as a 

result of experiences during the practice stage held in a school in the municipal Taquara. 

Established to analyze some views that permeate these relationships on both sides and what 

ideas are behind it, behind them was used as the main theoretical Fernando Beker, 

highlighting the constructivist theory, based on Jean Piaget, trying to answer order of how it is 

the production of knowledge by children from early years. Philippe Aries and Friedrich 

Engels, developed in historical and sociological perspective, the transformation of visions of 

the family since the sixteenth century until now, given the goal of understanding the new 

family configurations. Julia Varela and Fernando Alvarez talk about school development 

through history, with its economic and social implications, answering the purpose of 

understanding how the school relates to children and their families, and Paro Vitor Henrique, 

examines the factors that are involved in building a democratic school environment by 

addressing the objective of identifying problems that impede approaches and possible 

solutions to these dilemmas. Marilena Chauí, and Carlos Rodrigues Brandão contributed to 

emphasize the views of other authors. These authors presented concepts that led to the 

basement of findings as they occur difficulties in approach between school and family and 

their consequences on learning by the students of earlier years. To this end, it was deemed 

appropriate to link the lines the author's present economic and social relations in the 

community located around the school. Taking into account the preponderance of the role of 

schools in an attempt to approach with positive results for everyone involved, pointed out 

some practical strategies that go through the democratization of school space. The non-

participation of the family in all areas of school life, fear of school open to such participation, 

disqualifying her, intervene with the learning of children in a negative way. The methodology 

used to collect empirical data was because it occurred from the experiences that generate 

comments in the midst of students, staff, other teachers, directors and parents of children 

within the school environment and sometimes visits the homes of students. 

 

 

Keywords: School and Family; Learning; Democratization of school space. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A prática de estágio, realizada no primeiro semestre de 2010, na escola da rede 

municipal de Taquara, denominada neste trabalho como escola A, suscitou algumas reflexões 

acerca do que foi observado e vivenciado quanto às relações estabelecidas entre a instituição 

família e a instituição escola. Constataram-se, em tais relações, dificuldades que interferem na 

motivação para a frequência à escola e nas possibilidades de aprendizado por parte das 

crianças. Nesse sentido, entende-se como pertinente analisar alguns fatores que permeiam 

essa aproximação e que não estão explícitos, e tampouco elaborados para os envolvidos, mas 

que possuem, entretanto, grande peso nas manifestações de ambos os lados, em termos de 

críticas, cobranças e aprovações. Pelo envolvimento na atuação docente, as análises tenderam 

a enfocar a escola, no caso, a escola pública, como elemento preponderante na edificação de 

uma aproximação que resulte em benefício para a grande maioria dos que a ela se integram. 

A constatação mais relevante da experiência de estágio, demarcando outras que já vem 

acontecendo ao longo de quase dez anos como educadora, é a de que a escola continua 

distanciada da realidade que fervilha ao seu redor. A realidade deve ser compreendida como o 

conjunto de todas as relações sociais correntes na comunidade, assim como suas conexões 

mais amplas, que vão além do território do bairro e abarcam o município e o mundo. Quando 

tal realidade é desconsiderada, ela canaliza formas distorcidas de se fazer presente, 

aparecendo como agressão, apatia ou dificuldades de aprendizagem. A família não encontra, 

ainda, suficiente receptividade para as identidades sociohistóricas e econômicas que a 

caracterizam. 

A família da criança constitui o círculo de relações mais imediato e sustentador da 

maioria de seus conceitos de vida até os seis ou sete anos. Se a mesma não é compreendida, a 

criança passa a sofrer um sentimento de isolamento, em meio a outros colegas em idêntica 

situação. O novo espaço apresenta-se a ela como uma estrutura completamente diferente da 

qual estava acostumada, sendo que esse quase confronto de distintas relações pode entravar 

seu processo de aprendizagem. Sentindo-se só, e tendo que reaprender novas formas de 

relação que lhe classificam, que mobilizam sua autoestima, e que muitas vezes até 

desqualificam sua vivência fora da escola e dentro do lar, mais o fato de não ter possibilidade 

de expressar seu descontentamento, sua discordância com relação a essa forma de aprender, e 

com relação à estrutura escolar, a criança escapa emocionalmente pela rebeldia e agressão, 

chegando à violência, ou aconchega-se em uma carapaça protetora, aproveitando o mínimo 
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necessário para sua aprovação e obtenção do cartão de passagem por esse trajeto obrigatório 

que é a escola. 

Acredita-se que o acolhimento da família, juntamente com a criança, dentro da escola, 

desenvolvendo ações com ela ou mesmo realizando atividades propostas por essa, tragam um 

saldo positivo na ampliação de relações mútuas entre ambas as instituições. A possibilidade 

de as famílias apresentarem o seu modo de vida propiciaria maior compreensão sobre seus 

filhos, e a abertura de espaços para decisões de como a escola deveria ser promoveria uma 

facilitação de aprendizagens por parte das crianças, com retorno de benefícios para suas vidas 

fora dos muros da escola. 

Considera-se que a relação existente entre escola e família é um campo de necessária 

investigação, e que essa poderá render muitas contribuições ao aprimoramento da visão 

educacional desenvolvida pela primeira. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivos 

situar alguns enfoques sobre a escola pública e seu papel nos dias atuais, repassando um 

pouco de sua história no mundo e no Brasil; explicitar algumas conexões entre as relações 

sociais e modo de produção, as repercussões dessas relações dentro da proposta de educação e 

produção do conhecimento pela escola.  

Seguem, ainda, como objetivos, retomar o panorama histórico das conformações 

familiares, apontar algumas dificuldades existentes na relação entre família e escola, que 

também interferem no aprendizado por parte das crianças e sinalizar possíveis contribuições 

para uma aproximação mais tranqüila e positiva entre elas. 

Tentando alcançar os objetivos propostos encontra-se, no primeiro capítulo, um 

referencial teórico aportado por Philippe Áries e Friedrich Engels que exemplificam um 

quadro das diversas configurações de família ao longo da história. Nessa leitura há indicações 

da associação dos conceitos de família aos conceitos de infância e educação e das ligações 

entre as variadas estruturações de família com as condições de sustentabilidade no mundo 

material. No segundo capítulo, se perfaz a trajetória histórica da instituição escola no mundo, 

desde o século XVI, com a grande influência Jesuítica, especialmente no contexto europeu. 

Vê-se a continuidade dessa atuação, no Brasil, até o período denominado de Pombalino e a 

seqüência do mesmo em fases alternadas de investimento e descaso, com a conotação 

preponderante dos interesses das camadas dominantes. O referencial teórico escolhido para 

esse capítulo foi retirado de Júlia Varela e Fernando Alvarez. 

No capítulo três, abordam-se as dificuldades da relação entre família e escola 

sedimentadas nas observações e vivências realizadas durante a prática de estágio. São 

pontuados alguns elementos da estrutura da sociedade que se encontra amalgamada ao modo 
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de produção na economia.  Tais elementos refletem e interferem na configuração familiar e  

na maneira de pensar o mundo por parte da família e da escola e são reais causadores de 

conflitos. A escola implementando uma visão de formação para o trabalho, porém, sem 

conseguir atingir essa meta, pois os alunos apresentam outras motivações para o estudo, e a 

família responsabilizando a escola pelas dificuldades de aprendizagem das crianças, omitindo-

se de suas próprias responsabilidades frente a elas. Apresentam-se, ainda nesse capítulo, os 

temas emergidos dentro da sala de aula, na convivência entre as crianças e destas com toda a 

estrutura escolar, além da escola com a comunidade. Fernando Becker foi a referência teórica 

encontrada para embasar as idéias desenvolvidas. 

No quarto capítulo, com o auxílio teórico de Vitor Henrique Paro, são feitas mais 

algumas considerações sobre as dificuldades de aproximação entre as duas partes já referidas, 

e são apresentadas pistas de reformulação que contribuem para a melhoria na qualidade da 

relação existente e que passam pela abertura da escola com relação à família, em uma 

perspectiva de democratização do acesso ao espaço escolar. 

Como embasamento para as afirmações colocadas no trabalho, lançou-se mão de 

aportes teóricos provenientes de mais alguns autores como Marilena Chauí, Carlos Rodrigues 

Brandão, Paulo Freire e Dinair Leal Hora.  

Toda a coleta de dados foi realizada de forma empírica, nas vivências realizadas na 

escola, durante a prática de estágio. As observações das relações entre escola e família foram 

a fonte de inspiração para o desenvolvimento desse trabalho. 
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2 A FAMÍLIA: SIGNIFICADOS E RECONFIGURAÇÕES NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

 

Nos tempos atuais, o padrão de família, entendido pela composição de pai, mãe e 

filhos, convivendo em uma mesma casa, caminha para a sua reformulação. A família continua 

e continuará existindo, porém, sem padrão. Já no momento, não se consegue mais uma 

definição rigorosa, nem sob o ponto vista da sociologia, nem talvez, sob o ponto de vista da 

psicologia. Pai, mãe e filhos, convivendo dentro de um mesmo espaço, por mais de vinte 

anos, será, provavelmente um quadro menor dentro de outros tantos quadros de família 

possíveis.  

Talvez pareça estranho, mas se a história da humanidade for entendida de forma não 

linear, ver-se-á que o próprio conceito de família referido acima, também não existiu desde 

sempre. Dois grandes nomes sobressaem na reconstituição histórica da configuração de 

família: Philippe Áries e Friedrich Engels, abordado por Hijaz. 

 Veja-se primeiramente Philippe Áries (1973). Segundo ele, houve um tempo, 

conhecido como Idade Média, em que a criança, dentro do contexto político, social e 

econômico da época, era tomada apenas como um ser vivo, merecendo a mesma preocupação 

que um animalzinho, nos seus primeiros anos de vida. Recebia ela, suficiente atenção para 

que pudesse manter-se viva, sozinha, após esse período. No momento em que saísse dos 

cuidados primários de alimentação, vestimenta, e saúde, ou seja, em que não dependesse de 

um outro indivíduo para sobreviver, era integrada ao mundo dos adultos, aprendendo a vida 

por si própria. Toda sua preparação para uma vida adulta era feita na experiência da 

convivência com esses. Os conhecimentos necessários ao seu desenvolvimento eram-lhe 

passados nessa interação. Aprendia com os adultos, já fazendo. 

 As atenções a que Áries (1973) chama de paparicação, só eram dedicadas às crianças 

muito pequenas, realmente. Mas não eram atenções com o mesmo caráter de hoje em dia. 

Eram atenções mínimas para a sobrevivência e muito mais para promover a distração e o 

divertimento entre os adultos. Tanto que a morte de uma criança não era exatamente 

estranhada; sendo algumas vezes um pouco lamentada, mas sem conseqüência emocionais 

como as de hoje. Existia o pressuposto de que ela poderia ser substituída.  

A família mantinha-se agrupada, com o fim de desempenhar um ofício que lhes 

rendesse sustentação; para proteção de certa forma, pois homens e mulheres não conseguiriam 
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sobreviver de forma isolada, e para preservação dos bens. Não havia um sentimento de 

família, com sentido de afeto como foco principal que justificasse a coexistência de pessoas  

em um grupo, da forma como hoje é invocado. As famílias conjugais se dissolviam em meio a 

relações com vizinhos, amigos, parentes, onde aconteciam trocas afetivas. 

No séulo XVII, com a transformação do modo de produção feudal pelo capitalismo 

mercantil, e o surgimento das indústrias, a configuração da família também sofreu alterações. 

