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RESUMO 
 
 
 

Com o advento da lei nº 11.274/06 é instituída uma nova ordem na estrutura e 

funcionamento da Educação Básica no Brasil: o ensino fundamental de nove anos 

de duração com a inclusão das crianças de seis anos de idade. Esta nova realidade 

provoca reflexões acerca da escola enquanto lócus de observação das relações que 

nela se estabelecem e desafia os pesquisadores das mais diversas áreas a 

dedicarem especial atenção à compreensão da criança enquanto sujeito de direitos e 

ator social pleno contando, para tanto, com a leitura de seus olhares e vozes que 

significativamente podem favorecer a melhoria da qualidade da educação enquanto 

direito público subjetivo. Neste sentido, a presente pesquisa visa contribuir com as 

reflexões acerca do modo como as crianças percebem o universo de representações 

sociais chamado escola, situando-o sociohistoricamente como objeto a ser 

investigado. Por meio da metodologia de pesquisa de abordagem qualitativa em 

educação, selecionamos um grupo de crianças matriculadas no primeiro ano do 

ensino fundamental de uma escola pública da periferia da Grande São Paulo e de 

uso das técnicas da entrevista semiestruturada com pequenos grupos e da 

observação participante obtivemos importantes núcleos de pensamento e 

identificamos elementos significativos à análise de conteúdo. Fundamentada nos 

estudos realizados por Pierre Bourdieu, Lev Vygotsky, Willian Corsaro, Silvia Lane, 

Serge Moscovici e Laurence Bardin, entre outros, a presente reflexão implica numa 

análise concreta das representações sociais que o indivíduo tem do mundo que o 

rodeia, ou seja, da criança em relação à escola, inserida num discurso bastante 

amplo, onde as lacunas, as contradições e a ideologia puderam ser detectadas. 

 

Palavras-chave: Políticas públicas. Ensino Fundamental de nove anos. Criança. 

Escola. Representações sociais. Sociologia da Infância. 
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ABSTRACT 
 
 

 
With the advent of Law No. 11.274/06 a new order is established in the structure and 

operation of Basic Education in Brazil: the school for nine years duration with the 

inclusion of children six years old. This new reality leads to reflections on the school 

as a locus of observation of the relationships established therein and challenges 

researchers from various fields to devote special attention to understanding the child 

as a subject of rights and full social actor count for much with the reading their looks 

and voices that can significantly facilitate the improvement of the quality of education 

as a subjective public right. In this sense, this research aims to contribute reflections 

about how children perceive the universe of social representations called school, 

socio-historical situating it as an object to be investigated. Through the research 

methodology and qualitative approach in education, we selected a group of children 

enrolled in the first years of elementary education at a public school in the outskirts of 

São Paulo and use the techniques of semi-structured interviews with small groups 

and participant observation obtained major centers of thought and identify the 

significant elements of content analysis. Based on studies conducted by Pierre 

Bourdieu, Lev Vygotsky, William Corsaro, Sylvia Lane, Serge Moscovici and 

Laurence Bardin, among others, this reflection implies a concrete analysis of social 

representations that the individual has the world around him, the child in relation to 

school, immersed in a speech quite broad, where the gaps, contradictions and 

ideology could be detected. 

 

Keywords: Public policy. Elementary School. Child. School. Social representations. 

Sociology of Childhood. 
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INTRODUÇÃO 
 

“Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas 
fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa 
suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, 

voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes. 
Depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando água com a 

mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais uma torcida e 
mais outra, torcem até pingar do pano uma só gota. Somente depois de 

feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal, 
            para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa.  

                   A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso; a palavra foi feita para dizer.” 
Infância, Graciliano Ramos. 

 
 

À imagem e semelhança da vida das lavadeiras proclamada por Graciliano, 

está posto o desafio de traduzir por estas páginas o arcabouço de inquietações que 

fazem uma professora do ensino fundamental da rede pública de ensino do Estado 

de São Paulo adentrar o rico universo da pós-graduação. É chegado o tempo de 

fazer dizer a palavra e com a permissão que aqui me cabe, não poderia fazê-lo sem 

antes afirmar, para começo de conversa, o quanto é difícil saber por onde começar!!! 

Confesso que muitas vezes me senti como num barco à deriva, com tudo à 

minha disposição, porém, sem saber o que fazer. Pensei até mesmo em desistir, 

antes mesmo de iniciar a caminhada, pois talvez não fosse este o momento de me 

aventurar em busca do que quer que fosse, já que eu nem mesmo sabia o que era. 

Medo, angústia, desânimo e insegurança tornavam-se palavras de ordem, mas, com 

o tempo, as rotas tomaram sua forma, convencendo-me de que esta seria sim a 

ocasião de se lançar para águas mais profundas. Segui adiante e isto me possibilitou 

importantes e ricas descobertas as quais compartilho com todos e todas que aceitam 

serem cabeças bem-feitas1, e não meros descendentes de Sísifo2, na dinâmica 

multicultural do século XXI. 

Iniciado no ano de 2009, o estudo no Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Arte e História da Cultura garantiu uma delimitação segura do objeto de 

pesquisa a ser investigado, legitimado pela própria responsabilidade acadêmica e 
                                                 
1
 Referência à primeira finalidade do ensino formulada por Montaigne, analisada por Edgar Morin na 

obra A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 7ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2002. 
2 Na mitologia grega Sísifo tornou-se conhecido por realizar um trabalho rotineiro e cansativo, advindo 
de um castigo recebido por ter enganado e ofendido aos deuses. Pela eternidade foi condenado a 
rolar uma grande pedra até o cume de uma montanha, sendo que toda vez que alcançasse o topo a 
pedra rolava novamente montanha abaixo, remetendo todo o esforço anterior a algo inútil. 
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social a ele atribuída. Diante disto, o interesse por algo que reverberasse no 

cotidiano tornou-se foco de minha atenção, encontrando na leitura dos mais variados 

portadores, fossem eles teses, dissertações, livros, artigos ou reportagens, bem 

como na participação em Seminários e Congressos, efetivas contribuições. Não 

poderia deixar de lançar um olhar sobre a realidade na qual me encontro a quase 

uma década, atuando como professora do ensino fundamental de uma rede pública 

de ensino, repleta de inquietações sobre as quais validar possíveis reflexões.   

Ano a ano, uma a uma as crianças atravessam os portões das escolas 

acompanhadas ou não por seus familiares ou responsáveis e, enquanto aguardam o 

momento de serem chamadas para se dirigirem à sala de aula junto aos seus 

respectivos professores, recebem as últimas recomendações, brincam com seus 

pares e tecem comentários sobre o que vêem, ouvem e sentem, motivadas por 

sentimentos e emoções que expressam algo de novo e de especial em suas vidas. 

Em meio a tudo isto, uma representação de escola vai sendo constituída à luz das 

próprias relações que nela se estabelecem, o que implica a realização de uma 

análise concreta das representações sociais que o indivíduo adquire sobre o mundo 

que o rodeia, já que todas as interações humanas pressupõem representações 

impostas e transmitidas, produtos de uma sequencia complexa de elaborações e 

mudanças que ocorrem no decurso do tempo e que são resultado de sucessivas 

gerações (MOSCOVICI, 2009, p. 37), inseridas num discurso bastante amplo, onde 

as lacunas, as contradições e, consequentemente, a ideologia possam ser 

detectadas (LANE, 2004, p. 36). 

Posto o desafio de adentrar esta realidade, o cerne da questão por nós 

assumido, bem como de seus respectivos desdobramentos, consiste na seguinte 

temática em estudo: 

No limiar do século XXI, qual a representação social da escola e que meios 

utilizar para captar a gênese desta realidade? 

Já no que concerne à especificidade do recorte a que nos propomos: 

O que teriam a nos dizer a este respeito as vozes de um grupo de crianças 

que aos seis anos de idade se encontram matriculadas no primeiro ano do ensino 
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fundamental, em uma escola pública da rede regular de ensino do Estado de São 

Paulo? 

 No conjunto das hipóteses subjacentes ao referido contexto, reconhecemos 

não mais ser possível compreender as relações sociohistóricas que se estabelecem 

entre a escola e a sociedade e, consequentemente, entre a criança e a escola sem 

antes considerar as concepções de meninos e de meninas que se tornam a cada dia 

os principais interlocutores, co-autores desta história. Situadas historicamente, as 

crianças realizam interpretações, recebem influencias e constroem concepções a 

partir das experiências que lhes são proporcionadas, o que projeta o foco de análise 

sobre as vozes de meninos e meninas que tem muito a dizer sobre o que nos é 

contemporâneo. 

O século XX tornou-se cenário de grandes expectativas em relação à 

estrutura e ao funcionamento da Educação Básica no Brasil, uma vez que esta 

assumiu lugar de destaque nas mesas de debate nacionais e internacionais3, em 

vista da definição de políticas públicas que atendessem à crescente demanda no 

número de crianças no sistema educacional, especialmente às pertencentes aos 

setores populares. Neste período, leis, pareceres e resoluções buscaram definir 

normas e orientações gerais para a reorganização do sistema de ensino em toda a 

extensão do território nacional e apresentaram importantes expectativas no que se 

refere à garantia da melhoria das condições de equidade e de qualidade da 

educação enquanto direito público subjetivo, possibilitando à criança o alcance do 

status de sujeito de direitos no acesso e permanência à educação no contexto 

escolar. 

De fato, as crianças estão em todo lugar, e como se fossem personagens de 

um conto machadiano4, histórias é que não faltam para retratar a relação da criança 

com a escola, num misto de emoções e de sentimentos que constituem a memória 

de gerações. Por todo o mundo, milhões de adultos teriam algo a dizer sobre esta 

realidade, tecida nos mais variados contextos, porém, o mais curioso é que milhões 

                                                 
3 Segundo Soares (2002), tais discussões encontram-se associadas a posicionamentos e declarações 
de organismos multilaterais de financiamento e à definição de acordos de ajuste neoliberal em todas 
as dimensões econômicas e sociais. 
4 Referência à obra “Conto de escola” de Machado de Assis, escritor brasileiro (1839-1908), no qual a 
narrativa se volta às reminiscências do narrador-protagonista aos tempos de estudo no primário. 
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de crianças continuam a ressignificar estas experiências, presentes na dinâmica 

multicultural do século XXI, possibilitando a verbalização e captação da 

representação social deste universo por meio de narrativas que ao mesmo tempo 

traduzem subjetividades e expressam o produto histórico de uma coletividade. Nas 

palavras de Gullestad (2005, p. 522), entre outras coisas, isto implica enfocar as 

crianças como atores sociais plenos e examinar seus pontos de vista não apenas 

recorrendo a um enfoque nas crianças, mas antes, e mais importante, ver a 

sociedade e a cultura a partir dos seus pontos de vista.   

Infelizmente, de acordo com Tonucci (2008), esta realidade até há alguns 

decênios atrás, nem mesmo se constituía como um fenômeno social, haja vista que 

a criança frequentemente morria ao nascer, ou nos primeiros meses ou anos de vida; 

nem sempre podia frequentar uma escola e permanecia analfabeta; precisava 

começar a trabalhar antes dos doze anos, executando trabalhos pesados ou 

insalubres que a deformavam ou minavam a sua saúde; devia suportar as 

incompreensões, as humilhações e as violências dos adultos, condições estas que 

afetaram o desenvolvimento de milhões por todo o mundo e, em especial, por todo o 

Brasil, marcando épocas e múltiplas histórias de vida5. 

Por outro lado, parece que a criança, depois de ter estado ausente ou ser 

apenas objeto de relevância jurídica marginal durante longos séculos, finalmente 

emergiu como figura central no contexto das declarações dos direitos internacionais6, 

aparentando quase uma expressão de remorso coletivo pelo esquecimento a que 

tinha sido anteriormente votada, e isto implica no resgate das qualidades humanas 

das crianças enquanto atores sociais plenos a partir de uma consequente mudança 

na mentalidade e na própria construção de um processo de investigação que 

assuma adequadas condições para captar e dar razão às suas vozes num 

determinado tempo, momento e lugar.  

Delimitado o problema, bem como o campo de investigação, seguimos para a 

apresentação dos objetivos a serem alcançados, uma vez que no plano mais global, 

                                                 
5
 De acordo com os estudos de Priore (2007), a criança brasileira já se encontrava definida, segundo 

resmungos de um europeu de passagem pelo Brasil em 1886, como “pior do que um mosquito hostil”. 
6 Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 1946); Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (ONU, 1948); Declaração Universal dos Direitos da Criança (UNESCO, 1959); Estatuto da 
criança e do adolescente (BRASIL, Lei nº 8.069, 1990); entre outros. 



 18 

a compreensão da representação social da escola, segundo Cortella (2003, p.18), 

necessita superar a aura mítica que, muitas vezes, encobre as relações e anula o 

lugar dos erros, das preocupações, dos prazeres e das intenções. Num primeiro 

momento assumimos um desafio teórico central, apontado por Bourdieu (1983) e que 

consiste na própria constituição de uma abordagem capaz de superar as distorções 

dos reducionismos subjetivos e objetivos que nele se estabelecem. Buscamos evitar 

que o trabalho se renda ao plano da experiência e consciência prática dos sujeitos, 

às percepções, intenções e ações e, por outro, que ele se atenha somente ao plano 

das estruturas objetivas, reduzindo a ação a uma simples execução mecânica. 

Colocado desta forma, o referido contexto traz em si implicações metodológicas 

definidas e assumidas a partir dos pressupostos da pesquisa qualitativa em 

educação e pauta-se num movimento sócio-histórico que busca lançar o olhar sobre 

dados de uma determinada época, recriados e transformados mediante um universo 

que traz em si toda uma ideologia de uma sociedade que se reproduz na linguagem 

e nos discursos situados (LANE, 2004, p. 37). Nas palavras de Silveira (2010, p. 

191), esta perspectiva se apóia num contexto inter-relacionado com o ambiente, com 

a história pessoal, com o repertório que se possui, com o olhar do outro, e com 

tantas outras variáveis plurais que dinamizam o percurso sociohistoricamente 

construído. 

Além disto, o desafio por nós assumido também se expressa na própria 

construção de uma metodologia que realmente tenham como foco captar as vozes, 

os olhares, as experiências e os pontos de vista das crianças. Tal medida encontra-

se fundamentada na constituição de uma sociologia da infância que traduz novas 

perspectivas no campo das pesquisas com crianças7 e proporciona um melhor 

direcionamento do tipo de pesquisa a ser desenvolvido, uma vez que a realidade 

pode ser vista de diferentes perspectivas, multidimensional, multifacetada e 

historicamente situada (ANDRÉ, 1995), utilizando-se, para tanto, da entrevista como 

método de investigação específico (BARDIN, 2009 p. 89). 

                                                 
7
 De acordo com Delgado e Müller (2005, p. 352), evidenciar a importância da pesquisa com crianças 

traduz-se numa gama de motivações sociológicas, pedagógicas, históricas e culturais que busca criar 
espaço para a infância nos mais variados âmbitos do discurso e que afirma a criança como ator social 
pleno, pertencente a uma complexa teia de relações e de interdependências. 
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Como bem afirma Neto (2004, p. 53), “as possibilidades e os limites das 

diversas realidades existentes no cotidiano social permitem ao pesquisador um 

infinito leque de procedimentos e descobertas”. Portanto, optamos por desenvolver a 

coleta de dados numa escola da rede pública de ensino do Estado de São Paulo, 

contando, para tanto, com uma turma composta por 318 alunos com 6 anos de idade, 

matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental. Como afirmamos, o fato da 

implementação da política pública que amplia o ensino fundamental de oito para 

nove anos de duração com a inclusão das crianças com 6 anos de idade no primeiro 

ano de ensino fundamental fez com que depositássemos especial atenção à 

definição dos sujeitos a serem focalizados, uma vez que tal medida induz 

transformações significativas na estrutura da escola, bem como à própria 

representação social advinda deste processo. 

Já na definição dos procedimentos e dos instrumentos de pesquisa, optamos 

por realizar uma entrevista semiestruturada com pequenos grupos de três a quatro 

crianças, aplicada no próprio contexto escolar, de modo que elas se sentissem mais 

confortáveis com este formato, menos inibidor e mais produtivo devido à troca de 

experiência entre seus pares. De acordo com Oliveira-Formosinho (2008, p. 20),  

a realização de entrevistas no ambiente escolar poderá reverter em favor 
do processo da entrevista, dado que a provável tendência da criança para 
estabelecer associações entre o processo da entrevista e o processo de 
avaliação (fomentada pelo contexto escolar) poderá torná-las mais atentas 
às questões. 

 Planejada e desenvolvida a partir dos pressupostos afirmados por Corsaro 

(2005), Oliveira-Formosinho (2008) e Bardin (2009), respectivamente, consideramos 

relevante ao processo de investigação a organização de um roteiro (Anexo I) 

composto por questões de ordem semi-estruturada, ligado tanto às experiências das 

crianças em seu primeiro ano de estudo, quanto à própria manifestação da 

representação social da escola forjada nesta relação. De acordo com Javeau (2005), 

as pesquisas referentes a este contexto exigem métodos apropriados e tais métodos, 

por sua vez, podem exigir do pesquisador que ele “se torne criança” a fim de 

reconstituir pela imaginação o universo das culturas infantis. A este respeito, 

reconhecemos a importância da dinâmica de aproximação com as crianças, 

                                                 
8 Dos quais 28 alunos participaram da entrevista, uma vez que três crianças foram transferidas de 
unidade escolar. 
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concebendo-as como agentes ativos co-construtoras de conhecimentos, identidade e 

de culturas, em vista de favorecer as relações e as reações tanto das crianças, como 

da pesquisadora no referido contexto.  

 Como interlocutores deste processo, fundamentamos o presente estudo no 

diálogo entre importantes áreas do conhecimento, uma vez que buscamos na 

Educação, na História da Cultura, na Sociologia da Infância e na Psicologia Social os 

conceitos-chave que sustentam a relevância do objeto em análise. Com base nas 

contribuições realizadas por Anísio Teixeira (1957), Dermeval Saviani (1988) e Maria 

Lúcia Aranha (2006), realizamos uma leitura do panorama geral da História da 

Educação e destacamos, em vista de situar e, consequentemente, justificar a 

necessidade de se pensar a representação social da escola, a origem e evolução da 

instituição escolar na estrutura da Educação Básica no Brasil. Neste ponto, situamos 

a relevância da legislação vigente, particularmente no que se refere à lei federal nº 

11.274 em 6 de fevereiro de 2006, com a qual o Ministério da Educação instituiu 

tanto a ampliação do ensino fundamental quanto a inclusão das crianças com seis 

anos de idade, promovendo a reflexão sobre a função social da escola e a 

necessária compreensão da criança enquanto sujeito de direitos e ator social neste 

processo. Para tanto, a partir das contribuições de Moscovici (2009) sistematizamos 

as linhas gerais para a compreensão do fenômeno das representações sociais, mais 

do que um conceito a ser revisitado, do ponto de vista de um dos mais renomados 

pesquisadores que, há cerca de quarenta, desenvolve estudos na área da psicologia 

social e difundiu grandes avanços sobre as principais características desta 

perspectiva. 

 Estruturada a fundamentação histórica, seguimos para os esclarecimentos 

referentes à participação da criança enquanto mediadora da análise em questão, na 

qual fizemos uso exclusivo do conteúdo de suas próprias vozes. Cabem aqui as 

considerações de Delgado e Müller (2005) ao apresentarem importantes 

contribuições da Sociologia da Infância, campo em constituição na sociologia, 

particularmente articulado às sociologias da família e da educação e que se encontra 

imerso no contexto das transformações culturais, sociais e econômicas 

contemporâneas e universais. De acordo com Graue e Walsh (1995, apud 

OLIVEIRA-FORMOZINHO, 2003, p. 10-11), trata-se, basicamente, do desafio de 
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descobrir intelectual, física e emocionalmente quem é a criança, de pensar a partir 

do seu ponto de vista, captando a realidade concreta por meio de suas vozes, de 

modo a contribuir com os avanços das ciências num tempo no qual emergem 

importantes questões sobre o mundo que as cerca. A este respeito, contamos com o 

apoio das pesquisas realizadas por Vygotsky (1991, 1996) sobre o desenvolvimento 

das funções psíquicas superiores, particularmente no que se refere à construção e 

evolução do pensamento e da linguagem, uma vez que o desenvolvimento do 

pensamento é determinado pela linguagem, isto é, pelos instrumentos lingüísticos do 

pensamento e pela experiência sociocultural da criança, fato inquestionável e que 

subsidia todo o processo de investigação e de análise que propomos. Por fim, 

encontramos em Bourdieu (1974, 1998) as condições para captar a essência do 

conteúdo presente nas entrevistas, particularmente no que diz respeito aos conceitos 

de reprodução cultural e social que circulam, se entrecruzam e se cristalizam 

continuamente na dinâmica da representação social em questão. 

  Por fim, a estrutura do trabalho encontra-se disposta na elaboração de três 

capítulos, organizados de modo a favorecer a compreensão da dinâmica assumida 

em todo o processo de investigação. No primeiro capítulo dedicamos especial 

atenção à descrição do projeto de pesquisa e ao seu contexto. No segundo 

apresentamos a fundamentação teórica que alicerça a construção do objeto de 

estudo, captando o movimento sociohistórico que o torna relevante e no terceiro 

capítulo realizamos a análise dos dados obtidos, a partir das contribuições dos 

referenciais que fundamentam a presente pesquisa. 
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CAPÍTULO I – A PESQUISA E SEU CONTEXTO 

A infância tem as suas maneiras próprias de ser, pensar e sentir.  
Nada mais insensato que pretender substituí-las pelas nossas. 

 Jean-Jacques Rousseau 
 

Nas duas últimas décadas a estrutura e o funcionamento da Educação Básica 

no Brasil assumiram lugar de destaque nas mesas de debate nacionais e 

internacionais9, em vista da definição de políticas públicas que atendessem à 

crescente demanda no número de crianças no sistema educacional, especialmente 

as pertencentes aos setores populares. No limiar das questões adjacentes deste 

processo, a escola ocupa lugar de destaque, configurada como instituição social e 

agência específica da educação (NUNES, 2002, p. 36), o que exige especial atenção 

à representação social desta no seio da sociedade. Para tanto, contamos com a 

escuta das vozes das crianças que se tornam, a cada dia, os principais 

interlocutores, co-autores desta história, sujeitos que representam e que têm muito a 

contribuir para o avanço das pesquisas que buscam compreender os desafios 

advindos desta realidade. 

 

1.1  A construção do projeto de pesquisa 

Atuando como professora do ensino fundamental na rede pública de ensino 

do Estado de São Paulo, afirmo ser este um universo de inquietações que exigem 

efetivos esforços para o alcance de condições favoráveis ao que se buscou definir 

como uma educação de qualidade.  

Qualidade significa melhorar a vida das pessoas, de todas as 
pessoas. Na educação a qualidade está ligada diretamente ao bem 
viver de todas as nossas comunidades, a partir da comunidade 
escolar. A qualidade na educação não pode ser boa se a qualidade 
do professor, do aluno, da comunidade, é ruim. Não podemos 
separar a qualidade da educação da qualidade como um todo, como 
se fosse possível ser de qualidade ao entrar na escola e piorar a 
qualidade ao sair dela. [...] Para a UNESCO, a qualidade se 
transformou em um conceito dinâmico que deve se adaptar 

                                                 
9 Segundo Soares (2002), tais discussões encontram-se associadas a posicionamentos e declarações 
de organismos multilaterais de financiamento e à definição de acordos de ajuste neoliberal em todas 
as dimensões econômicas e sociais. 



 23 

permanentemente a um mundo que experimenta profundas 
transformações sociais e econômicas. É cada vez mais importante 
estimular a capacidade de previsão e de antecipação. Os antigos 
critérios de qualidade já não são suficientes. Apesar das diferenças 
de contexto, existem muitos elementos comuns na busca de uma 
educação de qualidade que deveria capacitar a todos, mulheres e 
homens, para participarem plenamente da vida comunitária e para 
serem também cidadãos do mundo (GADOTTI, 2009, p. 2). 

De acordo com estudos realizados por Coombs (1986, p. 19), a partir da 

segunda metade do século XX os sistemas de ensino do mundo inteiro iniciaram um 

processo de expansão sem precedentes na história, no qual as matrículas dos 

estudantes mais do que duplicaram, os gastos com a educação aumentaram em um 

ritmo mais acelerado e o ensino despontou como a maior indústria local, suscitando 

a esperança de que a educação continuaria sempre progredindo.  É verdade que os 

sistemas de ensino parecem ter estado sempre ligados a uma vida de crises, devido 

à escassez de investimentos, de professores, de salas de aula, de materiais de 

ensino, porém, mais ou menos dramática, conviver com os desafios advindos desta 

realidade traz em si elementos para a própria superação do que comumente se vê 

como algo fadado ao fracasso, fazendo-nos reconhecer que não existe uma única 

forma nem um único modelo de educação e que a escola não é o único lugar onde 

ela acontece e talvez nem seja o melhor (BRANDÃO, 1995, p. 9).  

Embora dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD, afirmavam, já no decorrer do ano 2000, ser o Brasil o sétimo país do mundo 

em número de analfabetos, sendo que 18 milhões destes nunca passaram pela 

escola, delegamos ao século XXI a garantia do acesso à educação enquanto direito 

público subjetivo, e muitos outros determinantes sociais a serem contemplados. Por 

um lado urge a atenção às questões políticas que se manifestam por meio de leis, 

pareceres e resoluções, definindo normas e orientações gerais para a reorganização 

do ensino em toda a extensão do território nacional, com transformações ditas 

significativas à estrutura da escola. A própria Constituição Federal de 1988 e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 acirraram as discussões sobre os 

processos de universalização do ensino básico, reafirmando uma nova tendência 

que potencializa a sua representatividade, mesmo diante das contradições que essa 
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mesma generalização promove10. Por outro, a dinâmica das relações que nela se 

estabelecem e a consequente riqueza de manifestações sociohistóricas, fornecem 

elementos relevantes à própria construção de possíveis leituras que visam superar 

tanto o otimismo quanto o pessimismo ingênuo11 que limitam a compreensão da 

representação social da escola e o alcance do tão necessário otimismo crítico12 que, 

desde meados dos anos 80, pretende indicar o valor que a escola deve ter sem cair 

na noção de neutralidade ou colocá-la como inútil para a transformação social.    

Convencida dos desafios e certa de que na definição do objeto de pesquisa, 

não seria mais, portanto, somente a professora que estaria tendo voz, mas sim, a 

pesquisadora que por estas páginas deveria contribuir para o avanço dos estudos 

sobre questões emergentes do universo educacional. A partir da leitura do referido 

contexto, reconheço ser este um momento novo na estrutura e funcionamento da 

educação básica no Brasil, o que exige de nós, sociedade, uma efetiva compreensão 

da representação social da escola na dinâmica multicultural do século XXI, 

considerando, para tanto, a escuta das vozes das crianças que têm muito a nos dizer 

a este respeito. Poderíamos realizar um estudo aprofundado das inquietações 

adjacentes deste processo debruçando-nos sobre os mais diversos pareceres e 

resoluções, porém, é sabido não mais ser possível promover avanços significativos à 

ciência sem aproximar o que se deseja estudar da realidade que o torna peculiar, 

sociohistoricamente situado. Compreender representações sociais implica conhecer 

não só o discurso mais amplo, mas a situação que define o indivíduo que as produz 

e a escolha do presente objeto foi feita com base nas recentes discussões das 

políticas públicas que instituíram a ampliação da escolaridade obrigatória a partir da 

                                                 
10 À luz das contribuições dos estudos realizados pelo Prof. Dermeval Saviani, educador e 
pesquisador brasileiro, “à medida que estamos ainda numa sociedade de classes com interesses 
opostos e que a instrução generalizada da população contraria os interesses de estratificação de 
classes, ocorre a tentativa de desvalorização da escola, cujo objetivo é reduzir o seu impacto em 
relação às exigências de transformação da própria sociedade” (Saviani, 1991, p. 101). 
11 Valendo-nos da abordagem apresentada por Cortella (2003, p. 131), o otimismo ingênuo atribui à 
escola uma missão salvífica, uma alavanca do desenvolvimento e do progresso e uma autonomia 
absoluta na sua inserção social e na capacidade de extinguir a pobreza e a miséria que não foram por 
ela originalmente criadas. Por sua vez, o chamado pessimismo ingênuo, por contraposição, “defende 
a ideia de que a função da escola é a de reprodutora da desigualdade social, com um caráter 
dominador; nela o educador é um agente da ideologia dominante [...] sofreria uma determinação 
absoluta da sociedade, ou melhor, das elites sociais que a controlam.” (CORTELLA, 2003, p. 134). 
12 Nesta perspectiva “o educador é alguém que tem um papel político-pedagógico, ou seja, sua 
atividade não é neutra e nem absolutamente circunscrita. A educação escolar e os educadores têm, 
assim, uma autonomia relativa, com a inserção da escola no interior da sociedade, com uma via de 
mão dupla e não como totalmente independente nem como totalmente dominada”. (Idem, Ibdem, p. 
136). 
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inclusão das crianças com seis anos de idade no primeiro ano do ensino 

fundamental, uma nova realidade a ser percebida como objeto científico a ser 

investigado.  

No direcionamento das inquietações advindas deste objeto, nossa primeira 

grande questão passou a ser a compreensão da representação social enquanto 

fenômeno sociohistoricamente construído, possível de ser captado e analisado. A 

partir dos pressupostos dos estudos realizados por Serge Moscovici, professor e 

pesquisador na área da Psicologia Social e principal articulador das características 

dessa perspectiva, realizamos a apresentação do que é este fenômeno, em busca 

de descortinar nosso olhar sobre suas contribuições. Em primeiro lugar, fatos 

comuns que envolvem os indivíduos e que os fazem reagir a pessoas, fenômenos ou 

acontecimentos pressupõem uma percepção do mundo tal como ele é e todas as 

percepções, ideias e atribuições são respostas aos mais variados estímulos 

promovidos pelo ambiente. Porém, o que parece ser simples não o é. A observação 

familiar do que parece bastante óbvio pode causar fragmentação da realidade, das 

pessoas e dos acontecimentos, superficializando a análise das representações que 

se estabelecem. Em segundo lugar, faz-se necessário distinguir as aparências da 

realidade, em vista de superar meras ilusões que possam distorcer o contexto das 

representações e, em terceiro lugar, as reações aos acontecimentos são 

determinadas pelas influências recebidas da comunidade à qual o indivíduo 

pertence.  

Daí o esforço em compreender as bases sobre as quais as representações 

sociais se constituem como objeto de análise, tendo a linguagem e o pensamento 

como categorias fundamentais que apontam para uma gênese histórica que só pode 

ser analisada numa abordagem interdisciplinar. A partir dos pressupostos afirmados 

pela Educação, pela Psicologia Social, pela História da Cultura e pela Sociologia, 

realizamos a definição da natureza teórica de nosso objeto, delimitando seus 

respectivos desdobramentos, relevâncias e as consequentes implicações 

metodológicas a partir dele assumidas. A esta estrutura tratamos da descrição do 

trabalho de campo, desenvolvido por meio das estratégias do estudo de caso, da 

entrevista e da observação participante, posto nosso desejo de entender um 
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fenômeno social complexo, que se manifesta no interior de um contexto real 

multidimensional, multifacetado e historicamente situado a ser compreendido.  

 

1.2  A natureza teórica do objeto: definições, delimitações, objetivos e   
relevâncias 

Entendidas como categorias centrais no processo de construção de 

conhecimento, a criança e a escola alcançaram status social e acadêmico, 

particularmente no que se refere à compreensão histórica e sociológica das suas 

manifestações e na definição dos seus significados e representações, superando um 

árduo processo de aceitação, de reconhecimento e de pertinência teórica que até 

meados do século XVI nem mesmo era considerado existente. 

De certo modo, demorou para que as Ciências Sociais e Humanas 
focassem a criança e a infância como objetos centrais de suas 
pesquisas. Demorou mais tempo ainda para que as pesquisas 
considerassem em suas análises as relações entre sociedade, 
infância e escola, entendendo a criança como sujeito histórico e de 
direitos, tendo como eixo de suas investigações o registro das "falas" 
das crianças. A busca pela interpretação das representações infantis 
de mundo é objeto de estudo relativamente novo, que vem 
objetivando entender o complexo e multifacetado processo de 
construção social da infância e o papel que a escola vem 
desempenhando diante desta invenção da modernidade. Nesta 
direção, como afirmado anteriormente, os estudos são raros, ainda 
mais no Brasil (BRANCHER, 2003, p.2). 