As crianças começaram a sofrer o processo de escolarização e de moralização à maneira 

jesuítica de educação, sendo colocadas em espaços fechados e assim separadas da família e da 

aprendizagem pelo contato direto com a sociedade. Porém, a família deu seu consentimento 

para o fato. “A família tornou-se um lugar de uma afeição necessária entre os cônjuges e entre 

pais e filhos, tornou-se algo que ela não era antes.” (ARIÈS, 1973, p.5). 

Ainda segundo esse autor, os pais iniciaram um processo de voltar sua atenção ao 

desenvolvimento do filho, principalmente no que tangia aos estudos. Dedicavam atençõe que 

serão encontradas nos séculos XIX e XX como natural, porém, na época, acontecidas pela 

influência da Igreja (Jesuítas) e, consequentemente, da educação. A família passa a se 

organizar em torno da criança e inicia-se uma nova visão e um novo sentimento com relação a 

ela. A infância, como conceito, começa a despontar. A perda de um filho já não será mais 

aceita com naturalidade. A diminuição da família começou a acontecer. Estabeleceu-se a 

necessidade de ter menos filhos para poder cuidar melhor deles.  

  Áries (1973), através de suas pesquisas, vem revelar que o sentimento de família e a 

escolarização intensa da juventude (da criança) fazem parte um mesmo fenômeno muito 

recente.  

 Seguindo uma abordagem também histórica, como Áries, porém centrando sua análise 

mais na sociologia, em sua obra, Engels (1891,[s.p.]) faz minuciosas abordagens sobre o 

estudo de outros autores como Bachofen e Morgan. A respeito do primeiro, diz que o estudo 

da família começa, propriamente, com a obra “Direito Materno de Bachofen”(ENGELS apud 

HIJAZ,1891,[s.p.]) Nela, fica explicitado o entendimento de que “não foi o desenvolvimento 

das condições reais de existência dos homens, mas o reflexo religioso dessas condições no 

cérebro deles, o que determinou as transformações históricas na situação social recíproca do 

homem e da mulher.”Ao examinar a estrutura das relações entre homens e mulheres, 

particularmente na Grécia, Bachofen identifica a existência de um período de direito 

matriarcal que é sucedido por outro denominado direito patriarcal, assim como um período de 

heterismo sucedido por monogamismo. Essa sucessão, em sua visão, aconteceu por influência 

da religião. Pela substituição de Deuses. 
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 Morgan, a segunda referência na obra de Engels, dá vários passos à frente; “foi o 

primeiro que, com conhecimento de causa, tratou de introduzir uma ordem precisa na pré-

história da humanidade, e a sua classificação permanecerá certamente em vigor até que uma 

riqueza de dados muito mais considerável nos obrigue a modificá-la”. (ENGELS apud HIJAZ 

1891,[s.p.]) Ele classifica três principais épocas: Estado Selvagem, que se divide em fase 

inferior, média e superior; “Período em que predomina a apropriação de produtos da natureza, 

prontos para serem utilizados; as produções artificiais do homem são, sobretudo, destinadas a 

facilitar essa apropriação”. (ENGELS apud HIJAZ,1991,[s.p.]). Bárbarie, que se divide em 

fase inferior, média e superior. “Período em que aparecem a criação de gado e a agricultura 

por meio do trabalho humano”. (ENGELS apud HIJAZ ,1891[s.p.]) e Civilização. Ocupa-se, 

no entanto, principalmente das duas primeiras e da passagem para a terceira. 

 Na continuação de seus escritos sobre a família, Engels ainda baseia-se em Morgan, 

para apresentar as classificações da mesma, e que foram retiradas dos períodos ordenados 

anteriormente:  

 

 

Família Consangüínea, em que acontecem os casamentos entre irnãos e irmãs carnais 

e colaterais no seio de um grupo. [...]Todos os avôs e avós, nos limites da família, são 

maridos e mulheres entre si; o mesmo sucede com seus filhos, quer dizer, com os pais 

e mães [...]Família Paluana: excluem-se as relações sexuais entre irmãos e irmãs 

carnais, tendo constituído, agora, uma espécie de matrimônio por grupos nas 

comunidades comunistas. [...] um círculo fechado de parentes consangüíneos por linha 

feminina, que não se podem casar uns com os outros. Família sindiásmica: é 

caracterizada pelo matrimônio por pares, embora a poligamia e infidelidade sejam 

encaradas como direito dos homens. [...] O vínculo conjugal pode se dissolver 

facilmente por qualquer uma das partes, e como antes, ainda se considera a linhagem 

feminina, ou seja, “os filhos pertencem exclusivamente à mãe”. (ENGELS apud 

HIJAZ, 2009, [s.p.]). 

 

 

A Família Monogâmica origina-se da sindiasmática. „Baseia-se no predomínio do 

homem; sua finalidade expressa é a de procriar filhos cuja paternidade seja indiscutível [...] 

pois esses, na qualidade de herdeiros diretos, entrarão, um dia, na posse dos bens de seu pai‟.   

(ENGELS apud HIJAZ, 2009,[s.p.]) 

Na visão do autor esse tipo de família surgiu a partir das condições econômicas 

“perpetuando a superioridade da propriedade privada sobre a comum primitiva”.(ENGELS 

apud HIJAZ, 2009, [s.p.]) 

Engels não prediz que tipo de família sucederá a família monogâmica, mas reafirma 

em sua obra que a estrutura de família muda conforme as mudanças ocorrem na sociedade. “A 
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família é produto do sistema social e refletirá o estado de cultura desse sistema”. (ENGELS, 

apud HIJAZ, 2009,[s.p.]) 

Como fica demonstrada por Áries (1973) e Engels (1981), a família jamais foi 

considerada uma unidade estática. Desde a pré-história, em que a situação de grande 

influência da mulher foi sucedida pela supremacia masculina, até o momento mais atual em 

que novamente a mulher inicia sua libertação frente ao jugo masculino, também se observa 

que todas as mudanças estiveram fundamentadas na forma de produção e sustentação 

existentes. Recentemente os grandes progressos da medicina, relacionados aos cuidados com 

o corpo e a mente, e apoiados pelo crescimento das tecnologias, trouxeram benefícios de 

liberdade para a figura da mulher com relação à procriação. Grandes rupturas de pensamento 

e maior número de configurações familiares apareceram. Relações monoparentais; mulheres 

com filhos, e homens com filhos, resultam da não necessidade de relação de um casal para o 

estabelecimento da família. Também se pode assistir ao desenvolvimento das reivindicações 

por parte de homossexuais quanto aos direitos de realizarem o sonho de ter filhos, e atuarem 

na educação de uma criança. Muitas vezes, por questões psicológicas ou econômicas, após a 

dissolução de um casal, veem-se os avós cuidando dos netos diretamente, como se esses 

fossem seus filhos. Quanto a esses últimos aspectos se pode recorrer às seguintes afirmações: 

 

 

Chegando nesse ponto do percurso histórico, Roudinesco afirma que, ao contrário do 

que se pensou, a família não se dissolveu, mas se reorganizou de forma horizontal e 

em redes, garantindo a reprodução das gerações. O casamento perdeu o ornamento da 

sacralidade, e em constante declínio é hoje caracterizado pela união afetiva de 

cônjuges – com filhos ou não – que, buscando o refúgio das desordens do mundo 

exterior, unem-se não mais por uma vida, mas por um período aleatório que, como em 

mais de um terço dos casos, termina em divórcio, na maioria das vezes solicitado 

pelas mulheres, que ainda são as que inicialmente mais sofrem com os encargos dessa 

ruptura. Os filhos são frequentemente concebidos fora dos laços matrimoniais, e esse 

quadro, que já aterrorizou muito, mostra-se hoje com naturalidade e comprova que a 

civilização não foi engolida por essas desordens. Roudinesco finaliza sua análise 

assegurando que, apesar das constantes transformações ocorridas na família ao longo 

dos séculos, ela continua sendo reivindicada por homens, mulheres e crianças, 

independentemente de idade, orientação sexual e classe social. (RODRIGUES, 2005, 

p.439) 

 

 Ao se repassar a visão histórica apresentada acima, e prestar atenção a como está se 

estruturando a família na atualidade, pode-se apontar que há uma variedade de configurações 

com relação a essa. Pensar sobre isso, remete a pensar também sobre como é cada vez mais 

variada a experiência de cada criança ou jovem desde sua origem em um grupo familiar. 
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 A compreensão destas novas configurações familiares modifica as possibilidades de 

relação entre família e escola, dado que o perfil de freqüentadores dessa última está cada vez 

mais distante da visão de uniformidade sustentada durante muito tempo. – crianças com 

mesma experiência de família, com mesmo desenvolvimento emocional, com suporte 

psicológico feminino e masculino (mãe e pai) - Algumas falas ouvidas dentro da estrutura 

institucional indicam que não há ainda uma aceitação desses múltiplos desenhos de família, 

pois as diferenças têm sido caracterizadas como desestruturação de um modelo que foi 

difundido como o ideal; pai, mãe e filhos. Talvez fosse necessário, sob a perspectiva de 

formação dos trabalhadores em educação, abrir um debate sobre esses novos perfis familiares 

a fim de promover uma apropriação consistente de conceitos, o que, facilitaria intervenções 

aproximadoras entre ambos os lados. 
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3  ESCOLA E SOCIEDADE EM RELAÇÃO: ASPECTOS HISTÓRICOS. 

 

 

Para situar a escola hoje, julga-se importante recorrer à história de sua formação no 

Brasil e no mundo, ainda que de maneira bastante sucinta, pois é sabido que suas condições 

atuais são conseqüências de inúmeras transformações conjunturais oriundas de fatores 

socioeconômicos. A escola pública, que é o objeto com que lida o presente trabalho, 

configurou-se apenas no intervalo entre os dois últimos séculos em termos de estrutura, corpo 

profissional e orientação pelo Estado.  

 

 

3.1 Desenrolando a história da escola no mundo. 

 

 

Devido ao extenso período ao qual deveria se recorrer para realizar a abordagem 

mundial, opta-se por iniciar a apresentação com a atuação jesuítica no século XVI, que se 

constituiu na força marcante do período denominado Contra-Reforma. Para isso, tomam-se as 

palavras de dois pesquisadores atentos ao tema. 

 

 

Os reformadores católicos, sobretudo a partir do cisma, ao mesmo tempo em que 

utilizam todos os meios a seu alcance para ocupar postos de influência ao lado dos 

monarcas (fazendo valer seus saberes na corte, erigindo-se em conselheiros e 

confessores reais), porão especial empenho em constituirem-se como preceptores e 

mestres de príncipes e ainda mais, é claro, se são príncipes herdeiros. Procurarão 

educar aos novos delfins das classes distinguidas em colégios e instituições fundadas 

para eles (destacam-se neste sentido os jesuítas que constituem a primeira legião, a 

tropa avançada da contra-reforma [...]). Os filhos dos pobres serão por sua vez objeto 

de “paternal proteção”, exercida através de instituições caritativas e beneficentes onde 

serão recolhidos e doutrinados. (VARELA; ALVAREZ, 2006, p. 8-9).  

 

 

O parágrafo acima já sinaliza a distinção histórica da educação que é oferecida para 

diferentes classes sociais por parte dos que detém o poder em cada época e suas preocupações 

na escolha de quem, como e para que educar, a fim de se manterem na posição que ocupam.  