 Por um lado, a concepção de criança, que historicamente chegou a ser 

concebida como um adulto em miniatura entre os séculos XII e XVIII, conseguiu 

adentrar o século XXI como sujeito de direitos e ator social pleno, pertencente a uma 

complexa teia de relações e de interdependências, para além de mero receptáculo e 

reprodutora passiva de doutrinas (DELGADO E MÜLLER, 2005, p. 351). Neste 

caminho, consolidações legislativas, tais como Declarações13 e Estatutos14 

reverenciaram seu desenvolvimento de forma segura e saudável e dinamizaram as 

discussões que garantiram o reconhecimento do valor de suas vozes, olhares, 

                                                 
13 Cf. Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 10 de dezembro de 1948 e 
Declaração dos Direitos da Criança, adotada em 20 de novembro de 1959, ambas pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas. 
14 Cf. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
e dá outras providências. 
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experiências e pontos de vista, presentes em contextos legítimos, com experiências 

específicas e em situações da vida real.15  

No Brasil tal realidade começou a tomar forma quando o então antropólogo 

Gilberto Freyre manifestou no ano de 1921 o desejo de compreender esta realidade, 

de modo que o homem pudesse ser captado a partir do menino e se chegasse a 

uma ideia sobre a personalidade do brasileiro (PRIORE, 2007, p. 11). Existem alguns 

grupos no Brasil que vêm realizando pesquisas com crianças, mas ainda é um 

campo relativamente novo. Embora Florestan Fernandes, sociólogo brasileiro de 

renome, tenha realizado um trabalho impressionante com crianças em São Paulo 

nos anos de 1940, esse tipo de pesquisa sociológica foi abandonado por quase 60 

anos, um desafio que afirma a relevância de uma proposta que busca resgatar este 

processo e compreender como a criança pensa e concebe o mundo e, 

particularmente, a escola. 

 Lançamos um olhar curioso e expectativo sobre as crianças, advindo do 

sentimento moderno no qual se inaugurou um novo modo de pensar a infância e a 

sua educação, valorizando suas interações e explicações sobre o mundo, inverso a 

um movimento que durante séculos excluiu ou meramente associou a criança à 

figura adulta em miniatura. Presentes e atuantes, as crianças manifestam, ao longo 

da infância16, maturidades, necessidades e curiosidades constantemente 

atualizadas, dinâmicas e criativas, e não poderíamos desconsiderar as importantes 

interlocuções de suas vozes no cerne de um processo que busca condições 

adequadas para promover, de acordo com Mello (2009, p. 27) o sucesso frente ao 

desafio de apropriação máxima da cultura e de desenvolvimento das máximas 

qualidades humanas no qual a escola, oficialmente, é grande responsável. 

Por sua vez, a escola, não mais concebida como mero privilégio (TEIXEIRA, 

1957) ou como instância neutra responsável pela transmissão de uma forma de 

conhecimento intrinsecamente superior às outras (NOGUEIRA, 2009, p. 71), 

encontra-se no limiar das problematizações advindas da própria indefinição de sua 

                                                 
15 De acordo com Delgado e Müller, 2005, no Brasil temos um campo desenvolvido e legítimo de 
pesquisas em educação da infância e podemos contar com importantes interlocutores que 
apresentam algumas publicações a partir da década de 1990.  
16 De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o 
período da infância se estabelece dos 0 aos 12 anos de idade.  
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função social, associada tanto ao processo de reprodução das desigualdades sociais 

quanto ao de instrumento capaz de funcionar para o alcance de mudanças 

significativas na própria superação destas mesmas desigualdades (CORTELLA, 

2003, p. 136), o que implica atenção especial aos desdobramentos que tais 

definições seguramente oferecem à própria delimitação do campo de pesquisa a ser 

investigado. De acordo com estudos realizados por Saviani (1991, p. 99) a partir da 

época moderna constatamos que a forma escolar da Educação se generaliza e se 

torna dominante, à luz da qual são aferidas as demais, caracterizando a situação 

histórica em que nos encontramos hoje.  

Para a sociedade moderna ainda vigente pelo menos no Ocidente, a forma 

dominante de educação é a escolar e isto torna até mesmo difícil pensar a educação 

sem a escola. Diante disto, é fato que necessitamos fundar e objetivar historicamente 

a compreensão da questão escolar em defesa da especificidade da escola e da 

importância do trabalho escolar como elemento necessário ao desenvolvimento 

cultural que concorre para o desenvolvimento humano em geral17. Isto legitima a 

busca pela compreensão da representação social da escola como fenômeno e nos 

convoca para nos tornarmos conscientes dos aspectos convencionais da realidade e 

então escapar, e até mesmo eliminar, os preconceitos que são impostos em nossas 

percepções e pensamentos (MOSCOVICI, 2009, p. 35).  

Pretendemos, para tanto, superar os reducionismos subjetivos e objetivos que 

possam distanciar o presente estudo de seu objeto, evitando que o trabalho se renda 

tanto ao plano da experiência e consciência prática dos sujeitos, às suas 

percepções, intenções e ações, quanto ao plano das estruturas objetivas que podem 

até mesmo reduzir a investigação a uma simples execução mecânica.  Com o 

objetivo de compreender qual é a representação social da escola a partir das vozes 

das crianças, seguramente reconhecemos ser este um campo de pesquisa 

desafiador, com muitos outros objetivos a serem alcançados, e que aqui se 

expressam em vista de subsidiar a busca por responder ao que é pretendido com 

esta pesquisa. Almejamos, de modo mais especifico, captar nas vozes das crianças 

a forma como elas reconhecem a representação social da escola, identificando 

elementos que possibilitem a análise de conceitos subjacentes a este fenômeno. 

                                                 
17

 Ibid., p.105 
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Assim, buscamos dinamizar o processo de investigação de metodologias de 

pesquisa com crianças, importante desafio à sociedade que ainda se encontra cega 

a este respeito. 

 

1.3  O Trabalho de campo 

Reconhecida a necessidade de identificação com o tema a ser estudado 

realizamos o trabalho de campo, entendendo-o como recorte empírico de 

fundamental importância exploratória tanto para a coleta de dados quanto para a 

confirmação ou refutação de hipóteses. Tendo a escola como objeto a ser 

investigado, instigou-nos a possibilidade de adentrar este universo e a partir dele 

desenvolver a análise propriamente dita, como uma possibilidade de conseguirmos 

não só uma aproximação com o que desejávamos conhecer e estudar, mas também 

de criar conhecimento a partir da realidade presente no campo (NETO, 1994, p. 51). 

 

1.3.1 Um estudo de caso 

Com a aprovação da Lei nº 11.274 em 6 de fevereiro de 2006, o Ministério da 

Educação efetivou a ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos de 

duração, universalizando o acesso a essa etapa de ensino com a inclusão das 

crianças com 6 anos de idade e induzindo transformações significativas na estrutura 

da escola, como bem afirmam estudos realizados por Beauchamp (2007, p. 7). 

A implantação de uma política de ampliação do ensino fundamental 
de oito para nove anos de duração exige tratamento político, 
administrativo e pedagógico, uma vez que o objetivo de um maior 
número de anos no ensino obrigatório é assegurar a todas as 
crianças um tempo mais longo de convívio escolar com maiores 
oportunidades de aprendizagem. [..] Para a legitimidade e 
efetividade dessa política educacional, são necessárias ações 
formativas da opinião pública, condições pedagógicas, 
administrativas, financeiras, materiais e de recursos humanos, bem 
como acompanhamento e avaliação em todos os níveis da gestão 
educacional.  

Isto nos permitiu uma maior identificação com o objeto de estudo a ser 

investigado, firmado no propósito de coletar os dados necessários à análise da 
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representação social da escola a partir das vozes destas crianças que, a partir da 

implantação desta política pública, adentrariam o universo escolar aos 6 anos de 

idade e que, consequentemente, trazem consigo considerações referentes à 

concepção do que esta nova realidade significa, diretamente relacionada a uma 

sequencia completa de elaborações e mudanças que ocorrem no decurso do tempo 

e que são resultado de sucessivas gerações, determinada por aquilo que é 

socialmente aceito como realidade (MOSCOVICI, 2009, p.36-37).  

Para tanto, desenvolvemos o trabalho de campo a partir da realidade 

educacional de uma escola da rede pública de ensino do Estado de São Paulo, 

situada na periferia de uma das cidades que compõem a chamada região 

metropolitana da capital paulista. Quanto aos sujeitos, tivemos como sujeitos um 

grupo formado por 28 crianças com 6 anos de idade, matriculadas no primeiro ano 

do ensino fundamental a partir das disposições do novo modelo, constituindo a única 

turma pertencente a esta realidade, das doze existentes na referida instituição. Isto 

nos possibilitou a organização de um estudo de caso nascido do desejo de entender 

um fenômeno social complexo que se manifesta dentro do contexto da vida real. 

 

1.3.2 A entrevista enquanto técnica 

Dentro de um contexto histórico social que permite um infinito leque de 

procedimentos e descobertas, optamos pela realização da entrevista que, de acordo 

com Bardin (2009, p. 89), fornece um material verbal rico e complexo e se constitui 

em encenação livre daquilo que esta pessoa viveu, sentiu e pensou a propósito de 

alguma coisa, representativa de uma população de indivíduos ou de um grupo social 

e, em particular, de pessoas na sua unicidade. Lidamos com uma fala relativamente 

espontânea, com um discurso falado, que um a pessoa – o entrevistado – orquestra 

mais ou menos à sua vontade com o seu próprio sistema de pensamentos, os seus 

processos cognitivos, os seus sistemas de valores e de representações, as suas 

emoções, a sua afetividade e a afloração do seu inconsciente. 

De acordo com Neto (2004, p. 57): 
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A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. 
Através dela, o pesquisador busca obter informes contidos nas falas 
dos atores sociais. Ela não significa uma conversa despretensiosa e 
neutra, uma vez que se insere como meio de coleta dos fatos 
relatados pelos atores, enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que 
vivenciam uma determinada realidade que está sendo focalizada.  

Para tanto, organizamos um roteiro semiestruturado18, composto por questões 

de ordem específica, ligadas às experiências das crianças em seu primeiro ano de 

estudo, e de ordem geral, de modo a favorecer a realização de possíveis 

associações e generalização dos dados obtidos, ambos aplicados no próprio 

contexto escolar. Pequenos grupos de três a quatro crianças foram organizados, de 

modo que elas se sentissem mais confortáveis com este formato, menos inibidor e 

mais produtivo devido à troca de experiência entre seus pares. De acordo com 

Oliveira-Formosinho (2008, p. 20), a realização de entrevistas no ambiente escolar 

poderá reverter em favor do processo da entrevista, dado que a provável tendência 

da criança para estabelecer associações entre o processo da entrevista e o processo 

de avaliação, fomentadas pelo contexto escolar, poderá torná-las mais atentas às 

questões. 

 Por meio da gravação em áudio os registros foram realizados e transcritos 

de modo a possibilitar uma visão global dos conteúdos neles apresentados, 

possibilitando a promoção de uma análise atenta ao latente, ao original, ao estrutural 

presente na fala de cada um dos entrevistados para que, a partir da singularidade 

individual, na qual o sujeito faz uso de seus próprios meios de expressão para 

descrever acontecimentos, práticas, crenças, episódios, juízos..., fosse possível 

alcançar o social proveniente da mostra dos dados verbais (BARDIN, 2009, p. 90).  

 

1.3.3 A entrada no campo e a observação participante 

Realizamos visitas periódicas durante o ano letivo de 2009, sistematizadas 

uma vez por semana, de modo a observar a dinâmica das relações das crianças com 

o espaço escolar em seu primeiro ano de estudos. Reconhecemos a importância do 

acompanhamento do processo de socialização destas crianças, em vista da análise 

                                                 
18 Considerado pela literatura um bom formato para o desenvolvimento de entrevistas com crianças 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO E ARAÚJO, 2008). 
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de importantes aspectos do contexto da infância em suas singularidades, 

particularmente no que se refere à historicidade adjacente das relações da criança 

com a escola, com a sociedade e com a cultura contemporânea. Buscamos uma 

aproximação com os sujeitos da pesquisa, atenta à postura do pesquisador que, 

segundo Zaluar (1985, apud NETO, 2004, p. 55), implica no ato de cultivarmos um 

envolvimento compreensivo, com uma participação marcante em seus dramas 

diários, diferenciada de uma ação paternalista e não respeitosa para com as pessoas 

envolvidas no estudo.  

Trata-se de estabelecermos uma situação de troca. Os grupos 
devem ser esclarecidos sobre aquilo que pretendemos investigar e 
as possíveis repercussões advindas do processo investigativo. É 
preciso ter em mente que a busca das informações que 
pretendemos obter está inserida num jogo cooperativo, onda cada 
momento é uma conquista baseada no diálogo e que foge à 
obrigatoriedade (NETO, 2004, p. 55). 

 
  No contato direto com as crianças obtivemos importantes informações sobre a 

realidade dos atores sociais em seus próprios contextos, uma vez que a importância 

desta técnica reside no fato de podermos captar uma variedade de situações ou 

fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, já que observados 

diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais imponderável e 

evasivo na vida real.19 

 

 

1.4  Implicações metodológicas 

Consequentemente, o referido contexto traz em si implicações metodológicas 

a serem assumidas, definidas a partir dos pressupostos da pesquisa qualitativa em 

educação, constituída por cinco caracterizadas básicas descritas por Bogdan e 

Biklen (1984, apud LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p. 43): 

 Afirma o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador 

como seu principal instrumento, o que vai exigir um contato direto e constante 

com o dia-a-dia escolar; 

 Os dados coletados são predominantemente descritivos; 

                                                 
19

 Ibid., p. 59-60 
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 A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; 

 O significado que as pessoas são às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador; 

 A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo, ou seja, os 

pesquisadores abstraem e consolidam informações a partir do que os dados 

apresentam, sem a preocupação de dados que comprovem hipóteses pré-

definidas. 

 

1.4.1 Pesquisa com crianças: possibilidades e limitações 

 O desenvolvimento recente da sociologia da infância enquanto campo 

científico tem obtido destaque em âmbito internacional ao propor o importante 

desafio teório-metodológico de considerar as crianças atores sociais plenos, 

superando a cristalizada mentalidade adultocêntrica e limitada de concebê-las como 

seres passivos. Segundo Sarmento (2005, p. 362), sua constituição e legitimação 

encontram-se em curso em todo o mundo há pouco mais de uma década e 

acompanha os progressos verificados no plano internacional20 que se concretiza na 

definição de um conjunto de objetos sociológicos específicos, no caso a infância e a 

criança como ator social pleno, um conjunto de fundamentos teóricos de referência e 

um conjunto de investigadores implicados no desenvolvimento empírico e teórico 

deste conhecimento.  

 Em vista de valorizar os processos de apropriação, reinvenção e reprodução 

sociais realizados pelas crianças, trata-se de uma visão que busca valorizar, por um 

lado, o espaço da infância na composição do discurso sociológico e, de outro, 

proporcionar uma melhor análise das condições e da própria complexidade da 

infância enquanto fenômeno histórico-social. Tal noção, por sua vez, considera a 

relevância do processo de socialização realizado pelas crianças, aqui compreendido 

a partir da própria forma como elas negociam, compartilham e criam culturas com os 

                                                 
20

 Haja vista a apresentação de dados que remetem à realidade americana e européia e que 
atualmente conta com alguns interlocutores brasileiros que apresentam algumas publicações na 
década de 1990 acerca da emergência de uma sociologia da infância no Brasil, constatadas por 
Quinteiro (2000, 2002). 
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adultos e com os seus pares, dinamizando um universo peculiar, repleto de 

significados, de adaptações e de internalizações próprias deste processo. 

 Segundo estudos realizados por Delgado e Müller (2005, p. 353), atualmente 

a sociologia da infância conta com alguns interlocutores, mas ainda existe um longo 

caminho a ser percorrido no que concerne à própria consolidação de um campo 

abrangente e emergente, no qual se faz necessário pensar em metodologias que 

realmente tenham como foco a atenção às vozes, aos olhares, às experiências e aos 

pontos de vista da criança em contextos específicos, com experiências específicas e 

em situações da vida real. 

 A sociologia da infância propõe-se a constituir a infância como objeto de 

estudo, envolvendo as crianças como protagonistas deste processo, de modo a se 

consolidar em estudos com e não sobre as crianças, superando a lógica 

adultocêntrica e lançando-se ao grande desafio da descoberta intelectual, física e 

emocional das crianças em sua própria lógica, uma vez que elas “são agentes ativos, 

que constroem suas próprias culturas e contribuem para a produção do mundo 

adulto” (CORSARO, 1997, p. 5).  

 Resgatando-a das perspectivas biologistas e psicologizantes, a criança é 

compreendida na qualidade de sujeito social que participa de sua própria 

socialização, mas também da reprodução e da transformação da sociedade, o que 

indica que nos mais variados contextos históricos, sociais e culturais existem 

singularidades a serem consideradas nos processos de investigação. No que diz 

respeito a tais perspectivas, a crítica encontra-se, de acordo com Sarmiento (2005, 

p. 368) na própria afirmativa de ser a primeira responsável por reduzir a criança um 

estado intermediário de maturação e desenvolvimento humano e a segunda por 

tender a interpretá-la como indivíduo que se desenvolve independentemente da 

construção social das suas condições de existência e das representações e imagens 

historicamente construídas sobre e para ele. 

 Por um lado, a criança, ao longo da infância, percorre diversos subgrupos 

etários e varia a sua capacidade de locomoção, de expressão, de autonomia de 

movimento e de ação, mas, por outro, as crianças são também seres sociais e, como 

tais, distribuem-se pelos diversos modos de estratificação social: a classe social a 
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etnia a que pertencem, a raça, o gênero, a região do globo onde vivem, configurada 

numa realidade na qual diferentes espaços estruturais diferenciam profundamente as 

crianças e na qual a sociologia da infância deposita especial atenção ao recusar uma 

concepção uniformizada da infância. Ainda de acordo com Sarmiento, as crianças 

possuem modos diferentes de interpretação do mundo e de simbolização do real, 

que são constitutivos das “culturas da infância”, as quais se caracterizam pela 

articulação complexa de modos e formas de racionalidade e de ação.  Neste sentido, 

a sociologia da infância costuma fazer, contra a aglutinação do 
senso comum, uma distinção semântica e conceitual entre infância, 
para significar a categoria social do tipo geracional e criança, 
referente ao sujeito concreto que integra essa categoria geracional e 
que, na sua existência, para além da pertença a um grupo etário 
próprio, é sempre um ator social que pertence a uma classe social, a 
um gênero, etc.21  

 Definida a importância do esclarecimento de tais conceitos, torna-se relevante 

a consequente compreensão das reais condições em que vivem as crianças, pois 

além das diferenças e desigualdades pelas quais elas atravessam na infância. Uma 

delas diz respeito à própria obrigatoriedade da frequência escolar nas mais diversas 

culturas, configurando à escola o papel de lócus privilegiado no acesso aos bens 

culturais na própria transmissão e reprodução de conhecimentos, valores e atitudes. 

As crianças, todas as crianças, são socialmente compungidas à 
freqüência escolar em praticamente todos os países do mundo (com 
efeito são residuais os países que não proclamam a obrigatoriedade 
escolar) e a escola, pelo menos a escola elementar, configura-se 
como uma instituição que se disseminou no espaço mundial 
segundo formas muito similarmente estruturadas, orientada para 
este grupo. (SARMIENTO, 2005, p. 371). 

  Sendo esta uma realidade, o que se preconiza, portanto, é destacar na 

dinâmica deste estudo as contribuições deste campo científico à investigação do 

modo como a crianças envolvida pela institucionalização deste universo “a escola” 

captam as suas relações e representam-na socialmente, garantindo o desvendar de 

perspectivas sobre as quais somente a própria criança tem condições de manifestar. 

Como bem afirma Delgado e Muller (2005, p. 353), provavelmente as crianças 

sabem bem mais sobre as instituições, embora ainda compreendamos pouco suas 

ideias, o que elas pensam sobre as escolas criadas pensando nelas e nas suas 

                                                 
21

 Ibid., p. 371 
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necessidades. Situadas segundo características sociais e culturais, as relações da 

criança com a escola demandam espacial atenção ao tempo e momento no qual elas 

estão vivendo, traduzindo de suas experiências seus pontos de vista para que se 

possa compreender os diferentes fenômenos sociais que lhes dizem respeito. Por 

sua vez, as ciências sociais são tem uma longa tradição nesse campo e estudos 

desenvolvidos a partir de tais perspectivas revelam riquíssimas contribuições a 

respeito de elementos indispensáveis à própria identidade deste campo em 

constituição na sociologia. 

 

1.4.2 Entrevista com crianças: considerações relativas aos 
procedimentos 

 
  Sinalizada a importância da participação das crianças nos processos 

investigativos, há de se considerar a relevância e abrangência da coleta e da 

validade dos dados no formato de entrevistas e, para tanto, Oliveira-Formosinho 

(2008, p. 19), destaca em seus estudos “algumas considerações relativas a três 

aspectos diferentes, mas complementares, da investigação com crianças feita com 

recurso central a entrevistas: os procedimentos metodológicos, a consistência e 

validade dos conteúdos e as considerações éticas.”22 

No que diz respeito aos procedimentos, a coleta dos dados poderá constituir 

um processo bastante complexo, “sendo que a negligência relativa a aspectos desse 

processo poderá fazer perigar a validade dos dados coletados” (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2008, p. 19). Para tanto, merece especial atenção a definição do 

contexto no qual a entrevista será realizada, o papel do entrevistador e a utilização 

de estímulos que auxiliem o envolvimento e na expressão da criança sobre o objeto 

a ser captado. Destaca-se a importância do contexto da entrevista a partir dos 

domínios as crianças, proporcionando-lhes motivação e reduzindo a ansiedade, o 

que se explica pelo fato de comportamentos e atitudes dependerem do contexto e 

influenciarem a forma como as crianças respondem ao que lhes é questionado. 

Frente a isto, dois importantes contextos se destacam na análise realizada por 

                                                 
22 Segundo a pesquisadora, a razão para nos centrarmos nas entrevistas reside no fato de existir informação 

escassa sobre entrevistas com crianças. 
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Oliveira-Formosinho (2008), sendo o primeiro deles o ambiente familiar e o segundo 

o ambiente escolar, ao qual nos reportamos com maior especificidade na realização 

dos estudos de nosso objeto. 

Nas entrevistas realizadas no ambiente familiar as crianças são 

consideradas membros da família e, consequentemente, o risco encontra-se na 

possibilidade de suas respostas serem influenciadas, haja vista que a presença do 

pesquisador neste contexto necessita ser negociada a partir das próprias condições 

oferecidas tanto pela família quanto pela própria criança. Por sua vez, cuidados 

também se fazem necessários, pois tanto o pesquisador pode dar a entender que 

busca respostas corretas, quanto a criança pode se sentir pressionada a dizer algo 

que seja aceito pelo seu grupo de referência, já que neste modelo optamos por 

realizar a entrevista com pequenos grupos. 

 No caso do papel do entrevistador, possíveis erros podem interferir no 

desenvolvimento do processo investigativo, caracterizados, num primeiro momento, 

por uma postura que considere as crianças enquanto imaturas em sua capacidade 

de conceituar, somada às ideias de que elas assumirão a entrevista tal como um 

adulto ou que devam se render a busca de uma resposta certa que satisfaça as 

perspectivas de quem as questiona. A este respeito, é Oliveira-Formosinho quem 

favorece uma melhor sistematização deste processo, no qual o entrevistador poderá 

superar estes erros a partir do momento em que: 

 oferecer às crianças as suas próprias perspectivas, ideias e observações, de 

modo a estimular o pensamento da criança; 

 entrevistar as crianças em pares ou pequenos grupos, normalmente 

confortável para que o diálogo flua e a troca de informações favorece a 

construção de respostas; 

 respeitar o momento da criança, flexibilizando as orientações para que elas 

compreendam o assunto em questão; 

 a inibição diante de alguma questão possa ser superada por um contexto que 

a valorize na troca com seus pares. 

Para tanto, o uso de estímulos, sejam eles materiais, visuais, sonoros 

possibilitam maior interação e promovem o interesse da criança, tais como 
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brinquedos, fotografias e desenhos, entre outros, e neste caso optamos por 

considerar na realização desta pesquisa a representação gráfica com uso de lápis de 

cor e folhas de papel sulfite, solicitando às crianças a ilustração do contexto escolar 

a partir da seguinte comanda: “Vocês conhecem o que é uma escola, sabem como 

ela funciona, o que nela tem e com uso destes materiais irão desenhar o que sabem 

sobre ela”. Consequentemente, estes desenhos tornaram-se materiais de apoio 

imprescindíveis, porém, o foco em análise dedica especial atenção à verbalização 

das crianças sobre o objeto em estudo, no caso a representação social da escola, 

captando suas vozes em relação a este vasto universo. 

Delimitado o formato, há de se considerar a importância da consistência e da 

validade dos conteúdos das entrevistas, reconhecendo a adequação da temática e 

das questões pertinentes e relevantes à experiência social e emocional da criança e 

às suas realidades familiares e culturais, bem como atentar aos desafios éticos que 

perpassam todo o desenvolvimento da pesquisa com crianças. O maior deles 

encontra-se no respeito pelas crianças, reconhecendo-as como sujeitos co-autores 

do processo de investigação. Para tanto, importantes orientações foram seguidas, 

em vista de garantir a necessária permissão para adentrar a vida das crianças e com 

elas compartilhar a análise das questões referentes à representação social da escola 

a partir de suas vozes. São elas23: 

a) Consentimento informado da criança; 

b) Consentimento informado dos pais e/ou responsáveis da criança; 

c) Finalizar qualquer sessão em que seja visível algum tipo de desconforto na 

criança; 

d) Promover por meio de agradecimento, ao término da sessão de entrevista, a 

autoestima da criança; 

e) Garantia da privacidade no que concerne à sua imagem física e psicológica; 

f) Garantia do anonimato no momento da divulgação dos resultados da 

investigação.  

Estes, dentre muitos outros elementos, tornam-se critérios fundamentais no 

desenvolvimento de um estudo que prima pela valorização dos sujeitos envolvidos. 

                                                 
23 Destacadas a partir dos estudos desenvolvidos por Oliveira-Formosinho e Araújo, 2008, p. 25. 
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Por se tratarem de crianças, há de se primar eticamente pelas suas participações, 

reconhecendo as limitações e as potencialidades do processo de investigação. 

Superar situações que possam reprimir e até mesmo interferir precariamente na 

dinâmica de trabalho torna-se condição ímpar para o alcance dos objetivos a serem 

atingidos. 
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CAPÍTULO II – INTERLOCUÇÕES HISTÓRICAS E SOCIOLÓGICAS SOBRE UM 
TEMA QUE NOS É CONTEMPORÂNEO  

Uma palavra é um microcosmo da consciência humana. 
Vygotsky 

 
 

2.1  O fenômeno das representações sociais 
 

 Fruto das reflexões advindas dos conceitos de consciência coletiva e 

individual24, representações coletivas25 e fato social26 realizadas pelo sociólogo 

francês Émile Durkheim27, a teoria das representações sociais tomou forma na 

segunda metade do século XX a partir de estudos pioneiros realizados por Serge 

Moscovici no campo da Psicologia Social. Desde então, pesquisas são promovidas 

em vista do alcance de efetivos avanços à compreensão do fenômeno das 

representações sociais, mais do que um simples conceito a ser revisitado. 

 De acordo com estudos realizados por Camargo e Wachelke (2007, p. 379), a 

teoria das representações sociais tornou-se alvo de interesse de amplos campos 

científicos, tais como a história, a antropologia e a sociologia, em busca de 

explicações acerca da apresentação das linhas gerais que possibilitem a definição 

de seus aspectos. A articulação de níveis de análise em estudos sóciopsicológicos 

tem fornecido uma compreensão mais ampla dos fenômenos de interação social e 

tem permitido uma maior cobertura dos estudos orientados por teorias 

                                                 
24 Para Durkheim (1999, p. 342) a consciência coletiva refere-se ao conjunto de crenças, de 
conhecimentos e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade e que 
forma um sistema determinado com vida própria. Já consciência individual volta-se para a própria 
constituição da vida psicológica do indivíduo e orienta a sua conduta, com base, consequentemente, 
na consciência coletiva que a influencia. 
25 Segundo Moscovici (2009, p. 49) no sentido clássico as representações coletivas se constituem em 
um instrumento explanatório e se referem a uma classe geral das ideias e crenças (ciência, mito, 
religião, etc.) e não pressupõem descrição e explicação. Estas criam condições para o 
desenvolvimento das representações individuais, entendidas enquanto produto das reações e ações 
do indivíduo inserido no contexto social.  
26 De acordo com Durkheim (1987, p. 11) “é fato social toda maneira de agir fixa ou não, suscetível de 
exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior; ou então ainda, que é gerada na extensão de uma 
sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais 
que possa ter”.  
27 Nasceu no ano de 1858 e faleceu em 1917 aos 59 anos de idade. Formado em filosofia, dedicou 
toda a sua obra ao estudo da sociologia, tornando-se fundador da escola francesa de sociologia. É 
considerado um dos pais da sociologia moderna e tem como principais obras os livros Da divisão do 
trabalho social (1893); Regras do método sociológico (1895); O suicídio (1897) e As formas 
elementares de vida religiosa (1912). 
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sóciopsicológicas específicas, como é o caso da Psicologia Social, no qual se situa o 

presente trabalho.  

No que se refere às leis do pensamento coletivo, elas são totalmente 
desconhecidas. A psicologia social, cuja tarefa seria defini-las, não é 
nada mais que uma palavra descrevendo todo tipo de variadas 
generalizações, vagas, sem um objeto definido como foco. O que é 
necessário é descobrir, pela comparação de mitos, lendas, tradições 
populares e linguagens, como as representações sociais se atraem e 
se excluem, como elas se mesclam ou se distinguem etc. 
(DURKHEIM, 1982 apud MOSCOVICI, 2009, p. 41-42)28. 

 Desenvolvida nos Estados Unidos como uma disciplina advinda da psicologia, 

e não da sociologia, a Psicologia Social se desenvolveu como um fenômeno 

especificamente americano na era moderna e, de acordo com estudos desenvolvidos 

por Farr (1999, p. 28), este modelo de exportação deteve-se numa forma dominante 

de psicologia social psicológica, produto que teve início no fim da segunda guerra 

mundial e que dentro do contexto da ciência cognitiva, voltou seu interesse ao 

estudo das formas artificiais e não naturais da linguagem e da inteligência, 

conduzindo suas pesquisas em experimentos direcionados para dentro de um vácuo 

cultural e histórico, ou seja, o laboratório. Por sua vez, esta tradição forneceu apoio 

logístico importante para o desenvolvimento da psicologia social na Europa e 

pessoas de renome desempenharam papel importante para o avanço de suas 

perspectivas, superando a mera exportação de um modelo dominante a ser 

reproduzido. Voltada ao restabelecimento da análise das dimensões culturais e 

temporais dos fenômenos sociais, já em solo europeu a Psicologia Social foi 

classificada como uma forma sociológica e não como uma forma psicológica, 

constituindo uma importante crítica sobre a natureza individual da tradição dominante 

advinda dos Estados Unidos. Diante das tradições que se desenvolveram a partir de 

então, as pesquisas em psicologia social buscaram articular forte diálogo sociológico 

e psicológico, grande desafio a ser assumido e que nas pesquisas referentes às 

representações sociais possibilitou a ênfase nos estudos das relações intergrupais 

numa abordagem cultural dos processos sóciopsicológicos encontrando em Serge 

Moscovici, diretor de estudos na École dês Hautes Études em Sciences Sociales de 

Paris importante colaborador na definição do corpo teórico das questões relativas a 

este contexto. 