Quando a educação se volta para a juventude, por ser considerada esta um estágio de 

mais fácil subjugação do indivíduo, tanto psíquica como fisicamente, inicia-se também a 

construção de conceitos embasados na visão das etapas de desenvolvimento do mesmo, o que 

leva à construção do conceito de infância, inexistente até então. 
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A congregação Jesuítica sempre esteve associada ao trabalho educacional e dentro de 

seu programa criaram-se espaços que agrupavam crianças das mais diferentes idades (seis a 

doze anos), conforme suas possibilidades de conhecimento de latim; porém ao longo do 

tempo, por questões morais e disciplinadoras os Jesuítas providenciaram as separações. Os 

espaços fechados ganharam importância na contenção das manifestações dos corpos; quanto 

mais acentuadas as divisões, mais fácil a subjugação dos mesmos. Eis o que causou a 

disseminação de conventos, seminários, e, mais tarde, os colégios jesuítas, como lugares de 

práticas educativas, que  incluiam os diversos tipos de castigos. 

 Nos colégios, mais do que nas outras instituições, difunde-se a idéia central que 

sustenta a continuidade da existência de classes, a idéia de naturalização das mesmas. Dentro 

dessa filosofia está contida a separação entre trabalho manual e intelectual. Por isso, o ensino 

da gramática, do latim, os eventos culturais e as artes proporcionam a boa postura e a 

elevação de alma aos nobres, enquanto aos pobres e médios, restava o treinamento para o 

exercício de ofícios como a marinha, a casa de armas ou a tecelagem. Percebe-se desde aí, 

uma educação para o comando e outra para ser comandado. 

 Nesse grande conjunto de medidas educativas, durante o passar dos anos, desenvolve-

se também um corpo teórico sistematizado (divisão em conteúdos, métodos a serem 

aplicados, programas de ensino) que deverá ser repassado por pessoas especializadas no 

mesmo. Surge também a figura do mestre, do professor; do responsável por manter os alunos 

entretidos e ativos ao aplicar-lhes os ensinamentos. O professor Jesuíta será um modelo de 

virtude a ser seguido. Varela e Alvarez caracterizam esse modelo de forma bastante 

apropriada. 

 

 

 
Esse novo estatuto de mestre enquanto autoridade moral implica que, além de possuir 

conhecimentos, só ele tem as chaves de uma correta interpretação da infância assim 

como do programa que os colegiais têm de seguir para adquirir os comportamentos e 

os princípios que correspondem à sua condição e idade. (VARELA; ALVAREZ, 

2006, p. 29) 

 

 

 Identifica-se acima um comportamento que demonstrou muita força em seu exercício, 

pois perdurou sem muitos questionamentos por mais de um século. Mesmo após os Jesuítas 

deixarem suas atividades em razão de tratados políticos, e serem substituídos por professores 

formados sob a tutela do Estado, o modelo referido só fez ampliar-se e aprofundar-se.  
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O Estado foi pródigo ao acirrar o controle sobre a moral, o pensamento e o 

desempenho daqueles que seriam os propagadores de sua ideologia, apresentando-lhes a 

compensação de investidura de uma autoridade sacerdotal, como colocam Varela e Alvarez.: 

 

 

O pagamento que o professor recebe por contribuir para reproduzir seres híbridos [...] 

não será de ordem material – sua retribuição econômica foi sempre baixa, e mais 

ainda no século XIX – mas, ao invés disso, de tipo simbólico: ele será comparado ao 

sacerdote (que, como ele, recebeu de Deus a vocação para uma missão 

evangelizadora), e será investido de autoridade, dignidade e respeito, falsas imagens 

às quais deverá se adequar não sem dificuldades. (VARELA; ALVAREZ, 2006, p. 34- 

35). 

 

 

Essa sensação de investir-se da imagem de uma autoridade sagrada perante outros 

indivíduos prendeu o professor, durante muito tempo, à condição de suportar inúmeras 

situações de opressão e desqualificação, a qual não contrapôs o mínimo gesto de rebeldia ou 

questionamento. 

 Julga-se importante assinalar, que mesmo o Estado intervindo no processo de 

escolarização, os Jesuítas deixaram pesadas marcas que se estenderam até os dias de hoje. A 

mais relevante, talvez, tenha sido a ruptura da educação realizada na escola com a educação 

vivida na comunidade. A convivência familiar gerava a transmissão de saber através das 

informações necessárias e da prática de acompanhamento, desde cedo, para a aquisição de 

habilidades na realização de um ofício; além disso, a articulação de todos os parceiros de 

ofício em agremiações os tornava capazes de intervir na gestão social. Toda essa vida 

integrada foi gradativamente sucumbindo à estrutura dos colégios, e mais tarde, das escolas. 

A ordem social determinada pelo modo de produção feudal, que necessitava de uma 

boa interação do grupo, passa a ser determinada pela estrutura de produção compartimentada, 

pela manufatura individualizada e pela competição. 

A consolidação do sistema capitalista, baseado no modo de produção capitalista, como 

seqüência do mercantilismo, gerou transformações muito rápidas, sendo uma delas a 

introdução das máquinas no trabalho. A estrutura social transforma-se também, pela 

intervenção do Estado, que passa a administrar a distribuição do fruto do trabalho, investindo 

em diversas áreas, como energia elétrica, saúde, habitação. A atenção para a saúde e o 

prolongamento do período de vida concorre para o aumento da massa trabalhadora, e na 

seqüência é exigido um controle maior sobre a mesma, para que não haja tentativa de 

subversão, já que seu crescimento não é acompanhado por condições plenas de sobrevivência. 
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 A escola pública obrigatória entra participando dessa mesma ordem. Sem apresentar 

ligação alguma com a vida fora dela, já não consegue mais convencer aos pais de que muitas 

virtudes podem advir através do estudo. Segundo Varela e Alvarez, com relação a eles, “o que 

percebem sim, de forma imediata, é a oposição e ruptura que a escola supõe com relação ao 

seu espaço cotidiano de vida, a sua forma habitual de estar, falar, mover-se e atuar”.  

(VARELA; ALVAREZ, 2006, p. 52).  

Vê-se aí, que a construção de um conceito de escola, não se fez de forma linear e 

sequencial, mas sofrendo as influências das rupturas e contradições existentes dentro das 

relações econômicas e sociais. A escola continua isolando-se e criando seu modo próprio de 

linguagem, de projeção de modelos de aquisição e produção do conhecimento, muito 

diferenciados de outros modos de alfabetização e letramento que acontecem nas ruas, em 

locais diversos ou através dos meios de comunicação. 

 

 

3.2 Alguns aspectos históricos da educação no Brasil: Dos Jesuítas aos nossos dias. 

 

 

 No território Brasileiro, antes da chegada dos portugueses, a educação acontecia de 

maneira própria, entre os povos indígenas que aqui habitavam. Cada povo com sua 

peculiaridade educacional com relação aos descendentes. A escola não se restringia a um 

espaço fechado e específico. Toda a aldeia, toda a mata, todo o território passível de 

exploração e curiosidade era a escola. Todos da aldeia eram mestres responsáveis pela 

educação dos mais jovens. A educação se fazia em liberdade, era por si mesma libertária. 

Neste sentido, tomam-se como ilustração, as palavras de Bello. 

 

 

Num programa de entrevista na televisão o indigenísta Orlando Villas Boas contou um 

fato observado por ele numa aldeia Xavante que retrata bem a característica 

educacional entre os índios: Orlando observava uma mulher que fazia alguns potes de 

barro. Assim que a mulher terminava um pote seu filho, que estava ao lado dela, 

pegava o pote pronto e o jogava ao chão quebrando. Imediatamente ela iniciava outro 

e, novamente, assim que estava pronto, seu filho repetia o mesmo ato e o jogava no 

chão. Esta cena se repetiu por sete potes até que Orlando não se conteve e se 

aproximou da mulher Xavante e perguntou por que ela deixava o menino quebrar o 

trabalho que ela havia acabado de terminar. No que a mulher índia respondeu: "- 

Porque ele quer."(BELLO, 2001[s.p.]). 

 

 

  O mesmo autor acrescenta ainda. 
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Podemos também obter algumas noções de como era feita a educação entre os índios 

na série Xingu, produzida pela extinta Rede Manchete de Televisão. Neste seriado 

podemos ver crianças indígenas subindo nas estruturas de madeira das construções das 

ocas, numa altura inconcebivelmente alta. (BELLO, 2001[s.p.]). 

 

 O receio e o medo pareciam não obter muito estímulo como conduta entre os povos 

indígenas.  

 Quando os Jesuítas chegaram ao Brasil, cerca de cinquenta anos depois da primeira 

leva de colonizadores portugueses, trouxeram da Europa os princípios educacionais que eram 

preconizados lá. A estratificação se manteve naturalmente, pois a criação de uma nobreza que 

pudesse compor a corte, mesmo que à distância, aconteceu de forma rápida. Os filhos de 

nobres e de proprietários de terra foram incentivados a estudar fora, a partir da orientação dos 

Jesuítas que aqui se tornaram também, preceptores de jovens e crianças abastadas. Quanto aos 

filhos de escravos, de pequenos camponeses, de índios, e de outras camadas populares, a 

orientação era somente para o aprendizado da leitura, e, mesmo assim, feito com o objetivo de 

absorver as instruções da catequese e melhor servir aos senhores.  

 A implantação de colégios, com seus espaços fechados, da separação das crianças de 

suas famílias, da fomentação de uma moral cristã, foram bandeiras educacionais levantadas 

pelos Jesuítas. 

 No período entre 1549 e 1759, porém, encontrar-se-á a construção de uma estrutura 

educacional sistematizada, conforme os dados apresentados por Bello. 

 

 

No momento da expulsão os jesuítas tinham 25 residências, 36 missões e 17 colégios 

e seminários, além de seminários menores e escolas de primeiras letras instaladas em 

todas as cidades onde havia casas da Companhia de Jesus. A educação brasileira, com 

isso, vivenciou uma grande ruptura histórica num processo já implantado e 

consolidado como modelo educacional. (BELLO, 2001[s.p.]) 

 

 

 A expulsão dos Jesuítas, apontando um novo período educacional em nosso país, 

ocorreu pela divergência existente entre eles e o Marques do Pombal, que servia à Coroa 

Portuguesa e tinha interesses de Estado. A utilização da educação para a propagação da fé não 

lhe era satisfatória. Seus desejos para a educação possuíam caráter comercial. 

 Pombal instituiu as Aulas Régias que eram aulas avulsas com estudo da Gramática, 

Latim e Grego. Não havia um sistema educativo. Cada professor tinha seus alunos e eram 
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pagos pelo Estado, através dos impostos que esse arrecadava. Porém, muitas vezes, ficavam 

longo tempo sem receber. A respeito desse período, Bello nos diz: 

 

 

O resultado da decisão de Pombal foi que, no princípio do século XIX, a educação 

brasileira estava reduzida a praticamente nada. O sistema jesuítico foi desmantelado e 

nada que pudesse chegar próximo deles foi organizado para dar continuidade a um 

trabalho de educação. (BELLO, 2001[s.p.]). 

 

 

 A vinda da Família Real para o Brasil, fugida de Portugal, sob a ameaça de invasão 

por Napoleão Bonaparte, trouxe a abertura de Academias Militares, Escolas de Direito e 

Medicina, além da Biblioteca Real, do Jardim Botânico e da Imprensa Régia, o que iniciou a 

articulação do nosso país com o mundo. 

Entre 1822 e 1888, durante o período Imperial, várias tentativas de alavancar a educação são 

feitas sem grande sucesso. Uma delas, muito comentada, foi a criação da Escola Normal, que 

também não resultou positivamente. Temos aqui, mais um período em que ficou relegada a 

educação no país. 