                                                 
28 DURKHEIM, E. The Rules of Sociological Nethod. Londres: Macmillan, 1982, p. 41-42. 
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 Por mais de quatro décadas Moscovici e um grupo de colegas elaboraram e 

defenderam a teoria das representações sociais dentro do contexto de um projeto de 

construção das perspectivas de uma psicologia social dedicada às tarefas de estudar 

as propriedades, origens e impactos, do modo como as pessoas tratam, distribuem e 

representam conhecimentos. Eles buscaram esclarecer o como e o por que as 

pessoas os partilhavam, promovendo a legitimação científica destas especificidades 

como características centrais do que categorizaram como representações sociais. 

As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas 
circulam, se entrecruzam e se cristalizam continuamente, através 
duma palavra, dum gesto, ou duma reunião, em nosso mundo 
cotidiano. Elas impregnam a maioria de nossas relações 
estabelecidas, os objetos que nós produzimos ou consumimos e as 
comunicações que estabelecemos. Nós sabemos que elas 
correspondem, dum lado, à substância simbólica que entra na sua 
elaboração e, por outro lado, à prática específica que produz essa 
substância, do mesmo modo como a ciência ou o mito correspondem 
a uma prática científica ou mítica (MOSCOVICI, 1976, P. 40-41). 

 Assim sendo, o ponto de partida fundamental para nossa jornada intelectual 

sobre a representação social da escola na voz das crianças implica na própria 

teorização desse fenômeno, critério básico afirmado pelo próprio Moscovici em seus 

estudos, uma vez que devemos compreender o que significa considerar como um 

fenômeno o que era antes visto como um conceito.  

 À introdução da obra “Representações Sociais: investigações em psicologia 

social” de Serge Moscovici, Gerard Duveen, professor adjunto da Universidade de 

Cambridge, Reino unido, afirma haver, antes de tudo, certa dose de coragem nessa 

ideia, uma vez que esta se filia à corrente de pensamento sociopsicológico que 

sempre foi minoritária e até mesmo marginalizada na gama dos conhecimentos 

dominantes que rejeitavam toda e qualquer associação de dados psicológicos ao 

social. Por um lado, trabalhos pautados nos pressupostos da teoria psicológica de 

Wilhelm Wundt29 consideraram o social até mesmo como uma ameaça de poluição à 

pureza da psicologia científica e, de outro, as próprias tórias psicológicas eram vistas 

como ilegítimas do ponto de vista da teoria sociológica de Durkheim30, explicitamente 

                                                 
29

 Médico, filósofo e psicólogo alemão. Viveu entre os anos de 1832 e 1920.  Considerado um dos 
percussores da psicologia experimental moderna. 
30 De acordo com Moscovici (2009, p. 13), o esforço para estabelecer a sociologia como uma ciência 
autônoma levou Durkheim a defender uma separação radical entre representações individuais e 
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expressa na afirmação de que sempre que um fenômeno social fosse diretamente 

explicado por um fenômeno psicológico poderia ter-se certeza de que a explicação 

era falsa.  

  Consequentemente a institucionalização de uma crise perdura até os dias 

atuais e muitas foram e continuam a ser as discussões em volta destas questões. 

Apesar disto, grandes avanços foram alcançados na medida em que a própria 

constituição de uma Psicologia Social foi capaz de demonstrar, através da análise de 

textos fundantes da sociologia moderna, que o referencial explanatório exigido para 

tornar os fenômenos sociais inteligíveis deve incluir conceitos psicológicos, bem 

como sociológicos (MOSCOVICI, 2009, p. 12). Na gênese desta discussão Moscovici 

chama a atenção para algo premente à própria superação deste desafio. Enquanto 

não for possível compreender porque o social e o psicológico se tornaram categorias 

tão exclusivas, há de se realizar o esforço por conseguir um referencial teórico que 

possa subsidiar o diálogo entre elas.  

Embora fosse ingênuo pretender oferecer uma explicação clara de 
sua origem, nós podemos vislumbrar algo de sua história na oposição 
entre razão e cultura que foi tão influente desde a formulação do 
racionalismo de Descartes. Contra o relativismo da cultura, Descartes 
proclamou a certeza que brota da razão. O argumento em favor do 
cogito introduziu um ceticismo sobre as influências da cultura e do 
social, que foi difícil de superar. [...] A partir daqui, é um curto passo 
chegar-se a uma ciência desprovida da razão, o que parece ser a 
reputação dada a toda tentativa de combinar conceitos sociológicos 
com os psicológicos numa ciência mista (MOSCOVICI, 2009, p. 13). 

 Com base nos pressupostos da Psicologia Social enquanto ramo científico 

que se preocupa em “estudar o comportamento de indivíduos no que ele é 

influenciado socialmente” (LANE, 2006, p. 8), a tarefa principal está em compreender 

as propriedades, origens e impactos das representações sociais, pois, quando as 

estudamos, nós estudamos os ser humano enquanto ele faz perguntas e procura 

respostas ou pensa e não enquanto ele processa informação ou se comporta 

(MOSCOVICI, 2009, p. 43). Trata-se de um estudo que deve ir além da defesa ou 

refutação cultural do que deve ser ou não o ser humano, mas sim, um estudo que 

“vê o ser humano enquanto ele tenta conhecer e compreender as coisas que o 

circundam e tenta resolver enigmas centrais de seu próprio nascimento: enigmas 
                                                                                                                                                         
coletivas e a sugerir que as primeiras deveriam ser do campo da psicologia, enquanto as ultimas 
formariam o objeto da sociologia. 
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que o ocupam e preocupam desde o berço e dos quais ele nunca pára de falar” 

(MOSCOVICI, 2009, p. 42). 

 A partir da análise da crença em que o pensamento primitivo está baseado no 

poder ilimitado da mente em conformar a realidade, em penetrá-la, ativá-la e em 

determinar o curso dos acontecimentos e de que o pensamento científico moderno 

está baseado exatamente no oposto, ou seja, no poder ilimitado dos objetos de 

conformar o pensamento, de determinar completamente sua evolução e de ser 

interiorizado na e pala mente, tornou-se fato o reconhecimento, de acordo com 

Moscovici (2009, p. 29) de que ambos, a seu modo, representam um aspecto real da 

relação entre os mundos internos e externos que vale a pena ser investigado, com 

fatos que afirmam a necessidade de uma leitura de todas as interações humanas, 

uma vez que estas pressupõem representações impostas e transmitidas, produtos 

de uma sequencia complexa de elaborações e mudanças que ocorrem no decurso 

do tempo e que são resultado de sucessivas gerações (MOSCOVICI, 2009, p. 37), 

inseridas num discurso bastante amplo, onde as lacunas, as contradições e, 

consequentemente, a ideologia possam ser detectadas (LANE, 2004, p. 36). 

 Por um lado, é fato que a observação familiar de que nós não estamos 

conscientes de algumas coisas bastante óbvias; de que nós não conseguimos ver o 

que está diante de nossos olhos caracteriza um preocupante processo de 

invisibilidade que não se deve a nenhuma falta de informação devida à visão de 

alguém, mas a uma fragmentação preestabelecida da própria realidade, uma 

classificação das pessoas e das coisas que a compreendem, tornado algumas 

visíveis e outras invisíveis (MOSCOVICI, 2009, p. 30). Em segundo lugar, nós muitas 

vezes percebemos que alguns fatos que nós aceitamos sem discussão, que são 

básicos a nosso entendimento e comportamento, repentinamente transformam-se 

em meras ilusões e em terceiro lugar, nossas reações aos acontecimentos, nossas 

respostas aos estímulos, estão relacionadas à determinada definição, comum a 

todos os membros de uma comunidade à qual pertencemos (MOSCOVICI, 2009, p. 

31). 

Em cada um desses casos, notamos a intervenção de 
representações que tanto nos orientam em direção ao que é visível, 
como àquilo a que nós temos de responder; ou que relacionam a 
aparência à realidade; ou de novo àquilo que define essa realidade. 
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[...] De fato, nós somente experienciamos e percebemos um mundo 
em que, em um extremo, nós estamos familiarizados com coisas 
feitas pelos homens, representando outras coisas feitas pelos 
homens e, no outro extremo, com substitutos por estímulos cujos 
originais, seus equivalentes naturais, tais como partículas e genes, 
nós nunca veremos (MOSCOVICI, 2009, p. 32). 

 Frente a isto, pesquisas desenvolvidas a partir da segunda metade do século 

XX reconhecem o potencial das representações sociais no bojo das reflexões acerca 

da disposição humana em captar o mundo à sua volta e sobre ele realizar 

transformações, modificando estruturas arraigadas e superimpostas aos objetos e às 

pessoas e que podem ser analisadas a partir do modo como intervêm e até mesmo 

determinam tanto as atividades cognitivas, quanto as próprias estruturas sociais por 

elas estabelecidas.  Neste ponto, Moscovici afirma que as representações sociais 

possuem duas funções que podem ser definidas da seguinte forma: 

 

a) Em primeiro lugar, elas convencionalizam objetos, acontecimentos e pessoas 

com formas definitivas, as localizam em uma determinada categoria e as 

colocam em modelos de determinado tipo, partilhado por um grupo de 

pessoas. O advento de novos elementos se junta a esta estrutura e nele se 

sintetiza.  
Mesmo quando uma pessoa ou objeto não se adéquam exatamente 
ao modelo, nós o forçamos a assumir determinada forma, entrar em 
determinada categoria, na realidade, a se tornar idêntico aos outros, 
sob pena de não ser nem compreendido, nem decodificado. [...] 
Nenhuma mente está livre dos efeitos de condicionamentos 
anteriores que lhe são impostos por suas representações, linguagem 
e cultura (MOSCOVICI, 2009, p. 34-35). 

b) Em segundo lugar, as representações se impõem com uma força irresistível, 

resultado da combinação de uma estrutura que está presente antes mesmo 

de começarmos a pensar e da tradição que direciona o que deve ser pensado.  
Enquanto essas representações, que são partilhadas por tantos, 
penetram e influenciam a mente de cada um, elas não são pensadas 
por eles; melhor, para sermos mais precisos, elas são re-pensadas, 
re-citadas e re-presentadas. [...] É, pois, fácil ver porque a 
representação que temos de algo não está diretamente relacionada à 
nossa maneira de pensar e, contrariamente, por que nossa maneira 
de pensar e o que pensamos depende de tais representações, isto é, 
no fato de que nós temos, ou não temos, dada representação. [...] 
implicam um elo de prévios sistemas e imagens, uma estratificação 
na memória coletiva e uma reprodução na linguagem que, 
invariavelmente, reflete um conhecimento anterior e que quebra as 
amarrar da informação presente. (MOSCOVICI, 2009, p. 37). 
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 Aceito pela pessoa como realidade, a representação social é condicionada por 

aquilo que é socialmente aceito como realidade e, uma vez difundido e aceito este 

conteúdo, ela se constitui como parte integrante da pessoa e das interrelações com 

os outros, influenciando posturas, posicionamentos e até mesmo os valores advindos 

do pensamento coletivo nele implicado. Forjada sociohistoricamente, nenhuma 

mente está livre dos efeitos de condicionamentos anteriores que lhe são impostos 

por suas representações, linguagem ou cultura (MOSCOVICI, 2009, p. 35) e, diante 

disso, devemos reconhecer que as representações constituem um tipo de realidade 

a ser descoberta, de modo a compreender o contexto em que a pessoa é levada a 

reagir, situada no poder desta mesma representação ao controlar a realidade. Por 

ser este o caso, a pré-ocupação dos estudos referentes às representações sociais 

encontra-se situada na análise da estrutura e da dinâmica interna de suas relações, 

mais do que uma simples explanação sobre algo irredutível, meramente reproduzido 

pelo indivíduo em seus gestos, juízos, opiniões, etc.  

 Desenvolvida a partir dos estudos realizados por Durkheim que se posicionou 

fielmente à tradição aristotélica31 e kantiana32, a compreensão das representações 

sociais remete à própria definição de uma maneira específica de compreender e 

comunicar o mundo de uma forma significativa. Firmada sobre a análise dos 

condicionantes que supera o sentido clássico que lhes atribuía a função de mero 

instrumento explanatório, ela visa alcançar o status de fenômeno que necessita ser 

descrito e explicado no curso dos acontecimentos. Na linha de pensamento que nos 

compete, é fato, portanto, reconhecer que existe um comportamento adequado para 

cada circunstância, uma fórmula linguística para cada confrontação e, 

consequentemente, uma informação apropriada para um determinado contexto, 

                                                 
31 Aristóteles, filósofo grego que viveu entre os anos de 384 – 322 a.c, se propunha a construir um 
sistema explicativo e para isso propunha também um método para conhecer os fenômenos que o 
rodeavam. Ele não pensava que o conhecimento dos fenômenos excluísse ou fosse incompatível com 
o conhecimento do homem ou da sociedade e ao abordar problemas centrais à construção do 
conhecimento e ao construir um sistema capaz de abarcar uma explicação do mundo físico, do 
homem e um método de obtenção deste próprio conhecimento, ele também construiu um paradigma 
marcado por uma concepção eminentemente contemplativa, que se refere a verdades imutáveis 
sobre um mundo acabado, fechado, finito. (Andery, et al., 2002, p. 78-96). 
32 Immanuel Kant (1724-1804), filósofo pertencente à tradição racionalista da burguesia alemã e 
crítico rigoroso de sua época, transfere a preocupação com o mundo como objeto da ciência para 
entender o homem enquanto capaz de fazer a ciência do mundo. Ele associa homem e mundo na 
explicação científica, uma vez que no processo de conhecimento as condições humanas a priori se 
vinculam à experiência, o que impede que o sujeito que conhece se anule frente ao objeto. (Andery, et 
al., 2002, p. 344).  
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todas conformadas por um universo consensual33 potencialmente ambíguo e que 

necessita ser superado de tal modo que torne acessível, a qualquer um, este 

processo. Para tanto, Moscovici enfatiza a necessidade da contextualização do 

fenômeno das representações sociais a partir do que ele classifica como sendo 

familiar e não-familiar, tendo como pano de fundo duas importantes premissas: 

a) as representações sociais devem ser vistas como uma ”atmosfera” em relação 

ao indivíduo ou ao grupo; 

b) as representações são, sob certos aspectos, específicas de nossa sociedade, 

uma sociedade pensante34. 

Por um lado, as representações sociais respondem a determinadas 

necessidades e como resultado disso, a memória acaba prevalecendo sobre a 

dedução, o passado sobre o presente, a resposta sobre o estímulo e as imagens 

sobre a realidade. Por outro, aceitar e compreender o que é familiar, crescer 

acostumado a isso e construir um hábito a partir disso, é uma coisa; mas é outra 

coisa completamente diferente preferir isso como padrão de referência e medir tudo 

o que acontece e tudo o que é percebido, em relação a isso. Nesse caso [...] essa 

consciência deve ser usada como um critério para avaliar o incomum, anormal e 

assim por diante, ou seja, o não-familiar, em vista de superar até mesmo a própria 

ameaça de perder os marcos referenciais, o sentido de continuidade. Nas palavras 

de Moscovici (2009, p. 58), “quando tudo é dito e feito, as representações que nós 

fabricamos – duma teoria científica, de uma nação, de um objeto, etc. – são sempre 

o resultado de um esforço constante de tornar comum e real algo que é incomum 

(não-familiar), ou que nos dá um sentimento de não familiaridade”. Encontra-se nisto 

a necessidade de apresentar, a partir dos estudos realizados pelo já citado 

pesquisador, os dois mecanismos geradores de representações sociais, 

classificados por ancoragem e objetivação, sendo essencial para a efetivação da 

análise a que nos propomos compreender como eles funcionam. 
                                                 
33 Locais onde todos querem se sentir em casa, a salvo de qualquer risco, atrito ou conflito. Tudo o 
que é dito ou feito ali , apenas confirma as crenças e as interpretações adquiridas, corrobora, mais do 
que contradiz, a tradição. Espera-se que sempre aconteçam, sempre de novo, as mesmas situações, 
gestos, ideias. A mudança, como tal, somente é percebida e aceita desde que ela apresente um tipo 
de vivência e evite o murchar do diálogo, sob o peso da repetição (MOSCOVICI, 2009, p. 54-55).  
34 Na definição de Moscovici (2009, p. 45), a sociedade pensante se caracteriza na própria existência 
de pessoas e grupos que, longe de serem receptores passivos, pensam por si mesmos, produzem e 
comunicam incessantemente suas próprias e específicas representações e soluções às questões que 
eles mesmos colocam, reconhecido o potencial sociohistórico que forja estas relações.  
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O primeiro mecanismo, nomeado ancoragem, refere-se ao processo que 

transforma algo estranho e até mesmo perturbador e o aproxima de referências que, 

devido ao contexto sociohistórico do indivíduo, são tidas como apropriadas, 

reajustando e possibilitando a própria classificação e nomeação de algo.  