 Com a chegada da República, a educação passou a sofrer a influência do positivismo 

Europeu, propondo a liberdade e o ensino por leigos. (incidindo na desvinculação entre 

educação e religião). Entre 1889 e 1929, ocorreram cerca de nove reformas educacionais, 

sendo algumas acontecidas por decisão unilateral do Estado e outras com a orientação deste, 

mas por pressão popular. 

 No período conhecido como Segunda República, a educação sofreu várias reviravoltas 

na sua filosofia. Encontra-se sua essência na seguinte apresentação. 

 

 

A Revolução de 30 foi o marco referencial para a entrada do Brasil no mundo 

capitalista de produção. A acumulação de capital, do período anterior, permitiu com 

que o Brasil pudesse investir no mercado interno e na produção industrial. A nova 

realidade brasileira passou a exigir uma mão-de-obra especializada e para tal era 

preciso investir na educação. (BELLO, 2001[s.p.]). 

 

 

  “Em 1932 um grupo de educadores lança à nação o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, redigido por Fernando de Azevedo e assinado por outros conceituados 

educadores da época.” (BELLO, 2001[s.p.]). 



 

 

23 

 De 1937 a 1945, durante o Estado Novo, e é outorgada a Constituição de 1937. Nela é 

mantida a gratuidade e a obrigatoriedade da escola primária, já instituída na primeira 

república, e estende-se essa obrigatoriedade para o ensino de trabalhos manuais às escolas 

secundárias e normais. Continua sendo impressa a visão de preparação para o mercado de 

trabalho e, principalmente, para as novas atividades advindas desse. Acentua-se cada vez mais 

a oferta de um ensino intelectual para as elites e um ensino profissionalizante para as camadas 

populares. 

 Em 1946, quando se está encerrando o Estado Novo, é promulgada uma nova 

Constituição, de caráter mais democrático, e que se restabelece os direitos individuais. É 

retomada a proposta do Manifesto dos Pioneiros, que passa por uma longa discussão sobre a 

responsabilidade do Estado e a participação das instituições privadas de ensino. Como 

resultado de uma década de discussão, obtém-se o prevalecimento das “reivindicações da 

Igreja Católica e dos donos de estabelecimentos particulares de ensino no confronto com os 

que defendiam o monopólio estatal para a oferta da educação aos brasileiros.” (BELLO, 

2001[s.p.]). 

 Apesar da vitória dos setores elitistas, florescem, concomitantemente, diversas 

experiências libertárias na educação, advindas de nomes de expressão como Anísio Teixeira, 

Lauro de Oliveira Lima e Paulo Freire, todos envolvidos com a criação de Centros Populares 

de Cultura ou escolas embasadas na linha Piagetiana. 

As elites nunca entregam suas prerrogativas facilmente, daí que em meio a esse 

período de redirecionamento de abertura da linha educacional, sobrevém o Golpe Militar de 

1964, que „ aborta todas as iniciativas de se revolucionar a educação brasileira, sob o pretexto 

de que as propostas eram "comunizantes e subversivas".‟ (BELLO, 2001[s.p.]) 

Duas medidas sufocaram a atuação dos profissionais da educação que se 

manifestavam contrários ao autoritarismo estabelecido a partir dali: O decreto-lei 477 e o Ato 

Institucional nº5. Universidades foram fechadas, inúmeros professores perseguidos, expulsos 

ou exilados. O movimento estudantil foi violentamente reprimido, assim como qualquer 

movimento por parte dos trabalhadores. Em meio a essa situação, é criada, em 1971 a Lei 

5.692, definindo as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. “A característica mais marcante 

desta Lei era tentar dar a formação educacional um cunho profissionalizante.”(BELLO, 

2001[s.p.]).   

“À medida que o tempo passa, observa-se mais claramente que o caráter da educação 

proposto pelo Estado tem um cunho muito mais político do que pedagógico” (BELLO, 

2001[s.p.]).  



 

 

24 

 Quando o processo de abertura se instalou no país, fruto da pressão e da resistência de 

vários setores da sociedade, especialmente os representados pelas camadas populares, novas 

discussões e disputas por hegemonia no campo educacional se desenrolaram. As eleições 

diretas representaram o ápice do processo de redemocratização do país. O governo FHC, 

infelizmente, esvaziou esse processo “por meio do abusivo uso de medidas provisórias e do 

aberto fisiologismo, dos casuísmos, das intempestivas mudanças das regras do jogo, 

materializou-se também nas políticas educacionais e na sua forma de gestão.” (HORA, 2006, 

p.73). 

Com o aprofundamento do sistema capitalista, a gestão escolar também recebeu a 

impressão desse acontecimento. Os grandes teóricos da educação dividiram-se entre os que 

pretendiam gerir a escola pelo viés da adminstração científica, diretamente saída da visão 

Taylorista sobre o trabalho, onde a organização da escola torna-se a reprodução da 

organização do trabalho na fábrica, com objetivos claros de mostrar produção (ainda que os 

objetos de produção sejam pessoas e o conhecimento) e os que defendiam a democratização 

da gestão pública pela participação dos indivíduos nas decisões, como sujeitos do processo. 

Um dos grandes defensores da visão de administração científica da escola foi Darci Ribeiro, 

que afirmou, 

 

 

[...] a complexidade alcançada pela escola, exigindo-lhe cada vez mais unidade de 

objetivos e racionalização do seu funcionamento, levou-a a que ela se inspirasse nos 

estudos de Administração em que o Estado e as empresas privadas encontram 

elementos para renovar suas dificuldades decorrentes do processo social. A escola 

teve apenas que adaptá-la à sua realidade. (RIBEIRO apud HORA, 2006, p.76). 

  

 

De outro lado, encontra-se a posição de que  

 

 

a escola pública pretende ser um espaço democrático em que os educadores 

profissionais, os alunos, os pais, os ativistas comunitários e outros cidadãos do 

contexto social imediato tenham o direito de estar bem informados e de ter uma 

participação crítica na criação e na execução das políticas e dos programas 

escolares.(HORA,2006, p. 79). 

 

 

    Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, surgida no período de governo de 

FHC, venceu a visão de Darci Ribeiro, expressa na Lei nº 9394/96 que está em vigência até 

hoje. Apesar disso, inúmeros educadores continuam unidos insistindo e pressionando os 
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governantes com o intuito de novas reformulações na LDBEN, para que a educação encontre 

espaço de afirmação quanto à formação de indivíduos que alcancem “a compreensão de que a 

democracia não é tanto um “ideal” a ser buscado, como um conjunto de valores idealizados, 

que devemos viver e que devem regular nossa vida enquanto povo.”( APPLE E BEAN apud 

HORA, 2006, p.79)  

Realmente o conceito de democracia não deve receber o status de ideal, pois pode 

ratificar-se como justificativa para não ser estabelecida. Deve ser buscada através de ações 

concretas, cotidianas, como na luta pela construção de vias de participação em qualquer 

instância de decisão pública, em qualquer instituição que se diga pública. No caso da 

educação, o princípio encontra-se na escola, em que a comunidade deve lutar para encontrar 

meios de participação nas decisões de toda a vida da escola. 

Percorrer o desenrolar histórico da educação no Brasil, mesmo que brevemente, serve 

para destacar que sempre houve conflito entre as idéias das camadas dominantes, apoiadas 

pelo Estado, e as idéias das camadas populares, quanto ao tipo de educação a ser ofertada na 

escola pública. Desde a época jesuítica, a educação, aqui, como no mundo, esteve voltada 

para atender as necessidades de apenas uma parte da população. Quaisquer direitos das 

camadas pobres sempre foram conquistados através de movimentação e pressão.  

Na passagem do Império para a República, com a desvinculação entre educação e 

religião, e especialmente na década de 30, fica marcado o viés da escolarização pública como 

espaço de preparo para o mercado de trabalho, atendendo os desejos de formação de mão-de-

obra para a indústria¸ girando a roda capitalista. Estudar para se tornar força de trabalho 

qualificada, essa visão infelizmente, se mantém até os dias de hoje pela expansão do 

capitalismo e seus desdobramentos de globalização.  

 

 

3.3 Os Anos Iniciais no contexto de educação fundamental no Brasil. 

 

 

Em período bem recente, a educação, no Brasil, passou por uma reformulação que 

ampliou a permanência da criança na rede regular de ensino, pública e privada. Até o ano de 

2005, os atuais Anos Iniciais, recebiam a denominação de Séries Iniciais. A idade mínima 

para a entrada das crianças nas séries iniciais era de sete anos. O Ensino Fundamental era 

composto por oito anos de formação. A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, a LDBEN 9394/96, e da lei 11.114/2005, onde se encontram os artigos 29, 30 e 31,  
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legalizou-se a Educação Infantil e a obrigatoriedade de ingresso aos seis anos no Ensino 

Fundamental. Esse passou a ser composto por nove anos. 

Julga-se que esta foi uma atitude importante por parte do Ministério da Educação, pois 

muitas crianças das classes populares não conseguem desfrutar de um ambiente alfabetizador 

sistematizado em seus lares e na vivência das ruas contatam formas de alfabetização onde 

muitos conteúdos não são apropriados para sua idade. A escola, nesse sentido, embora já 

citadas algumas contradições, ainda pode servir como um parâmetro mais sadio de 

desenvolvimento sistemático não só alfabetizador, mas também de ludicidade, resgatando 

fases do desenvolvimento infantil de forma adequada. 

 Em 1988, com a Constituição Federal, promulgada pelo Presidente da República no 

dia 5 de outubro, apresentou em seu artigo 208, inciso IV a seguinte afirmação: “a educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

 Sendo esses primeiros anos de vida da criança uma fase de grandes descobertas para 

ela, neles acontecem experiências que são marcantes em seu desenvolvimento. As práticas 

pedagógicas estarão, necessariamente, baseadas em teorias pedagógicas que trarão em sua 

essência conceitos de criança e de como ela poderá exercer o direito de cidadania. Essas 

propostas, na sua aplicação em sala de aula, são sempre reveladoras das visões que uma 

escola apresenta sobre o ser criança. Dentro das propostas do Ministério da Educação/ 

Secretaria  de Educação Básica (MEC/SEB) pode-se identificar: 

 

 

 

A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, emocionais e 

cognitivas. Tem desejo de estar próxima às pessoas e é capaz de interagir e aprender 

com elas de forma que possa compreender e influenciar seu ambiente. Ampliando 

suas relações sociais, interações [...] e formas de comunicação, as crianças sentem-se 

cada vez mais seguras para se expressar, podendo aprender nas trocas sociais, com 

diferentes crianças e adultos cujas percepções e compreensões da realidade também 

são diversas. (MEC/SEB, 1988, V.2, p. 21). 

 

 

Na escola, porém, a orientação dada em termos de currículo no período dos Anos Iniciais, é 

contraditória com o que é apregoado na prescrição teórica. Continua havendo fragmentação 

de conteúdos, e uma exigência de que sejam cobrados os conhecimentos desenvolvidos 

através do mesmo. Os conteúdos são padronizados, dentro de um mesmo município, para 
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“facilitar” possíveis mudanças de escola, por parte da criança. As avaliações de conhecimento 

ainda são feitas, na maioria das escolas, inclusive na Escola A, com a característica de 

classificação, especialmente através de testes e atribuição de notas. Acredita-se que isso 

ocorra pela compreensão de que o conteúdo é um fim a ser alcançado, pelo aluno, em termos 

de validação do que foi dado pelo professor. Existe a necessidade que essa visão seja 

superada, pois o conteúdo deve ser entendido como um recorte do conhecimento, que pode 

alavancar a aquisição de conhecimentos, ou seja, partindo dele, conforme a metodologia 

utilizada, pode ser suscitada a discussão, o debate e a transformação de pensamento. Podem 

ser estimulados e colocados em ação, os esquemas de assimilação e acomodação que 

participam do processo natural de produção de conhecimentos por parte do indivíduo. 
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4 UM OLHAR SOBRE A PRÁTICA. 

 

 

A prática desenvolvida durante o estágio realizado no primeiro semestre de 2010, em 

uma escola de periferia do município de Taquara, é uma continuação de muitas realizadas ao 

longo de quase dez anos, na rede pública, e permitiu destacar alguns pontos na relação 

estabelecida entre escola e família, estes aspectos merecem ser examinados dentro de um 

contexto evolutivo de base sócio-histórica. Consegue-se afirmar que as duas instituições em 

questão, escola e família, situam-se em espaço e tempo específico, e recebem as influências 

das relações presentes na sociedade, assim como devolvem influências para esta num 

permanente movimento de transformação de uma sobre a outra. Entende-se que todas as 

relações invocadas não são lineares, nem estáticas. As vias de relação se criam e recriam 

incessantemente. 

Para iniciar as abordagens, considera-se interessante apresentar, primeiramente, os 

temas emergentes detectados no início do estágio e que foram registrados durante a 

elaboração do projeto para o desenvolvimento do mesmo. A exposição a seguir, no entanto, os 

apresenta com algumas explicações julgadas necessárias. 

Listagem dos temas que permeiam a história de vida do grupo de crianças que 

compuseram a turma de estágio: 

-Condições econômicas e sociais de vulnerabilidade, desdobradas nos próximos itens. 

-Crianças trabalhadoras – grande parte delas realiza alguma atividade remunerada para 

cooperar com a renda familiar. 

-Desarmonia familiar com violência - separação de pais e até abandono por parte de 

alguns deles. 

-Pais ou irmãos mais velhos adictos – relatos de prisão de mãe, pai e irmãos, por 

tráfico,  brigas dentro da casa, uso de drogas. 

-Impossibilidade de vivência de uma infância tranquila – o período de infância fica 

perturbado pela incorporação de responsabilidades próprias da idade adulta –as crianças 

cuidam dos irmãos menores realizando sua educação, cuidam da casa em termos de limpeza e 

de preservação da propriedade, executam tarefas de manutenção da infra-estrutura como 

reparar danos de encanamento e construção assim como idas ao centro para pagamento de 

serviços como luz, água e correio.  

Tais temas foram sendo identificados em conversas informais, através da atividade de 

círculos de conversas permitindo socialização das histórias de vida entre a turma, pelas 
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informações trazidas em forma de registros para compor a trajetória cultural do grupo e ainda 

pela visitação aos locais de moradia de cada um, durante passeios programados pelo bairro. 

Considerando-se as afirmações de Engels e Áries, já resultantes de uma visão histórica 

e social a respeito da formação da família, ver-se-á que esta sempre esteve agrupada em razão 

da necessidade de auto-sustentação e proteção, e que as formas de agrupamento, por sua vez, 

sempre sofreram modificações conforme o modo de produção existente em cada período da 

história. A constituição da família, no momento atual, mostra-se, então, vinculada ao modo de 

produção capitalista, que traz como características a exploração da força de trabalho, a 

competição e a desumanização em busca do lucro. Os reflexos sobre as relações dentro das 

famílias são, portanto, geradores de desarmonias e de competição por espaço, chegando às 

consequências do individualismo e até da violência.  

Em meio a essas problemáticas, vê-se emergirem, como resultados, todos os temas 

apontados anteriormente. As crianças revelam ser portadoras de uma imensa carga de 

responsabilidade social, que deve ser adaptada à psique infantil, para continuar sobrevivendo. 

Seguramente, as famílias que mais apresentam esse sofrimento, são aquelas pertencentes às 

camadas populares, cujos filhos, por conseguinte, são os frequentadores da escola pública. 

Para embasar essas últimas afirmações, recorre-se a Paro. 

 

 

Com a democratização do acesso à escola pública, esta, passa a apresentar condições 

cada vez piores de funcionamento, o que leva à transferência para a rede escolar 

privada dos filhos dos grupos sociais de melhor situação econômica e com maior 

poder de pressão sobre o Estado. A rede pública passa, então, a atender uma 

população totalmente diversa daquela à qual estava habituada a servir, só que, agora, 

sob precárias condições de funcionamento, já que o Estado brasileiro, porta-voz, em 

muito maior medida, dos interesses das elites econômicas, tem-se mostrado 

inteiramente desinteressado pela apropriação do saber por parte das camadas pobres e 

majoritárias da população que procuram a escola púbica fundamental. (PARO, 

2000.p.7-8)  

 

 

Após o levantamento dos temas, foram elaboradas hipóteses sobre as implicações dos 

mesmos quanto ao tipo de relação estabelecida entre a turma e quanto às possibilidades de 

aprendizagens por parte das crianças. Segue a listagem das hipóteses que foram levantadas 

por mim, através da observação das atitudes das crianças em sala de aula, na relação umas 

com as outras, com a professora e com os outros profissionais da escola. 

 - Dificuldades de avanço na superação do egocentrismo - existência de uma única visão de 

mundo, formulada a partir da vivência individual. 
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- Intromissões constantes, criticando as atitudes e falas de outros colegas, de modo a 

desqualificá-los. 

- Disputa pelo espaço e pelo afeto de forma hostil, tanto verbal como fisicamente - atitudes de 

violência. 

- Enfrentamento com autoridades adultas que compõem a equipe da escola – colocação em 

um mesmo nível adulto. 

-Permanência no nível operatório-concreto, por mais tempo. 

- Desinteresse e rejeição inicial por qualquer proposta vinda da professora. 

-Necessidade de conversar muito durante todo o tempo de aula - Tanto dentro da sala como 

em espaços abertos. 

 Quando se observa detidamente cada uma das hipóteses, é possível realizar algumas 

ligações entre elas e os temas relevantes. 

 As crianças, de modo geral, na faixa etária entre dois e sete anos, encontram-se em um 

estágio psicogenético denominado por Piaget (1986) de Pré-Operatório. A visão egocêntrica, 

em que a criança pensa ser o seu ponto de vista o único existente, a impossibilidade de se 

colocar no lugar do outro, o confronto de opiniões sem a base de argumentação, a necessidade 

de conversar alto - mais monologando do que propriamente dialogando, a título de 

coordenação do raciocínio e de excitação à ação - a disputa pelo espaço e afeto, a atitude de 

subordinação por coação, tudo está contido nessa etapa. Porém, as crianças em questão, já 

deveriam estar no estágio posterior, chamado Operatório-Concreto. Como característica dessa 

fase visualiza-se um progresso nas relações interindividuais.  

 

 
[...] torna-se capaz de cooperar, porque não confunde mais seu próprio ponto de vista 

com o dos outros, dissociando-os mesmo, para coordená-los. Isso é visível na 

linguagem entre as crianças. As discussões tornam-se possíveis, porque comportam 

compreensão a respeito dos pontos de vista do adversário e procura justificações ou 

provas para a afirmação própria. As explicações mútuas se desenvolvem no plano do 

pensamento e não somente na ação material. A linguagem “egocêntrica” desaparece 

quase totalmente[...] (PIAGET, 1986, p.43) 

 

 

 O que ocorre, porém, é que a qualidade das relações no ambiente familiar, ou a falta de 

controle pela família sobre os estímulos recebidos fora dela e do ambiente escolar, ensejam 

uma paralisação, ou seja, as crianças permanecem mais tempo apresentando características 

que já deveriam estar superadas. 

 Examinando mais apuradamente, se consegue perceber que há conexões entre as 

manifestações realizadas dentro da escola, e as formas de relação vivenciadas na família.  
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Muitos pais não conseguem propiciar aos filhos um ambiente alfabetizador e de letramento, 

ou aproximações afetivas. Inúmeras vezes não conseguem estar em casa nos fins de semana, 

pois também ocupam esse tempo trabalhando pelo sustento e outras vezes, estando em casa, 

não podem partilhar momentos lúdicos ou carinhosos, pois há a necessidade de trabalharem 

construindo suas casas ou realizar reparos na mesma para obtenção de um mínimo de 

conforto. Além disso, existe a própria condição de serem pais que também não receberam 

esse aporte de atenção e cuidados e acabam transferindo, de certa forma, toda a 

responsabilidade para a escola. A família desenvolve a expectativa de que a escola ofereça a 

compensação por essas impossibilidades, sejam elas culturais ou de afeto. As crianças trazem 

para a escola uma tensão entre aquilo que a família não lhes conseguiu prover e o que a 

família espera que a escola faça para preencher essa lacuna. 

Além desses fatos, constata-se a existência de um grande distanciamento que permeia 

a relação entre família e escola e aprofunda o sentimento de isolamento que a criança passa a 

enfrentar em sua trajetória de escolaridade. A família, completamente atribulada com suas 

tarefas de superação das necessidades materiais, vislumbra na escola o espaço de apoio na 

educação de seus filhos, educação cada vez mais entendida sob o aspecto moral.  As 

aprendizagens relacionadas à produção do conhecimento, no entanto, ficam secundarizadas. 

Especialmente se essas aprendizagens não rumam para uma aplicação na vida prática que, 

fechando o ciclo, possibilitará menos preocupação com a sobrevivência individual da criança 

e mais contribuição de organização, serviço e sustento da família como um todo. 

Exemplos disso são os eventos realizados durante o ano – Páscoa, Escola e 

Comunidade, Feira Literária, Semana Farroupilha, Mostra de Trabalhos - em que há 

pouquíssima participação da família. Momentos pontuais em que as crianças mostram seus 

trabalhos, fruto das atividades e de todo o envolvimento com o conhecimento, que no discurso 

aparente são muito importantes. Eventos como Dia das mães ou Dia dos pais, Festa Junina e 

Natal apresentam diferenciação. Os dois primeiros ratificam os papéis frente à escola, como 

autoridades da família, ao mesmo tempo em que há uma autopermissão de tempo para 

interagir com os filhos e receber publicamente o carinho dos mesmos. Parece haver a 

necessidade do reconhecimento social do status de família. A festa junina é uma oportunidade 

de recreação com gastos, com aquisição de alimentos e brindes. Simbolicamente existe o 

pagamento, mas existe também o recebimento por aquilo que é pago.  

A própria entrega de boletins, depreende-se que seja um momento de grande tensão e 

quem sabe, até de sofrimento, pois menos da metade dos responsáveis comparecem para 

pegá-lo nesse dia. Dentro da estrutura de vivência escolar, esse instante deveria ser 
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considerado o mais importante, pois indica a situação classificatória da criança. A fala de uma 

determinada mãe, na fila de entrega de boletins, é bastante ilustrativa quanto à valoração de 

tal momento - “Também, olha a hora que eles colocam para a gente vir. É o único dia em que 

posso dormir até mais tarde. Quase não vim.” A hora referida era 9h30min de um sábado. O 

anseio por saber sobre o aprendizado do filho ou filha, a preocupação com seu crescimento na 

escola, parece inexistir. O que salta aos olhos é que a escola atrapalha o andamento da família. 

Inevitavelmente, sempre haverá justificativas para criticar qualquer horário proposto.  