Ancorar e, pois, classificar e dar nome a alguma coisa. Coisas que 
não são classificadas e que não possuem nome são estranhas, não 
existem e ao mesmo tempo ameaçadoras.  Nós experimentamos 
uma resistência, um distanciamento, quando não somos capazes de 
avaliar algo, de descrevê-lo a nós mesmos ou a outras pessoas. 
(MOSCOVICI, 2009, p. 61). 

Por sua vez, classificar ou categorizar algo ou alguém significa que nós o 

confinamos a um conjunto de comportamentos e regras que estipulam o que é, ou 

não é, permitido, tomando como referência, para tanto, a propriedade dos 

paradigmas presente em nossa memória e que nos fazem estabelecer relações 

positivas ou negativas de acordo com o grau de familiaridade conciliado. Neste 

sentido,  

...é impossível classificar sem, ao mesmo tempo dar nomes. Na 
verdade, essas são duas atividades distintas. Em nossa sociedade, 
nomear, colocar o nome em alguma coisa ou em alguém, possui um 
significado muito especial quase solene. Ao nomear algo, nós o 
libertamos de um anonimato perturbador, para dotá-lo de uma 
genealogia e para incluí-lo em um complexo de palavras específicas, 
para focalizá-lo de fato, na matriz de identidade de nossa cultura. 
(MOSCOVICI, 2009, p. 66). 

No caso da objetivação, segundo mecanismo a ser compreendido, este une a 

ideia da não-familiaridade com a de realidade, possibilitando a legitimidade da 

representação, concretamente presente. Os nomes, pois, que inventamos e criamos 

para dar forma abstrata a substancias ou fenômenos complexos, tornam-se a 

substância ou o fenômeno [...] um sinal de que as palavras não apenas representam 

coisas, mas as criam e as investem com suas próprias características, como afirma 

Moscovici, (2009, p. 77): 

Para se ter uma compreensão mais clara das conseqüências de 
nossa tendência em objetivar, poderíamos analisar fenômenos 
sociais tão diferentes como a adoração de um herói, a personificação 
das nações, raças, classes, etc. e cada caso implica uma 
representação social que transforma palavras em carne, ideias em 
poderes naturais, nações ou linguagens humanas em uma linguagem 
de coisas.  
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 Neste sentido, a partir das atribuições e causalidades adjacentes deste 

processo, um dos maiores desafios à compreensão do fenômeno das 

representações sociais, firmado no princípio causa-efeito atribuído às pessoas ou às 

coisas que nos rodeiam.  

Nós vemos uma pessoa, ou coisa, que não se enquadra em nossas 
representações, que não coincide com o protótipo (uma mulher 
primeira-ministra), ou um vazio, uma ausência (uma cidade sem 
armazéns), ou nós encontramos um mulçumano em uma 
comunidade católica, um médico (“phisician”) sem usar coisas 
“físicas” (“physics”) [...] e em cada caso nós somos provocados a 
encontrar uma explicação. De um lado, existe uma falta de 
reconhecimento (recognition); de outro lado, existe uma falta de 
conhecimento (cognition). De um lado, uma falta de identidade; de 
outro, uma afirmação de não-identidade. Nessas circunstâncias, nós 
somos sempre obrigados a parar e pensar e finalmente a admitir que 
nós não sabermos pó que essa pessoa se comporta desse modo, ou 
que esse objeto tenha tal ou tal efeito. (MOSCOVICI, 2009, p. 81). 

 Em si a teoria das representações sociais busca evidenciar o “porquê” 

presente nas relações que se estabelecem, tomada a partir da diversidade que 

constitui os indivíduos em sua atitudes e os fenômenos em toda sua estranheza e 

imprevisibilidade.  

 
2.1.1 Linguagem e pensamento: categorias fundamentais 

 No bojo das inquietações referentes à compreensão das representações 

sociais, a linguagem e o pensamento apresentam-se como categorias centrais, 

entendidas como manifestação de uma totalidade sociohistórica amplamente 

significada e ressignificada pelos valores e práticas sociais que reproduzem uma 

visão de mundo que se desenvolve nas relações sociais. Neste sentido, a partir dos 

estudos realizados no início do século XX pelo psicólogo soviético Vygotsky35 é 

possível entender os aspectos básicos que fazem tanto da linguagem quanto do 

pensamento processos psicológicos fundamentais a serem desvendados, em vista 

de uma análise concreta das representações sociais.  

                                                 
35 Registro realizado de acordo com o original em russo, com uso da letra “y”. 
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 Dedicando especial atenção ao campo da psicologia, Vygotsky apresenta uma 

teoria que, fundada a partir dos pressupostos do desenvolvimento intelectual, busca 

garantir uma efetiva compreensão da dinâmica das funções psíquicas superiores que 

possibilitam ao homem produzir conhecimentos e agir sobre o mundo. Produto do 

desenvolvimento histórico da humanidade, as chamadas funções psíquicas 

superiores referem-se a mecanismos intencionais, controladas conscientemente e 

que possibilitam ao indivíduo posicionar-se diante do mundo e pela via da 

interdependência constituir a sua própria identidade. Assim sendo, não se trata de 

um processo inato, mas sim de algo que se origina nas relações entre as pessoas e 

que permite seguir a trajetória que vai das necessidades e impulsos que se afirmam 

na origem biológica, situada nas funções elementares, até a direção específica 

tomada por seus pensamentos, sua linguagem, seu comportamento e a sua 

atividade, potencialmente situado no contexto das funções superiores. Portanto, nas 

palavras de Vygotsky (2008, p. 63)  

o problema do pensamento e da linguagem estende-se para além 
dos limites da ciência natural e torna-se o problema central da 
psicologia humana histórica, isto é, da psicologia social que assume, 
de modo particular, a compreensão da natureza histórico-social do 
ser humano, sem esquecer, um só instante, de suas conexões com o 
desenvolvimento orgânico em geral36. 
 

 Neste sentido, sabemos que a complexidade da nossa sociedade é histórica e 

que se iniciou com o homem transformando a natureza e se transformando numa 

relação que possibilitou a configuração de um desenvolvimento intelectual capaz de 

realizar generalizações, abstrações e figuração, planejando, prevendo, lembrando, 

simbolizando, idealizando... (LANE, 2006, p. 27), e que isto somente foi possível a 

partir do próprio desenvolvimento do pensamento e da linguagem como processos 

psicológicos tipicamente humanos produzidos socialmente.  

 Nas palavras de Lane, é como se imaginássemos a figura de um bebê e sobre 

ele lançássemos o olhar sociohistorico que nos possibilita compreender o caminho 

sobre o qual a ciência alcançou uma definição mais segura do modo como estas 

mesmas condições históricas e sociais se estabelecem. “Ele nasceu em uma 

                                                 
36 Uma das críticas realizadas por Vygotsky em seus estudos afirma a necessidade de situar 
historicamente o indivíduo, superando uma prática corrente, particularmente no campo da psicologia, 
que buscava conhecer o desenvolvimento humano isolando ou fragmentando o sujeito, como se este 
existisse em si e por si.  
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sociedade que separa o fazer do falar, logo ele tem que ser capaz de usar o seu 

pensar de modo a ser capaz de fazer o que os adultos fazem, e, para tanto, ele tem 

que falar”, o que não nos caracteriza como apenas pensadores-falantes, mas, antes 

de mais nada, como também fazedores de coisas, de instrumentos que produzem 

fogo, comida, guerra, beleza e... a nós mesmos – fazedores de coisas, num ciclo 

continuo de relações. 

De fato, é impossível separarmos agir-pensar-falar, e sempre que isto 
é feito, seja teoricamente, seja em termos de valores, ocorre uma 
alienação da realidade; agir sem pensar é ser um autômato; falar 
sem pensar é ser como um papagaio; falar sem agir... “de boas 
intenções o inferno está cheio.” 37 

 Possibilitando-nos concluir que não nos basta apenas agir em resposta ao 

que é posto, uma vez que a própria natureza da palavra, aqui compreendida de 

modo amplo e não somente na dimensão da verbalização38, está na condição de seu 

próprio significado. O poder que esta exerce muitas vezes é dominado por aqueles 

que detêm este poder para si e o manipulam no conjunto das relações sociais. Isto 

implica na busca do modo como descrevemos, explicamos e acreditamos na nossa 

realidade e o fazemos de acordo com nosso grupo social, situado a partir da própria 

constituição do fenômeno das representações sociais.  

 Quando o nosso pensamento não confronta as nossas ações e 
experiências com o nosso falar, quando apenas reproduzimos as 
representações sócias que nos foram transmitidas [...] estaremos 
apenas reproduzindo as relações sociais necessárias para a 
manutenção das relações de produção da vida material em nossa 
sociedade. Porém, apenas quando confrontamos as nossas 
representações sociais com as nossas experiências e ações, e com 
os outros do nosso grupo social, é que seremos capazes de perceber 
o que é ideológico em nossas representações e ações e 
consequentes.39   

  No que compete à linguagem, ela detém uma origem social e surge para 

transmitir ao outro o resultado, os detalhes de uma atividade ou da relação entre 

uma ação e uma consequência. Como produto histórico de uma coletividade, ela 

reproduz por meio dos significados das palavras os conhecimentos e os valores 

                                                 
37 Ibid., p. 28-29. 
38 De acordo os estudos desenvolvidos por Lane (2006) não podemos nos esquecer que a linguagem 
não é um único código de comunicação, muitas vezes associado e restringido à ação de falar, 
abarcando além do falar, o escrever, os sinais, gestos, rituais, etc.  
39 Ibid., p. 36. 
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associados a práticas sociais que se cristalizaram, uma visão de mundo produto das 

relações que se desenvolveram a partir do trabalho produtivo para a sobrevivência 

do grupo social. A função primária da linguagem é a comunicação e o intercâmbio 

social, através do qual o indivíduo representa o mundo que o cerca e, por 

conseguinte, este influenciará seus pensamentos e suas ações em seu processo de 

desenvolvimento e de hominização (LANE, et al., 2004, p. 33). 

 O pensamento se situa na própria compreensão que o sujeito realiza ao 

significar a palavra produzida pela coletividade, desenvolvendo tanto a consciência 

social quanto a consciência de si40, ambas subordinadas às condições 

sociohistóricas nas quais o indivíduo se encontra inserido. “Desta forma, os 

significados produzidos historicamente pelo grupo social adquirem, no âmbito do 

indivíduo, um “sentido pessoal”, ou seja, a palavra se relaciona com a realidade, com 

apropria vida e com os motivos de cada indivíduo. “41 O homem age produzindo e 

transformando o seu ambiente e, para tanto, “ele pensa, planeja sua ação e depois 

de executada, ela é pensada, avaliada, determinando ações subsequentes, e este 

pensar se dá através dos significados transmitidos pela linguagem aprendida” 42  

 
2.2 Um lugar chamado escola: possíveis leituras 

 Já nos instigava o poeta francês Baudelaire43 em sua busca incessante pelas 

palavras: Pode algo ser mais encantador, mais frutífero e mais positivamente 

excitante do que um lugar comum? E parafraseando Serge Moscovici, voz com a 

qual dialogamos para garantir por estas páginas um mínimo de coerência sobre 

nosso objeto de estudo: Existiria lugar mais coletivamente efetivo para ouvir a voz 

das crianças e captar a representação social da escola, do que a própria escola? 

 Como consequência das propriedades advindas da compreensão das 

representações sociais quanto fenômeno a ser investigado, há se de pensar a 

questão da escola como uma realidade a ser considerada a partir da apresentação 

                                                 
40 Consciência de si e consciência social são definidas como categorias psicológicas, sobre as quais o 
indivíduo se processa transformando tanto as suas ações como a ele mesmo, consciente de sua 
pertinência tanto individual quanto grupal.  
41 Ibid., p. 34. 
42 Ibid., p. 42-43 
43 Poeta e teórico da arte francesa, influenciou profundamente as artes plásticas do século XIX. 
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dos pressupostos históricos que afirmam a sua natureza enquanto estrutura social. 

De acordo com os estudos desenvolvidos por Moscovici, para se compreender e 

explicar uma representação social é necessário começar com aquela, ou aquelas, 

das quais ela nasceu, uma vez que não se faz suficiente começar diretamente com 

algum aspecto, seja ele qual for.   

Longe de refletir, seja o comportamento ou a estrutura social, uma 
representação muitas vezes condiciona ou até mesmo responde a 
elas. Isso é assim, não porque ela possui uma origem coletiva, ou por 
que ela se refere a um objeto coletivo, mas por que, como tal, sendo 
compartilhada por todos e reforçada pela tradição, ela constitui uma 
realidade social sui generis. Quanto mais sua origem é esquecida e 
sua natureza convencional é ignorada, mais fossilizada ela se torna 
[...], cessa de ser efêmero, mutável e mortal e torna-se, em vez disso, 
duradouro, permanente, quase imortal. (Moscovici, 2009, p. 41) 

De acordo com as pesquisas realizadas por Nunes (2002, p. 36), na linha da 

atividade de educar, a família se constituiu como primeira educadora, logo auxiliada, 

e até mesmo substituída pelos mais diversos colaboradores, fossem eles sacerdotes, 

guerreiros ou professores, fazendo surgir a escola como nova instituição social e 

agência específica da educação. 

Depois de séculos, enquanto certos grupos se estagnavam nas 
formas tradicionais da vida tribal, outros se avantajaram pela posse e 
pelo desenvolvimento dos conhecimentos e das habilidades, 
ultrapassando a idade da pedra e ingressando em novos estilos de 
vida em comunidades dedicadas à agricultura a ao comércio, mais 
que à caça e ao pastoreio de rebanhos. Aí começam a surgir as 
cidades em cujo seio, no antigo Oriente, a atividade educacional 
corria por conta de sacerdotes, não apenas medianeiros do valor 
sagrado, mas especialistas nas técnicas da escrita, da leitura e 
detentores de variados conhecimentos teóricos, práticos e 
profissionais. [...] No Ocidente, surgem os primeiros professores 
leigos que inauguram o grupo profissional pedagógico, a classe 
dedicada à formação física, intelectual e moral das crianças e 
jovens.44  
 
 
 

2.2.1 Antecedentes históricos 

Num primeiro momento retomamos o contexto grego e descobrimos que o 

conceito de escola – scholé - significava lugar do ócio, destinado àqueles que não 

precisavam trabalhar e que, portanto, deveriam ocupar-se de algo digno e nobre, 
                                                 
44 Ibid., p. 37. 
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centrado na formação integral que permitiria ao indivíduo ser constituído de modo 

correto e sem falhas no corpo e no espírito, ora mais voltado para o preparo militar 

ou esportivo, ora para o debate intelectual, conforme a época e o lugar (ARANHA, 

2006, p. 61).  

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figuras 1: Detalhes, vaso no estilo figuras vermelhas, século V.45 

 

De iniciativa particular, na Grécia antiga os ricos confiavam o ensino 

elementar de seus filhos a escravos, como também escravos e libertos eram 

professores primários que davam aula às crianças na rua e na praça e, nesta 

perspectiva os romanos também buscaram orientar a educação por meio de um 

modelo adequado à elite dirigente, a fim de formar um indivíduo racional, capaz de 

pensar de modo correto e de se expressar de forma convincente, encontrando em 

Quintiliano, entre tantos pedagogos, na base de seu De Institutione Oratória, um 

verdadeiro tratado de educação intelectual e moral sobre a educação da criança, 

escrito no primeiro século d.C., adjacente desta sociedade. 

Trazido de menino para o perito na arte de ensinar, este logo 
perceberá sua inteligência e seu caráter. Nas crianças, a memória é 
o principal índice de inteligência, que se revela por duas qualidades: 
aprender facilmente e guardar com fidelidade. A outra qualidade é a 
imitação, que prognostica também a aptidão para aprender, desde 
que a criança reproduza o que se lhe ensina, e não apenas adquira 
certo aspecto, certa maneira de ser ou certos ditos ridículos. A todos 
deve-se dar primeiro um descanso, porque não há ninguém que 
possa suportar um trabalho contínuo; mesmo aquelas coisas 
privadas de sentimento e de alma, para conservar suas forças (...) há 

                                                 
45 http://www.educ.fc.ul.pt/ 
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pois, para aguçar a inteligências das crianças, alguns jogos que não 
são inúteis desde que se rivalizem a propor, alternadamente, 
pequenos problemas de toda a espécie (ARANHA, 2006, p. 97-98). 