O que mostra a fala dessa mãe, e que é representativa de muitas famílias, é o 

inconveniente de ter que sair de casa para se preocupar com as exigências da escola a respeito 

de seus filhos. Há muitas outras coisas para se preocupar: compras para fazer, uma casa para 

limpar, a preparação para um aniversário em casa ou fora. A escola não tem nada a ver com 

isso. Família e escola não se interrelacionam. As necessidades da família e as necessidades da 

escola se excluem. São necessidades diferentes. Paro exemplifica essa situação. Leia-se o 

seguinte: 

 
A respeito, por exemplo, dos interesses imediatos, ouve-se muito dizer acerca do valor 

imputado pelas camadas trabalhadoras à escolaridade como um instrumento para 

conseguir melhores empregos e melhores condições de vida. Embora isso pareça 

verdadeiro em certo sentido, é preciso especificar melhor em que dimensão se dá essa 

valoração. [...] detectei elementos que apontam contradições na fala dos próprios 

usuários da escola e que alertam para novas interpretações. Um operário analfabeto, 

ao mesmo tempo que falava da importância da escola para seus filhos e filhas 

conseguirem um emprego e terem uma vida melhor do que a sua, não se mostrava 

grandemente preocupado ao relatar que sua filha de 14 anos deixou a escola antes de 

completar a 7ª série, para assumir em casa o lugar da mãe que arrumou emprego, 

dando a entender que, embora seja importante, bastam as primeiras séries do ensino 

para instrumentalizar as pessoas para o mercado de trabalho.(PARO, 2000, p.9-10) 

 

 

 Analisados alguns aspectos que representam a situação de desencontro em que se 

encontra a família em relação à escola, se faz também necessário analisar, a situação de como 

a escola se comporta em relação à família. O que se tem visto é que a primeira continua com  

a primazia da detenção sobre o conhecimento científico, um espaço ao qual seus usuários tem 

o privilégio de acessar. A escola continua apresentando as características das escolas 

jesuíticas, repartida em espaços fechados que conterão certa quantidade de alunos que deverão 

receber certa quantidade de conteúdos elencados por aqueles que sabem exatamente 

determinar o que deve ser aprendido. Ainda se encontra uma pedagogia que classifica,através 

de testes de todos os tipos, em bem sucedidos e fracassados, ressalvando-se que prossegue 

aumentando o contingente de fracassados oriundos da escola pública.  
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A escola faz o anteparo às exigências das famílias, fazendo soar cada vez mais alto, na 

voz de vários professores, que a educação deve ser feita em casa, e que a função da escola é 

ensinar conteúdos, preparar o aluno para competir lá fora, em direção a uma vaga no mercado 

de trabalho. O PPP de várias escolas, incluindo-se o da escola A, fala em preparar para 

exercer a cidadania, em formar sujeitos críticos, conscientes da necessidade de mudança, mas 

a bem da verdade, a grande maioria dos professores, diretores e funcionários da escola, não 

sabe o que deve ser mudado, como mudar, por onde começar. Vários profissionais em suas 

falas afirmam não ter mais esperança, não haver solução para efetivamente acontecer um 

avanço na possibilidade de aprendizagem por parte das crianças. É questionável, inclusive, 

falar sobre mudança, quando existe a aceitação por parte dos professores, do modo de 

produção capitalista de forma natural. Existe a aceitação da forma como está organizada a 

sociedade; com suas divisões necessárias entre os que devem exercer o comando e os que 

devem exercer postos de subordinação. Se todos conseguirem chegar a concluir a faculdade, 

quem se responsabilizará pelas tarefas pesadas, tão importantes de serem realizadas?  

 Quando alguns professores são instados a pensar sobre uma modificação na escola, 

com a possibilidade de experimentar novas metodologias como os projetos de aprendizagem, 

em que a partida é feita pela criança, a partir do que ela gostaria de aprender, imediatamente 

se vê a desconfiança sobre o método, e novamente a fala vinda dos docentes de que não se 

está preparado para trabalhar dessa forma, talvez não adiante agir dessa forma, se os outros 

estão sendo preparados. E quando se pergunta: preparados para quê? As vozes se calam, ou 

repetem a cantilena da preparação para o mercado de trabalho. 

 Na aceitação da maneira como está posta a organização da sociedade, torna-se natural 

que a família se aproxime, quando convidada, em momentos decididos pela escola. Que ela 

ajude, que se torne mão-de-obra substituta das atribuições do Estado. As reuniões de Círculo 

de Pais e Mestres (CPM), ou do Conselho Escolar, de certa forma mascaram essa situação, ao 

realizar combinações sobre eventos, emprego do dinheiro em alguma compra de material, ou 

prestação de contas. O direcionamento pedagógico nem sequer é pensado em ser partilhado 

com a comunidade, pois existe a crença generalizada de que a comunidade não possui 

condições intelectuais de pensar a escola. 

 Focando-se essa quase polarização na relação entre família e escola, em que a 

cooperação e a compreensão ainda são truncadas, salienta-se que o objetivo comum às duas 

partes envolvidas deveria ser o desenvolvimento pleno das crianças, ou seja, o 

desenvolvimento de todas as esferas de relação, cognitiva, emocional, física, social, e que este 

fica praticamente relegado, a partir das impossibilidades já levantadas. Faz-se necessária uma 
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análise sobre que elementos, vivências e idéias permeiam essas duas instituições que acabam 

por determinar ações e reações por parte de cada uma. Comumente, nenhum dos lados 

consegue justificar de forma convincente suas atitudes. Inicie-se pelo pensamento de Chauí. 

 
 

Periodicamente os brasileiros afirmam que vivemos numa democracia, depois de 

concluída uma fase de autoritarismo. Por democracia, entendem a existência de 

eleições, de partidos políticos e da divisão republicana dos três poderes, além da 

liberdade de pensamento e expressão. Por autoritarismo, entendem um regime de 

governo em que o Estado é ocupado através de um golpe, [...] não há eleições nem 

partidos políticos, o poder executivo domina [...], há censura do pensamento e da 

expressão e prisão (por vezes com tortura e morte) dos inimigos políticos.  Em suma, 

democracia e autoritarismo são vistos como algo que se realiza na esfera do Estado e 

este é identificado como um modo de governo. (CHAUÍ, 1999, p. 7) 

  

 

O autoritarismo, porém, não se encontra circunscrito ao modo de governo, ele se faz 

presente em todas as relações sociais. Nesse sentido, Chauí continua sua afirmação: 

 

Nossa sociedade é autoritária porque é hierárquica, pois divide as pessoas, em 

qualquer circunstância, em inferiores que devem obedecer, e superiores, que devem 

mandar. Não há percepção nem prática da igualdade como um direito. Nossa 

sociedade também é autoritária porque é violenta [...]: nela vigoram racismo, 

machismo, discriminação religiosa e de classe social, desigualdades econômicas das 

maiores do mundo, exclusões culturais e políticas. Não há percepção nem prática do 

direito à liberdade. (CHAUÍ, 2000, p. 7) 

 

 

Entenda-se que falar em sociedade autoritária é falar de família autoritária e escola 

autoritária. Não existe a isenção que muitos pretendem atribuir a elas. É de se compreender, 

portanto, o porquê da tensão presente na relação entre as duas. Quanto ao autoritarismo do 

governo, do Estado, este não acontece somente por que algumas idéias individuais se 

juntaram e forjaram o ato autoritário. O Estado é autoritário, porque espelha e representas 

relações de produção que são hierárquicas. Assim também é a sociedade. As palavras de 

Guareschi são elucidativas a esse respeito. 

 

As relações de produção são relações tensas e carregadas de certa violência, isto é, 

relações de dominação (onde alguns poucos são os detentores dos meios de produção 

e os outros trabalham); e de exploração (a apropriação da maior parte do lucro por 

esses donos dos meios produtivos). [...] a relação de competição. [...] segundo o 

dogma central do sistema, sem competição não há progresso. (GUARESCHI e  

SILVA.2008, p. 30) 

 

 

 Existe a disseminação, em nossa sociedade, da idéia de que as relações de produção 

são naturais, sempre existiram assim. O ofuscamento da imagem de que tudo é construído 
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pelos próprios homens, segundo interesses, se encontra na esfera da ideologia e é sustentada 

pelo Estado, que sempre se posiciona ao lado dos privilegiados. Existe um ciclo: modo de 

produção, idéias, Estado, sociedade, família, escola, em que todos se transformam e 

influenciam um ao outro, num movimento contínuo, porém o mecanismo que o faz girar não é 

eterno, como quer parecer, mas pode ser substituído. 

Considerando as dificuldades já comentadas, como a visão autoritária que permeia a 

sociedade desde o Estado, e passa pelas secretarias de educação, pela escola, sala de aula,  

relações professor e família, professor  aluno e alunos entre si, pôde ser observado, que alguns 

mecanismos implementados dentro da sala de aula, como as conversas com registros 

levantando a história de cada criança, suas dificuldades na convivência familiar, os problemas 

de sustentabilidade e doenças, os passeios que provocaram curiosidade, e sanaram outras, o 

chamamento de alguns pais para falarem de suas profissões dentro da sala de aula, serviram 

para afrouxar as tensões trazidas de casa e que se refletiam e algumas vezes se 

potencializavam dentro do grupo. Constatou-se que realmente o simples acolhimento de cada 

indivíduo, reconhecendo sua história pessoal, permite a amenização das defesas instauradas 

para competir pelo espaço social. Por sua vez, essa amenização abre brechas para a superação 

do individualismo e a tentativa de trabalhos e reflexões coletivas. Imagine-se então, um 

trabalho junto às famílias de forma sistematizada, por exemplo, através de projetos de 

sustentabilidade e agregadas pela escola. Acredita-se que se constituiria em um passo 

importante para a participação e construção de uma gestão democrática da própria escola.  

Em reuniões de Círculos de Pais e Mestres, vê-se que algumas pessoas começam a 

participar de forma entusiasmada e em curto prazo acabam por retirar-se. Talvez percebam 

que as decisões ali tomadas, ainda são muito superficiais e que prescindem de sua 

participação. Há bastante tempo ocorre essa situação na escola A. Pensa-se que os projetos 

por sua vez, além de conduzirem os participantes a receberem os frutos de seu trabalho, os 

estariam auxiliando na consolidação de uma identidade de sujeitos que decidem e aprendem a 

discutir coletivamente. A utilização do espaço escolar, levaria a apropriação da forma de vida 

da escola, possibilitando o surgimento de uma sentimento de pertencimento ao local e 

intervenções mais seguras com respeito a estrutura da mesma.  
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5 FAMÍLIA E ESCOLA: PARCERIA POSSÍVEL NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO. 

 

 

Para que se visualizem as possibilidades de aproximação entre família e escola, é 

preciso enxergar o que se coloca sob o aparente, ou seja, que elementos determinam as 

manifestações de relação entre um e outro lado. 

 Em primeiro lugar, é necessário perceber quais idéias permeiam esse universo de 

relação, e uma delas, bastante relevante é o sentido de escola pública. 

 Um espaço é considerado público, quando pode ser freqüentado, utilizado, por assim 

dizer, pelos que assim o desejarem. Mesmo sendo de responsabilidade do Estado sua 

manutenção e organização, tal espaço não pertence a uma única pessoa ou a um pequeno 

grupo. Sendo assim, as decisões sobre o mesmo devem ser tomadas com base em ampla 

discussão, com a participação de uma maioria.  O poder de administração pode ser exercido 

por uma pessoa ou um pequeno grupo, mas a decisão não advém somente delas.  Esse poder 

passa a ser o que diferencia o que é público do que é privado. Quando as discussões se 

restringem a visão de uns poucos, independentemente de ser considerado espaço público, ele 

acaba privatizado na prática. Então, torna-se procedente a pergunta sobre o espaço da escola, 

no momento em que esta se define como pública: Quem participa das decisões na escola 

pública? 

 Salvas raras exceções, as decisões ainda são tomadas pelas Secretarias de Educação, 

pelas equipes diretivas das escolas e às vezes por alguns professores. Se a comunidade, 

representada pela família, nada decide, em que medida este espaço é realmente público?  

 O espaço que não chama ao pertencimento e ainda é freqüentado quase que por 

obrigatoriedade, acaba sendo descuidado e não merecedor de atenção pela comunidade. 

Talvez, esse seja um dos fatores que favorece a depredação das estruturas e equipamentos, 

além do não atendimento aos convites de participação em eventos que objetivam a obtenção 

de verbas para manutenção da escola. Vejamos estas afirmações. 

 

 
Conversando com professores eu dizia o seguinte: reparem uma coisa engraçada, em 

SP as pessoas depredam trens, destroem telefones púbicos, vandalizam escolas e, no 

entanto, nunca vi fazerem a mesma coisa com um campo de futebol.  

Creio que não se dá apenas porque campo de futebol seja prazeroso. Quando os 

campos de futebol não são destruídos, é porque as pessoas do lugar os fizeram e os 

assumem como se fossem delas e não como sendo de uma instância alheia “de 

governo”. (BRANDÃO, 2000, p.6). 
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 Vemos um cuidado de forma diferente, não somente com os campinhos de futebol, 

mas com sociedades carnavalescas e associações de todos os tipos. Há um crescimento da 

estrutura sempre que há maior participação nas decisões. O poder da decisão leva ao desejo de 

cuidar daquilo sobre o qual decido.  

Talvez os educadores pensem que, mais uma vez, a responsabilidade vá recair em sua 

atuação, o que pode lhes causar angústia e um quase sofrimento, mas isso já vem acontecendo 

pela forma como a escola está estruturada. Provavelmente a democratização da escola, 

abrindo-se a uma maior participação decisória da comunidade, será capaz de trazer uma 

resposta muito mais agradável do que se possa imaginar. Talvez as cargas carregadas durante 

tanto tempo sejam divididas. 

 

 

Todo o cidadão que, além de viver em uma democracia, participa pessoalmente de sua 

construção e transformação, reconhece-se seu criador. Ele respeita as leis não apenas 

por serem justas, boas, ou por garantirem os seus direitos individuais, mas por se 

sentir, conscientemente, co-criador dessas leis. Isso supõe um sujeito participante, não 

tanto de seu produto – uma sociedade democrática -, mas de seu processo: a criação 

coletiva de uma experiência inter-individual autônoma e responsável. (BRANDÃO, 

2000, p.6)  

 

 

 Ainda dentro dessa visão, há que se pensar a modificação curricular. Não a troca de 

um conteúdo por outro, a ser transmitido, não o aumento ou a diminuição de conteúdos a ser 

repassado, com a preocupação de preparar para a disputa no mercado de trabalho, 

simplesmente seguindo as regras estabelecidas por uma sociedade que é excludente em sua 

origem. Fale-se aqui de uma troca na perspectiva de compreensão das condições e modo de 

vida da infância do local específico onde se situa uma escola.  É necessário o reconhecimento 

da cultura trazida por ela, para dentro da escola, vinculando-a com os conteúdos acadêmicos. 

Dar-se conta do lugar social em que se encontra é de grande significação para o estudante e 

deve ser estimulado, pois somente pela comparação com outras realidades, que pode surgir o 

questionamento sobre as diferenças entre essas realidades, qual a origem dessas diferenças e 

finalmente o posicionamento: é possível aceitar ou é necessário mudar? Paulo Freire é 

pródigo em suas explicações. 
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para mim, a realidade concreta é algo mais que fatos ou dados tomados mais ou menos em si 

mesmos. Ela é todos esses dados e mais a percepção que deles esteja tendo a população neles 

envolvida. Assim, a realidade concreta se dá a mim na relação dialética entre objetividade e 

subjetividade. Se me preocupa, por exemplo, numa zona rural, o problema da erosão, não o 

compreenderei profundamente, se não percebo, criticamente, a percepção que dele estejam 

tendo os camponeses da zona afetada. A minha ação técnica sobre a erosão demanda de mim a 

compreensão […] e o meu respeito. (FREIRE, 2000, p.10). 

 

 Durante o estágio, tentando tomar em conta a necessidade de modificar a visão do 

repasse de conteúdos, e considerando as afirmações de Brandão e Freire, foram desenvolvidas 

atividades variadas, que tivessem relação com a vida cotidiana das crianças. Especialmente no 

que tangia aos seus afazeres dentro do grupo familiar, auxiliando-o. 

 Foram realizadas várias visitações: ao museu, à biblioteca pública, com participação 

na contação de histórias, compras no mercado, com cálculos mentais de aproximação para 

recebimento do troco; e colocação de cartas sociais para outra escola. O correio, o 

supermercado e a biblioteca são serviços oferecidos pelo município, mas que se localizam no 

centro, portanto, distantes do lugar onde moram. A oportunidade de ir até esses locais abre a 

possibilidade de ampliação do espaço de circulação por parte do grupo, pelo reconhecimento 

do mesmo, conferindo maior confiança para que realizem sozinhos, essas ações, quando isso 

for necessário. A apropriação de como acontece o serviço, também contribui para uma atitude 

mais segura.  

 Foi feito, também, um passeio a Porto Alegre como proposta de atividade start para a 

preparação de um Projeto de Aprendizagem (P.A.). Após, iniciou-se a construção do mesmo, 

cuja essência é a escolha por parte dos estudantes do conhecimento que lhes motivou a 

aproximação e a relação. Construído em etapas claras, o P.A. gera o trabalho em grupo e o 

uso de tecnologias e mídias, também como fundamentos. Inicialmente as crianças escolheram, 

dentre as visitas feitas, o que gostariam de aprofundar; formaram-se grupos sobre os temas 

avião, escultura e pintura. O passo subsequente foi a elaboração das certezas passageiras, - o 

que já sabiam sobre o tema – depois, as dúvidas provisórias, - o que gostariam de descobrir a 

respeito. - Além das conversas em sala de aula, sobre o que viram, e das leituras, foram 

acessados textos para pesquisa no Google e vídeos no Youtube, pois, considerando o estágio 

psicogenético já referido, imagens ainda são mais eloquentes que textos. O que chamou a 

atenção foi o fato de não terem escolhido temas como futebol e os times adversários já que 

esses são recorrentes em suas vidas. Parece haver uma tentativa interna de proceder a um salto 

nos esquemas de assimilação e acomodação, na direção do que é qualitativamente novo, se 

comparado ao que encontram geralmente em suas vivências locais. 
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Ainda dentro da visão de Freire, foram exploradas as atividades de artes. Durante o 

estudo das obras de Tarsila do Amaral, um quadro em especial foi apresentado para que se 

fizesse a reprodução e a releitura do mesmo e se chamava “Vendedor de Frutas”.As crianças,, 

por unanimidade, identificaram uma criança, na imagem. O menino em questão vende frutas 

em um barquinho, para as populações ribeirinhas. Interessante é que várias crianças dessa 

turma trabalham no turno da tarde e, muitas vezes, da noite, a fim de compor a renda familiar. 

Ficou observado que as crianças possuíam identificação com aquela criança do quadro. A 

oportunidade de trabalhar as identidades individuais e coletivas é bastante importante e 

acredita-se que deva ser enfatizada sistematicamente, pois auxilia na re-elaboração constante 

da motivação para a aprendizagem  

 

Portanto, a ação educacional pretende, além de desenvolver capacidades para a 

tomada de decisões, oferecer aos estudantes e ao próprio corpo docente uma 

reconstrução reflexiva e crítica da realidade, tomando como ponto de partida as 

teorias, conceitos, procedimentos, costumes, etc., que existem nessa comunidade e aos 

quais se deve facilitar acesso.  (SANTOMÉ, 2000, p.10) 

 

  A ida à Porto Alegre, carregou além do que já foi comentado, o objetivo de conhecer 

outros espaços artísticos e culturais que não fazem parte de suas vivências cotidianas. A 

ampliação da visão local, pela comparação com outros lugares, também contribui para a 

construção da abstração reflexionante, pois assimilar e acomodar o que é novo, sem sombra 

de dúvida é um processo permanente no desenvolvimento cognitivo do ser humano. Para 

compreender melhor esses conceitos, recorre-se a Becker. 

 

[...] e que comporta dois aspectos inseparáveis: de um lado, o reflexionamento 

(réfléchissement), isto é, a projeção sobre um patamar superior daquilo que foi tirado 

do patamar inferior, [...]. De outro lado, uma reflexão (réflexion), “como ato mental de 

reconstrução e reorganização sobre o patamar superior daquilo que foi assim 

transferido do inferior” (PIAGET apud BECKER, 2001, p.2) 

 

 Becker (2001) define abstração como o ato de extrair algo de algo, acrescentando que 

o processo de conhecimento está restrito ao que o sujeito pode retirar dos objetos, indicando 

que sempre haverá a retirada de apenas uma parte das características, nunca a totalidade. 

Assimilação e acomodação são termos aplicados a dois momentos que se sucedem 

infinitamente. Conforme o esquema de assimilação disponível a cada momento, e que já é 
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síntese de experiências anteriores, acontece a acomodação, que se traduz por uma nova 

organização do que foi assimilado. Logo que acomodado, surgem novas possibilidades de 

assimilação.  

Todo esse infindável ciclo de desenvolvimento é visto por Becker como algo 

fascinante, e por isso afirma que “não importa o caminho percorrido pela experiência ou pela 

história das ações de um indivíduo, ele poderá chegar ao conhecimento universal necessário.” 

(BECKER, 2001, p.3) 

O autor diz ainda que, segundo Piaget, “suprimidas as condições da ação, inviabiliza-

se a experiência. O que equivale a dizer que a abstração não ocorre ou ocorre precariamente. 

Nesse caso as estruturas mentais não são construídas ou são precariamente reconstruídas.” 

(BECKER, 2001, p.7) E acrescenta que crianças que vivem em condições de vulnerabilidade 

econômica e social acabam sofrendo um déficit na construção de suas estruturas mentais, mas 

que ao serem ofertadas condições de superação, elas podem avançar no processo de 

construção e reconstrução de seus instrumentos cognitivos. Daí a importância de se oferecer 

oportunidades de experiência nas mais diversas áreas do conhecimento, promovendo 

atividades que provoquem a curiosidade, ao lado do bem estar e da ludicidade. 

 Esses momentos da oferta de experiências como projetos em laboratório de 

informática, em ciências, hortas, passeios e jogos, poderiam se transformar em aporte para a 

aproximação da família com a escola.  Muitos pais, mães, irmãos e até mesmo avós e tios 

manifestam o desejo de participar de momentos assim, evidenciando a falta dessas ações em 

suas vidas. As falas dos familiares apontam a vontade de ajudar no cuidado com as crianças, 

mas parece que, levantando-se alguns véus perceber-se-ia um desejo não satisfeito de novas 

aprendizagens, já que o ser humano tende a se organizar em patamares sempre superiores. Os 

adultos estão enviando mensagens de que também querem aprender o que não foi possível em 

sua época escolar. A vivência conjunta entre crianças e familiares de atividades escolares 

propiciaria, em casa, a troca de visões sobre a mesma, novas percepções e o sentimento de 

integração. 

 Na escola, durante esse ano, houve a oferta de um curso gratuito de informática 

para as mães de alunos. Esse fato é uma porta de aproximação muito boa, pois além da 

valorização dos sujeitos envolvidos, as crianças podem discutir sobre as informações com 

relação ao uso das tecnologias, assim como de outras informações retiradas da internet. Cria-

se um mote de conversação em casa.  