 

 

Figura 2: Detalhe de um sarcófago da primeira 
metade do século II (Paris, Louvre). Um menino 
declama um dever de Retórica diante de seu pai 
(não do mestre). Tanto os seus dois dedos da 
mão direita quanto sua postura corporal 
(inclusive a perna direita levemente inclinada 
para trás) compõe a eloqüência; o papiro na 
mão esquerda é o símbolo de sua cultura, de 
sua dignidade social. VEYNE, Paul. “O Império 
Romano”. In: VEYNE, Paul (org.). História da 
Vida Privada I. Do Império Romano ao Ano Mil. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 33.46  

 

Nos primeiros tempos, quando ainda não existia a escrita, a educação era 

ministrada pela própria família, conforme a tradição religiosa. Quando se constituiu a 

aristocracia dos senhores de terras, de formação guerreira, os jovens da elite eram 

confiados a preceptores. Apenas com o surgimento das polies, modelo de 

comunidade organizada, apareceram as primeiras escolas, visando a atender à 

demanda por educação. Porém, mesmo com esta ampliação da oferta escolar, “a 

educação ainda permanecia elitizada, atendendo principalmente aos jovens de 

famílias tradicionais da antiga nobreza ou pertencentes a famílias de comerciantes 

enriquecidos” (ARANHA, 2006, p. 62). Em Roma, o ensino elementar era uma 

iniciativa particular, porém, no período imperial este foi enquadrado no programa 

didático dos grandes estabelecimentos públicos mantidos pelo Estado.  

Já com o advento do cristianismo, a partir da segunda metade do segundo 

século da era cristã, a escola elementar dedica-se à educação das crianças de 

acordo com a tradição do próprio povo, e nela elas aprendiam a ler, a escrever, a 

contar e a cantar salmos, o que durante a Idade Média, marcada entre o período de 

476 a 1453, tornou-se quase monopólio dos mosteiros, difundindo em toda a Europa 

                                                 
46 http://www.ricardocosta.com/univ/felicidade.htm.  

http://www.ricardocosta.com/univ/felicidade.htm
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a necessidade dos estudos indispensáveis à própria ascensão da vida social e 

comercial, mediada pela fé. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Iluminura do século XIII, Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris47. 

 

Após a queda do Império romano, escolas romanas leigas e pagãs 

continuaram funcionando precariamente em algumas cidades, como o clássico 

programa das sete artes liberais48, as artes do indivíduo livre, distintas das artes 

mecânicas dos servos. Quase não há documentos que comprovem a existência 

dessas escolas depois do século V, mas certos fatos levam a crer que ainda 

existiram, por algum tempo. Por exemplo, como de início os bárbaros conservaram 

as características da organização administrativa do império, o que exigia pessoal 

instruído, é de supor que necessitassem ser iniciados nas letras latinas. Com o 

tempo, porém, a decadência da sociedade fez com que estas escolas também 

entrassem em decadência, surgindo, então, as escolas cristãs, situadas ao lado dos 

mosteiros e das catedrais nos quais se detinham os únicos que sabiam ler e 

escrever: os religiosos.  

                                                 
47 http://www.ricardocosta.com/univ/felicidade.htm 
48 Divididas em dois grupos, o trivium, composto por gramática, retórica e dialética, e o quadrivium, 
dedicado à aritmética, geometria, astronomia e música, caracterizam-se por um conjunto de sete 
disciplinas desenvolvidas com o objetivo de dotar o homem de instrumentos culturais que 
possibilitassem o progresso exigido na dinâmica da sociedade.  
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Figura 4: Iluminura, São Mateus, 830 d.C. de um evangelho manuscrito, 
provavelmente pintado em Reims; Biblioteca municipal, Épernay, França.49 

 

Os nobres podiam dispensar aos filhos a instrução proporcionada por um 

clérigo e esta abrangia a instrução elementar, as sete artes liberais e a Sagrada 

Escritura, reconhecido também o trabalho das escolas paroquiais nas quais, por 

caridade, os padres deveriam abrir escolas e acolher tanto as crianças das aldeias e 

das cidades para que estas aprendessem as letras, quanto aos jovens, a fim de 

instruí-los no canto dos salmos, nas lições teológicas e na lei do Senhor, preparando, 

para tanto, seus dignos sucessores. Concomitante a este processo, surgiam também 

escolas bem organizadas para ministrar o ensino elementar aos bem-pagantes.  

 

Figura 5: Antigo convento de Santo Domingo, fundado em 1492 pelos reis católicos, 
hoje atual Escola de Artes Aplicadas e Ofícios Artísticos de Almería, Andaluzia, Espanha. 
                                                 
49 GOMBRICH, E. H. A história da Arte. Rio de Janeiro: LTC, 2008, p. 165.  
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A partir do advento da época moderna, há um grande conjunto de 

conhecimentos básicos a serem sistematizados e constatamos que a forma escolar 

de educação se generaliza e se torna dominante. Segundo Saviani (1991, p. 98) em 

decorrência do desenvolvimento das forças produtivas no âmbito do feudalismo, 

acumula-se recursos através das atividades mercantis e os meios de produção 

passa a assumir a forma de capital, o qual inclui não apenas a terra como também 

os mais varados instrumentos de trabalho. Surge uma nova sociedade, a capitalista, 

e se inicia a definição de grandes centros urbanos e da indústria como eixos 

principais desta sociedade. Devido a esta nova forma, que passa a conquistar cada 

vez mais espaços, a dominar a natureza, através do conhecimento metódico, e 

converte a ciência em potência material para atender à demanda de produção, 

exigindo que o conhecimento intelectual também se desenvolvesse neste sentido. A 

grande novidade era a valorização da técnica, em oposição ao discurso formal 

advindo da estrutura greco-romana, concebendo-se uma grande ruptura com a 

tradição a partir de uma nova linguagem científica e de um novo paradigma. 

O renascimento científico pode ser compreendido como expressão 
da ordem burguesa. Os inventos e as descobertas são inseparáveis 
da nova ciência, já que para o crescimento da indústria, a burguesia 
necessitava de uma ciência que investigasse as forças da natureza: 
queria dominá-las, usando-as em seu benefício. A ciência deixa de 
ser um saber contemplativo para que afinal, indissoluvelmente ligada 
à técnica, servisse à nova classe (ARANHA, 2006, p. 151-152). 

De fato, a humanidade chegou ao ponto de articular as funções mentais às 

necessidades cotidianas e, a partir de então, o mundo foi sendo descoberto sob 

diferentes óticas, numa crescente e complexa rede de relações que se expandiram 

desde as comunidades primitivas com os domínios sobre os elementos naturais e a 

observação dos fenômenos que garantiram a sobrevivência e a consequente 

construção do mundo antigo, moderno e contemporâneo.  

[...] em algum canto da África, há cerca de 200 mil anos, uma 
população de Homo deu início a uma nova e diferente trajetória 
evolucionária. Começou a viver na África de uma maneira nova e 
depois se espalhou pelo mundo, sobrepondo-se a todas as outras 
populações de Homo e deixando descendentes hoje conhecidos 
como Homo sapiens. Os indivíduos desta nova espécie tinham uma 
certa quantidade de características físicas inéditas, dentre as quais 
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cérebros um pouco maiores, mas o mais notável foram as novas 
habilidades cognitivas e os produtos que eles criaram: começaram a 
produzir uma pletora de nova ferramentas de pedra adaptadas a fins 
específicos [...] começaram a usar símbolos para se comunicar e 
para estruturar sua vida social [...] inauguraram novos tipos de 
práticas e organizações sociais, do enterro cerimonioso dos mortos à 
domesticação de plantas e animais(TOMASELLO 2003, p. 2). 

Diante deste quadro, na própria gênese histórica do conhecimento humano, o 

desenvolvimento da ciência através da história se constituiu num vasto campo de 

análise sobre a própria concepção de homem e de mundo nas mais diferentes 

épocas e por meio das mais variadas manifestações científicas e culturais. Segundo 

Savioli e Zanotto (2002, p. 368), o conhecimento é um processo contínuo que não 

pode ser desvinculado das condições históricas que o determinam, o que provoca a 

sistemática de um processo de pesquisa que revisitar o que foi produzido até o 

presente momento e perceber até que ponto estes conhecimentos respondem às 

problemáticas da nossa época, permitindo a descoberta de novos saberes.  Tais 

manifestações, com o passar do tempo, deram forma à classificação de diversas 

áreas do conhecimento humano, caracterizando o grande rol das ciências modernas 

que foram formuladas em suas linhas essenciais em meados dos séculos XVI e XVII. 

Os anos de 1500 e 1700 foram decisivos à mudança na maneira de pensar o mundo 

e o modelo explicativo filosófico cartesiano, neste momento, ampara-se na 

matemática que vem a se constituir na medida e na forma do ser e de todas as 

coisas (MEDEIROS, 2002, p. 2). 

Temos, a partir de então, uma complexa e descontrolada expansão de 

saberes que desencadearam grandes conquistas e profundos desafios cognitivos à 

humanidade, particularmente no que se refere à produção de conhecimentos. Ao 

pensar a própria definição da ciência em campos de conhecimentos, encontramos 

em sua gênese ensaios classificatórios que tentaram ordenar, com base nos 

aspectos teóricos, metodológicos e organizacionais, as suas manifestações. De 

acordo com Aristóteles (384-322 a.c) tínhamos as ciências teóricas (Física, 

Matemática, Metafísica) e as praticas (Lógica e Moral). O filósofo inglês Francis 

Bacon (1561-1626) declarou as ciências segundo as faculdades que elas fazem 

intervir: ciências de memória (história), de imaginação (poesia), de razão (filosofia). 

O físico francês André-Marie Ampère (1775-1836), por sua vez, classificou as 

ciências em cosmológicas (ou ciências da natureza) e noológicas (ou ciências do 
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espírito). Já a partir da proposição de uma ciência positiva pelo então filósofo francês 

Augusto Comte (1798-1857) foi possível uma classificação dos conhecimentos em 

ciências de modo que estas se tornassem totalmente precisas no atendimento e 

conforme as exigências das chamadas verdadeiras necessidades, destituindo de 

valor o que fosse associado à satisfação de uma simples curiosidade estéril. 

A escola, por sua vez, ainda não institucionalizada, a partir do século XVII tem 

iniciado um processo de aperfeiçoamento, tendo dedicado à sua estrutura 

parâmetros legislativos com tópicos referentes à obrigatoriedade, aos níveis, 

programas e métodos de ensino. Data desta época a educação religiosa promovida 

pela Companhia de Jesus que se autoafirmava mediante um ensino tradicional, de 

nível secundário, elitista e conservador e por muitas outras congregações50 que em 

oposição aos jesuítas destacavam-se por um ensino voltado às novas ciências, 

atualizado em seus programas e métodos e com um sistema disciplinar também 

diferenciado, mais brando. Destaca-se também o desenvolvimento da educação 

pública, em vista da universalização do ensino elementar com destaque às 

estruturas alemã e francesa que conseguiram, mesmo diante de um contexto de 

guerras, os melhores resultados. 

Em 1619, o ducado de Weimar na Alemanha regulamentou a obrigatoriedade 

escolar para todas as crianças de 6 a 12 anos e em 1642 o duque de Gotha 

estabeleceu leis para a educação primária obrigatória, definindo os graus, as horas 

de trabalho, os exames regulares, incluindo a isto a preocupação com a formação 

dos professores. A França, por sua vez, o trabalho do abade Charles Démia (1636-

1689) tornou-se grande referência na defesa da educação popular, tendo sido 

realizada, a partir de sua influência, a fundação de diversas escolas gratuitas para as 

crianças pobres. Data desta época a preocupação com o desenvolvimento de um 

pensamento pedagógico que alicerçasse a nova estrutura educacional adjacente da 

                                                 
50 Data desta época o trabalho educacional realizado pelos jansenistas, assim conhecidos por se 
inspirarem em Jansênio, teólogo holandês, grande crítico da prática assumida pelos jesuítas. 
“Inspirados pelo método cartesiano, os jansenistas só passavam para o desconhecido por meio do já 
conhecido e nada ensinavam que não pudesse ser compreendido pela mente em formação da 
criança. Usavam com freqüência ilustrações e mapas. Aplicavam o método fonético na aprendizagem 
da leitura, ensinando as crianças a conhecer as letras somente pela sua pronúncia real e não com os 
nomes pelos quais são designadas. No currículo, o ensino de francês precedia o latim. Criticavam o 
verbalismo, a memorização e a erudição estéril” (ARANHA, 2006, p. 153).        



 61 

nova sociedade, encontrando em John Locke51, Comênio52 e Rousseau53 

importantes interlocutores.  

A partir do século XVI, no entanto, nossa atenção se volta para a configuração 

educacional e pedagógica do processo de escolarização da sociedade que, 

engendrado por relações econômicas, sociais e políticas, chega ao Brasil a partir da 

época moderna em meio do advento das grandes navegações e da expansão do 

comércio e da cultura europeia sobre suas colônias. Concebido como mais uma das 

muitas colônias conquistadas por Portugal, nosso país tem afirmada a sua existência 

em relação ao mundo ocidental como base agrário-exportadora dependente e, por 

meio do processo de aculturação promovido pelos jesuítas grandes missões foram 

intensificadas, mediadas pela ação da conversão religiosa da educação e do 

trabalho. Ensinavam os índios escravizados a ler e escrever e os especializavam em 

diversas artes e ofícios mecânicos, submetendo-os tanto à conversão religiosa 

quanto à nova ordem que se estabelecia.   

Os jesuítas trouxeram consigo a tradição de uma escola conservadora, alheia 

à revolução intelectual representada pelo racionalismo cartesiano e pelo 

renascimento científico e aos poucos elementos de uma pequena burguesia urbana 

era apresentado o espírito europeu urbano segundo a dinâmica de seus colégios e 

seminários. Por não apresentar uma estrutura que possibilitasse o avanço dos 

estudos, toda a referência volta-se para as condições centro-europeias, na qual 

grandes universidades como a de Coimbra em Portugal desempenharam papel 

importante no alargamento dos horizontes e inspiraram a alteração no panorama da 

tradição colonial. Porém, uma grande massa de iletrados crescia e não havia 

interesse pela educação elementar, com as mulheres e os negros sendo excluídos, 

seguido do desprezo à cultura popular que permaneceu marginal e condenada à 

homogeneidade, tendo a cultura europeia e erudita como modelo a ser seguido.  

                                                 
51 John Locke, filósofo inglês, viveu no século XVII e foi um grande crítico do racionalismo 
apresentado por Descartes, desenvolvendo uma concepção voltada à compreensão do processo de 
produção de conhecimento, o estudo sobre o entendimento humano. No que se refere à educação, 
enfatizou a importância de experiências realmente significativas para o auxílio correto da razão.    
52 Reconhecido como o maior educador e pedagogo do século XVII, apresentou em seus estudos 
bases metodológicas que visaram tornar a aprendizagem eficaz e atraente por meio da 
sistematização e imprescindível adequação das tarefas à capacidade dos alunos.  
53 Filósofo suíço do século XVIII seu pensamento obteve reconhecimento na pedagogia 
contemporânea, pois afirmava a necessidade de um contrato social que realmente respeitasse a 
liberdade humana, sem corromper-lhe a natureza. 
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Já no ano de 1759 acontece a expulsão dos jesuítas e com eles toda a 

estrutura educacional desenvolvida até então, provocando um desmantelamento do 

ensino regular que não foi substituído de imediato. Somente em 1772 se inicia o 

processo de implantação de um ensino público oficial com a Coroa promovendo a 

nomeação de professores, o estabelecimento dos planos de estudo e de inspeção 

no sistema das aulas régias de disciplinas isoladas, um ensino reformado do qual 

decorria o interesse pelas línguas modernas, pelo desenho, aritmética, geometria e 

pelas ciências naturais diferentemente do dogmatismo da tradição jesuítica. Porém, 

persistia o panorama do analfabetismo e do ensino precário, restrito a poucos. Não 

havia prédios escolares e estes lugares eram improvisados, reunindo-se as crianças 

nas igrejas, em salas de prédios públicos como o da prefeitura, bem como na casa 

dos professores, tanto contratados pelo governo como admitidos na figura de um 

preceptor para a efetivação de aulas particulares. 