. Certamente a abertura da escola para a participação da comunidade, traduzida neste 

trabalho, pela família, colaboraria para uma maior aprendizagem por parte das crianças. As 
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famílias trariam as experiências de suas realidades, e tais experiências poderiam ser 

incorporadas ao currículo, como conteúdo de estudo. A criança não cruzaria mais a tensão 

existente entre os dois lados da relação, absorvendo o sentimento de isolamento, tendo que 

decidir sozinha qual a direção a seguir. Ao deixar a vivência em casa e no bairro, e se deparar 

com posições quase contrárias a essa, e que muitas vezes são desqualificadoras da mesma,a 

criança poderá desenvolver um sentimento de inadequação permanente.  

Se a família demonstra apreço, atenção, cuidados pela escola, consolidar-se-á uma 

atitude de coerência com o discurso a respeito da importância da mesma. A criança poderá 

encontrar segurança nela, já que esta a estará acolhendo com todas as suas dimensões e 

extensões. Já não sentirá que está só na escola.  

Outra forma de chamamento das famílias à participação, seja talvez, a utilização do 

espaço da escola como ambiente de recreação aos fins de semana. Essa forma de apropriação 

da escola como espaço público possui uma característica de leveza. É o momento em que se 

pode invocar o aspecto lúdico da convivência, inicialmente com o espaço, em seguida com 

um instrutor responsável por alguma oficina, com outros professores, e assim por diante. A 

recreação e o lazer são dimensões da vida que nem sempre recebem a atenção desejada. Pelas 

atribulações na busca pela sobrevivência, em especial nas camadas freqüentadoras da escola 

pública, muitas vezes a única alternativa é a reunião da família em casa. A falta de recursos 

para o desfrute de viagens, visitações que exigem compra de ingressos, ou almoços fora de 

casa, transformam o fim de semana em um dia comum, em que as pessoas ainda aproveitam 

para trabalhar em casa. A opção de um lugar próximo à casa para esportes, brincadeiras, 

música, dança e conversas entre vizinhos, propicia a parada obrigatória, proporcionando 

também alivio psíquico. 

 

Assim, torna-se uma face importante de uma escola que deseja efetivamente 

problematizar e questionar valores que vivemos intensamente nos dias de hoje, educar 

para e pelo lazer e falar em prazer dentro e fora dos muros escolares, tanto para 

professores e estudantes, como para a comunidade, que vive a escola, constrói e é por 

ela construída. (BRANDÃO, 2000, p.11). 

  

Explorando um pouco mais o sentido do lazer e da recreação, leia-se o que diz 

Brandão: 

 

 



 

 

42 

Nesse sentido a Recreação/Lazer deveria representar, sobretudo, um direito universal, 

legitimado por todos, constituindo-se na oportunidade de vivências culturais lúdicas 

[...] possibilita  ao sujeito, com liberdade, gratuidade e prazer, apropriar do seu desejo 

de ser, como também do espaço-tempo e lugar que vive,construindo-se com eles. 

(PINTO apud BRANDÃO,000, p.10). 

 

 Sob a perspectiva de uma aproximação, via lazer, a criança sentir-se-á segura e 

íntegra, participando da alegria e da tranqüilidade de sua família na escola. Todas as ações 

que possibilitam à criança sensações otimistas e percepção de sentimentos positivos produzem 

eco satisfatório nas aprendizagens.  

 A democracia é um conceito muito difícil de ser compreendido, e, portanto, de ser 

praticado; pressupõe a garantia da prática de direitos dentro dos espaços sociais, 

especialmente nos ditos públicos.  Dependendo do tipo de gestão que a escola imprime no 

desenrolar de suas atividades, pode abrir para o espaço democrático ou apresentar um viés 

patrimonialista, onde aqueles que coordenam as atividades não conseguem separar o que é 

público do que é privado. Acabam tomando decisões, e às vezes repassando decisões que vem 

das secretarias de educação, para o público freqüentador que são as crianças e suas famílias. 

Romper com uma administração patrimonialista, implica muito trabalho por parte de 

professores que percebem essa situação existente, na tentativa de criar mecanismos que abram 

para a participação da comunidade, de foram que essa vá conquistando progressivamente 

espaços de poder. O aprendizado do debate só acontece ao fazê-lo. Pensa-se que deveria haver 

mais reuniões com os responsáveis pelas crianças e não somente nos momentos de entrega de 

boletins. Muitos se sentem angustiados sobre o que a escola emitirá de conceitos sobre seus 

filhos. As reuniões deveriam ter um caráter de troca de conceitos, teorias e experiências, com 

relação ao desenvolvimento cognitivo da criança, aproveitando as vivências em casa e em 

outros espaços que não a escola. Essa nova prática conduziria à qualificação de ambos os 

lados na relação com a criança. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

No contexto exposto até o momento, pensa-se ser importante demarcar alguns pontos 

que possam contribuir para uma maior aproximação entre escola e família.  Esta aproximação 

é desejada, pois influencia positivamente no desenvolvimento de aprendizagens por parte das 

crianças. Para aprender é necessário conectar com o sentimento de segurança e nada mais 

confortador do que perceber a família estabelecendo boas relações com a escola e se fazendo 

participativa.  

A relação entre essas duas instituições, no entanto, é atravessada por vários fatores; 

alguns aparentes e outros subjetivos, mas que podem apresentar um peso maior do que os 

primeiros. Veja-se, por exemplo, o discurso dirigido à criança, pela família, a respeito da 

importância da escola na vida e no desenvolvimento dos sujeitos; este é recebido por ela, de 

forma instável, pois sua vivência diária, muitas vezes, indica o contrário.  A ausência dos pais 

ou responsáveis em momentos solicitados pela escola, especialmente quando alguns outros 

pais comparecem, a priorização da realização de outras atividades que acontecem 

simultaneamente às da escola, as queixas apresentadas pela mesma quanto a não participação 

da família, colocam em dúvida as afirmações feitas em casa. Por outro lado, as crianças 

também percebem que a escola não faz questão da ajuda ou da presença dos pais em 

determinados momentos, como por exemplo, em passeios de estudos realizados com as 

crianças, em que as famílias manifestam o desejo de participação e são oferecidas 

justificativas frágeis para a impossibilidade da mesma.  

Ao proceder-se a um exame mais apurado, ver-se-á que estas atitudes não são as 

causas, mas sim consequências de uma forma de pensamento que se origina em relações mais 

amplas, as relações sócio-históricas que por sua vez são permeadas pelo sistema de produção 

existente.  

Observando-se as novas configurações familiares, encontra-se uma diversidade de 

composição:Pais criando filhos, sem uma companheira, assim como o contrário, avós criando 

netos como se fossem filhos, tios e tias criando sobrinhos, além de famílias extensas, onde, 

além de pais e filhos, moram na mesma casa tios, avós, cunhados, e parentes colaterais. Essa 

diversidade não aconteceu de uma hora para outra, nem tampouco por sentimentos, 

pensamentos idealizados que se concretizaram na realidade; ao inverso, sempre foram as 

necessidades impostas pela realidade material que interferiram nas condições de existência 

humana e que dispuseram as conformações de família.  
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A questão que se coloca em direção a esta situação é de como a escola, representada 

por sua equipe de trabalho, entende essas novas configurações. Pelas falas encontradas dentro 

da escola, não somente na época de estágio, mas anterior e posteriormente a ela, depreende-se 

que ainda não existe uma aceitação desses novos desenhos. Esses são considerados mera 

conseqüência de desestruturação familiar. O padrão de família continua sendo considerado, o 

padrão de classe média, originado no próprio desenvolvimento da burguesia, em séculos 

anteriores. 

 Existe a necessidade de superação dessa visão por parte do corpo docente, talvez 

através de estudos e seminários em caráter formativo, o que promoveria a elaboração de novas 

estratégias de convivência e acolhimento a estas diversas conformações familiares, 

aquiescendo que não existe um modelo único e bom para todos, incidindo, inclusive, em 

possíveis transformações curriculares, como por exemplo, em Estudos Sociais, onde poderiam 

ser melhor exploradas as constituições das identidades de grupo e individuais. 

Parece ser contraditório, afirmar nos Planos Políticos Pedagógicos (PPPs) a respeito da 

formação para a cidadania, para a possibilidade de intervenção crítica, quando a formação real 

é para o que está posto, sem questionamento, sem saber, inclusive se existirá mercado para a 

mão-de-obra que está sendo formada. Talvez seja o momento de repensar o papel formador da 

escola pública, retomar a característica primordial da educação, que é a transmissão do saber 

acumulado pela humanidade, com vistas a vocação do ser para a vida coletiva, onde se entre 

ajudando, solidarize e ajude promover sustentabilidade para todos.  

 Certamente, as famílias, mesmo sem uma elaboração mais sofisticada, percebem que 

há uma contradição entre os objetivos propostos pela escola e o que está sendo encontrado na 

sociedade, gerando um sentimento de desconfiança e descrédito por parte destas. Se os filhos 

só estudam e ao final da escolaridade não conseguem emprego e, portanto, sua sustentação, 

qual o real motivo de haver obrigatoriedade de freqüentar a escola?  

 Acredita-se que a redefinição do papel da escola pública, entretanto, não irá ao 

encontro de uma solução favorável à grande maioria dos freqüentadores da mesma, se as 

decisões sobre seus rumos acontecerem, unicamente, na esfera da equipe da escola e, 

principalmente, apenas de suas direções. Há que envolver as famílias, que são a própria 

comunidade, criando canais de participação, como os Conselhos Escolares. Porém, deve ser 

decidido muito mais do que como acontecerá determinado evento, deve ser decidido, sim, 

como aproximar a escola dos interesses da comunidade em que se insere, identificando quais 

as necessidades de formação para que haja crescimento social dela, reformulando currículos, 

fazendo circular as informações, criando vínculos de lazer e sustentabilidade. 
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 Atualmente já existem algumas experiências de implantação da escola aberta aos 

finais de semana, como espaço de lazer e recreação. Essa oportunidade parece estar refletindo 

de forma positiva nas famílias, que incentivam seus filhos à participação. Sinal de que existe a 

espera por esse chamamento, por essa abertura institucional. Projetos de hortas, de reativação 

de clubes de mães com resultados econômicos para os participantes também demonstram 

receber interesse. 

 Sabe-se que esse processo de abertura exige paciência, vontade, e desprendimento de 

valores hierárquicos que são originadores de autoritarismo. O aprendizado do debate sadio, 

sem a tentativa de exercício de poder de alguns indivíduos sobre outros, só se plenifica na 

prática do mesmo. O embate e a discussão pedagógica não podem mais ser prerrogativas de 

um lado da relação família e escola. A própria contradição do entendimento da função da 

escola, mencionada acima, é a comprovação da existência da necessidade que a família seja 

ouvida de forma amplificada. 

 A distinção entre o público e o privado fica esclarecida nesse tipo de prática. 

Provavelmente, os equipamentos e a estrutura material, o prédio, enfim, tudo aquilo que 

compõem o espaço escolar venha a receber maiores cuidados quando se instala o sentimento 

de pertencimento ao espaço e da apropriação pelas famílias. 

Ainda que pareça recair uma grande responsabilidade sobre a escola, para que haja 

aproximação entre ela e a família, no início do processo, os resultados desse acabarão por 

mostrar que, havendo a divisão dessa responsabilidade, o peso será mais leve para todos. 
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