De outro lado, uma sociedade exclusivamente agrária, que não exigia 

especialização e em que o trabalho manual estava a cargo dos escravos, permitiu 

formação de uma elite intelectual cujo saber universal e abstrato voltava-se mais 

para o bacharelismo, a burocracia e as profissões liberais, resultado em um ensino 

predominantemente clássico que valorizava a literatura e a retórica e desprezava as 

ciências e a atividade manual, aumentando o distanciamento entre os letrados e a 

maioria da população que continuava analfabeta (ARANHA 2006, p. 193). 

Com o advento do fenômeno da urbanização e em decorrência do capitalismo 

industrial no século XIX, portanto, o trabalho exigia mão-de-obra qualificada e o 

Brasil, ainda situado em um modelo de economia agrário-comercial e com grandes 

problemas no que se refere ao contexto da escolarização, ainda não apresentava 

uma estrutura educacional sistemática e planejada que atendesse às necessidades 

da época. Amadureciam na Europa as discussões sobre a importância de uma 

intervenção cada vez maior do Estado para o estabelecimento da escola elementar 

universal, laica, gratuita e obrigatória e o avanço em metodologias de ensino 

ganhavam espaço nas concepções de referências como Pestalozzi54, Froebel55 e 

                                                 
54 Educador interessado pela educação elementar, em espacial das crianças pobres, iniciou seus 
trabalhos e estudos no século XVIII e no início do século XIX tornou-se referência mediante uma 
concepção que reconhecia a potencialidade do ser humano em sua totalidade. 
55 Educador alemão dedicou especial atenção à educação na primeira infância uma vez que 
pressupunha serem os primeiros anos de vida essenciais para a formação humana.  
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Herbart56, entre outros, enfatizada a relação entre educação e bem estar, 

estabilidade, progressos e capacidade de transformação.  

Em relação ao ensino elementar, recorte sobre o qual dedicamos especial 

atenção, a situação educacional no Brasil encontrava desafios tanto para a 

superação das questões advindas dos entravas do modelo econômico que 

predominantemente agrário dificultava a demanda por educação, quanto para a 

adaptação de modelos advindos dos novos ideias educacionais que advindos da 

Europa não encontravam condições favoráveis para serem aqui desenvolvidos. 

Segundo Aranha (2006), um exemplo disto foi a implantação do método de ensino 

mútuo ou monitorado advindo dos trabalhos realizados pelo pedagogo inglês 

Lancaster57, no qual se objetivava instruir o maior números de alunos com o menor 

gasto possível. 

O fracasso da experiência deveu-se a várias causas. A necessidade 
de salas bem amplas para abrigar grade número de alunos, 
certamente não foi contemplada, porque prédios usados, sempre de 
improviso, não eram apropriados. Faltava, ainda, material adequado, 
tais como bancos, quadros, fichas, sinetas, compêndios etc. Apesar 
de terem sido criadas escolas normais em vários estados para a 
instrução do método mútuo, os professores, além de descontentes 
com a remuneração, nem sempre estavam bem preparados.58    

Este entre outros fracassos59 foram alcançados, uma vez não se 

preconizavam transformações nas estruturas sociais que subsidiassem efetivos 

avanços ao progresso da educação como uma prioridade. O pluralismo de teorias 

pedagógicas exigia uma especial atenção à questão educacional e diante dos ideias 

de uma sociedade mais justa, intensificou-se a luta em defesa dos direitos, 

denotando ao século XX a superação dos traumas históricos constituídos até então. 

                                                 
56 Precursor de uma pedagogia pautada nas influências da psicologia experimental, voltou sua 
atenção ao estudo da formação moral, considerando, para tanto, o poder da educação em controlar 
os sentimentos e os desejos humanos.  
57 Pensador inglês. Viveu entre os anos de 1778 e 1838. Reconhecido por suas ideias inovadoras em 
relação à Educação Pública. 
58 Ibid., p. 223. 
59 Na mesma direção chega à América Latina o método intuitivo, divulgado a partir do pensamento 
francês, no qual a ênfase era dada ao reconhecimento dos sentidos como porta de entrada para todo 
conhecimento. Ao contrário da tradição, que valorizava o ensino discursivo, que atua por raciocínio 
lógico e, portanto, é abstrato, busca-se começar a instrução primária educando a sensibilidade, pela 
qual percebemos cores, formas, sons, luz etc. É esta que prepara e antecipa a intuição intelectual, 
quando então percebemos as relações (de igualdade, causalidade etc.) entre as coisas. Ou seja, 
rejeitando a educação livresca, a criança deveria aprender a ler o mundo visível, pela observação e 
percepção das relações entre os fenômenos (ARANHA, 2006, p. 232). 
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A contemporaneidade trouxe consigo inúmeras reivindicações, dentre as quais se 

destaca o acesso à educação, introduzindo aos poucos importantes mecanismos 

para uma maior participação popular ao lado de expressivos avanços científicos e 

tecnológicos que exigiram a qualificação das condições educacionais do ensino 

elementar ao mais alto grau de refinamento da racionalidade técnica, configurado em 

um acirrado processo de dominação ideológica e econômica. 

Com a Constituição republicana de 1891 foi afirmada a descentralização do 

ensino dentro de um projeto político que visava implantar uma educação 

escolarizada com ensino destinado a todos, mas que mediante uma via de mão 

dupla se caracterizava pela realização dos estudos científicos realizado por uma elite 

e ao povo destinava-se o ensino elementar e profissional. Reformas necessárias à 

estrutura e funcionamento da educação não eram efetivamente implantadas devido à 

ausência de infraestrutura adequada, apesar do esforço iniciado para a construção 

de prédios e de investimento na formação de professores.  

Por sua vez, atentos a esta realidade muitos movimentos políticos e culturais 

emergiram no campo da discussão pedagógica, tendo no chamado Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova60 ocorrido no ano de 1932 e que se tornou um grande 

divisor de águas nas discussões referentes ao campo das políticas educacionais.  

Defendendo a educação obrigatória, pública, gratuita e leiga como dever do Estado a 

ser implantada nacionalmente, buscava a superação do caráter discriminatório e 

antidemocrático presente na estrutura de ensino, bem como a defasagem em 

relação à urgência de desenvolvimento que o novo século exigia. Porém, apesar de 

os assuntos sobre educação terem merecido uma maior atenção, nem todas as 

reformas propostas foram concretizadas. O dualismo e o descuido, particularmente 

com o ensino fundamental, persistiam. Somente a partir da década de 60, pós-

guerra61 e pós-ditadura militar é que a ênfase às questões educacionais foi 

                                                 
60 De acordo com Azanha (2002, p. 107-108) o Manifesto constituiu-se, ao mesmo tempo, em uma 
denúncia, na formulação de uma política educacional e na exigência de um plano específico para 
executá-la, livrando a ação educativa do grande processo de descontinuidade no qual se encontrava. 
61 Depois da Segunda Guerra Mundial o crescimento do capital estrangeiro ampliou e diversificou a 
dinâmica da vida social com uma estrutura econômica e política muito mais acirrada, agravando 
situações sociais como a pobreza e, no que se refere à educação, o acesso e a permanência ao 
ensino como direito público subjetivo 
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defendida62 e começaram a ser elaboradas as diretrizes e bases da educação em 

âmbito nacional63.  

O otimismo depositado nas leis, porém, encontrava dificuldades cada vez 

mais amplas no quesito concretização, uma vez que 

[...] não existia muita clareza de metodologia e de pressupostos 
teóricos, além da dificuldade de preparar professores para a 
consecução efetiva dos projetos. Criticava-se ainda o 
assistencialismo que atribuía à escola o papel de resolver 
problemas sociais, como a infância abandonada, a carência de 
alimentação e o tratamento à saúde64.  

Somente a partir do advento da Constituição Federal no ano de 1988 é que 

importantes decisões foram tomadas, em vista de articular e desenvolver o ensino 

em diversos níveis e a integrar as ações do poder público em relação ao 

analfabetismo, à universalização e à melhoria da qualidade do ensino, subsidiando a 

definição de importantes marcos legislativos: a Lei de diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nº 9394/96 e o Plano Nacional de Educação e em particular o 

advento da Lei nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006 na qual se instituiu o ensino 

fundamental de nove anos de duração com a inclusão das crianças com seis anos 

de idade. Frente a isso, afirma o Ministro da Educação no Brasil, Fernando Haddad: 

Essa relevância é constatada ao se analisar a legislação educacional 
brasileira: a Lei nº 4.024/1961 estabeleceu quatro anos de 
escolaridade obrigatória; com o Acordo de Punta Del Este e 
Santiago, de 1970, estendeu-se para seis anos o tempo do ensino 
obrigatório; a Lei nº 5.692/1971 determinou a extensão da 
obrigatoriedade para oito anos; já a Lei nº 9.394/1996 sinalizou para 
um ensino obrigatório de nove anos de duração, a iniciar-se aos seis 
anos de idade, o que por sua vez, tornou-se meta da educação 
nacional pela Lei nº 10. 172/ 2011, que aprovou o Plano Nacional de 
Educação [...] considerando a crescente universalização dessa etapa 
de ensino e a necessidade do Brasil aumentar o número de anos do 
ensino obrigatório (BEAUCHAMP, 2007, p. 3). 

                                                 
62 Data deste período as contribuições do pensamento sociológico de Florestan Fernandes (1920-
1995), professor e político que dedicou especial atenção a uma educação engajada no processo de 
transformação social, os trabalhos desenvolvidos por Anísio Teixeira (1900-1971) educador, escritor e 
grande crítico do processo de exclusão realizado pela estrutura educacional e a grande contribuição 
de Paulo Freire a constituir um legado firmado mediante a concepção libertadora de educação 
“segundo a qual, descoberto o caráter político da educação, é necessário torná-la acessível às 
camadas populares” (ARANHA, 2006, p. 341).  
63 Nos anos 1961 e 1971 foram decretadas, respectivamente, as Leis nº 4024 e nº 5.692, na direção 
da necessária transformação da deficiente estrutura educacional brasileira à democratização.   
64 Ibid., p. 323. 
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Em decorrência deste processo, afirmar a garantia do acesso à educação a 

partir da efetivação de ações sobre a ampliação do ensino fundamental como meio 

de assegurar um melhor padrão de qualidade e maiores oportunidades de 

aprendizagem, traduz-se em grandes expectativas em relação aos próximos passos 

a serem dados, sejam eles de ordem política, administrativa ou pedagógica. Essa 

nova ordem sinaliza o quanto a estrutura educacional e, consequentemente, a 

representação social da escola advém de um forte movimento de luta e de 

superação dos desafios de ordem política e social, marcado por transformações que 

definitivamente colocaram a educação escolar em lugar de destaque nas mesas de 

debates, proclamada como fator determinante para o progresso da sociedade e 

desenvolvimento da ciência.  

 

2.2.2 O conceito de escola 

A presente reflexão se pauta em dois importantes contextos. Abarca, num 

primeiro momento, a compreensão dos conceitos de campo e habitus apresentados 

pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu que, ao mesmo tempo em que aponta novos 

questionamentos, fornece respostas originais sobre as funções e o funcionamento 

social dos sistemas de ensino nas sociedades contemporâneas, renova o 

pensamento sobre as relações que mantêm os diferentes grupos sociais com a 

escola e com o saber (CATANI, 1998, p. 12). Daí o desafio de buscar fontes que 

subsidiassem a difícil, mas, prazerosa tarefa, de conhecer o seu pensamento, 

principalmente no que se refere às suas influências no contexto educacional 

brasileiro. De outro, realizamos referência ao conceito de materialidade escolar que 

possibilita entender a escola como um todo dinâmico, que se destaca no cotidiano 

da vida social, uma história que se manifesta seja devido à própria estrutura física da 

escola, seja pelas relações que nela se estabelecem, conjugadas na inter-relação 

entre cultura escolar e seus aspectos históricos, especialmente em relação à 

imagem da escola que se traduz pela concepção de educação nela projetada. 

Em sua insistência por captar a relação prática com a teoria, Bourdieu afirma 

a necessidade da utilização das abstrações para explicar as causas das dimensões 

mais concretas e prosaicas de nossas existências sociais, ante as pretensões 
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daqueles que arrogantemente se apropriam dos produtos técnicos e cognitivos e 

utilizam pretensiosamente as competências escolares e culturais (LAHIRE, 2004). 

Para tanto, na definição do conceito de campus, é possível compreender a dinâmica 

da estrutura social que, historicamente situada, envolve a luta e a força por 

interesses específicos que buscam o poder de impor uma representação social 

particular como geral, ou seja, ligado a determinantes sociais específicos e às 

relações de poder. Um campo é um microcosmo incluído no macrocosmo constituído 

pelo espaço social global e este possui regras e desafios específicos, irredutíveis às 

regras do jogo ou aos desafios dos outros campos, ou seja, um sistema estruturado 

de posições e de luta entre os diferentes agentes que o ocupam65. Assim, a escola 

enquanto campus traduz-se como um sistema de regras e desafios e como 

expressão do macrocosmo dependente, consequentemente, das oportunidades 

objetivas que são oferecidas num estado determinado por instrumentos 

institucionalizado de reprodução.   

As transformações recentes das relações entre as diferentes classes 
sociais e o sistema de ensino, com a consequente explosão escolar e 
todas as modificações correlativas do próprio sistema de ensino e 
também todas as transformações na estrutura social que resultam 
(pelo menos em parte) da transformação de relações estabelecidas 
entre os diplomas e cargos, são o resultado de uma intensificação da 
concorrência pelos títulos escolares, para a qual, sem dúvida, tem 
contribuído muito o fato de que, para assegurar sua reprodução, as 
frações da classe dominante e das classes médias, as mais ricas em 
capital econômico, tiveram que intensificar fortemente a utilização 
que faziam do sistema de ensino (BOURDIEU, 1978, p.3)  

Em relação ao habitus, portanto, temos um sistema de esquemas de 

produção de práticas e um sistema de esquemas de percepção e apreciação destas 

mesmas práticas consequentemente condicionadas ao campus e que se situam 

historicamente e que, por isto, tendem a sofrer o agravante dos efeitos de 

naturalização e de eternização em razão da própria estrutura social que a reproduz. 

Segundo Lahire (2002, p. 26), trata-se de um sistema transferível de disposições 

socialmente constituídas, tais como agir, sentir, acreditar, pensar, etc., 

compreendendo a estrutura social na sua forma incorporada, ou seja, no modo como 

o mundo social deixa em cada um de nós na forma de propensões a agir e reagir de 

                                                 
65 Id., p.28. 
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uma determinada forma, destinada a assegurar a reprodução e manutenção das 

relações sociais.   

Assim sendo,  

Qualquer tentativa feita, no sentido de colocar em evidência o 
sistema completo das relações entre as estratégias que cada uma 
das classes de uma formação social determinada põe em ação, em 
diferentes campos de práticas, esbarra não só na ausência de 
estatísticas sistematicamente construídas, mas também, no fato de 
que a agregação estatística tende a embaralhar as relações que se 
estabelecem praticamente, na existência de cada agente singular ou 
de cada unidade social elementar, entre todas as práticas 
sucessivas; nesse caso, cada nova estratégia encontra seu ponto de 
partida e seus limites no produto das estratégias anteriores. 
(BOURDIEU, 1974, p.117)  

Tais perspectivas reafirmam, portanto, uma situação um tanto paradoxal no que 

se refere à própria definição do conceito de escola uma vez que, segundo estudos 

realizados por Saviani (1991, p. 100) encontra-se posta uma importante contradição 

com os interesses atualmente dominantes que chegam a secundarizam e a 

esvaziam a escola de sua função específica, o trabalho com o conhecimento, 

convertendo-a até mesmo de instrumento de reprodução a agência de assistência 

social, destinada a atenuar as contradições geradas por esta mesma sociedade. 

Entendido desta forma, a definição do conceito de escola encontra-se expresso pelo 

grupo social, e tanto o campo quanto o habitus legitimam a compreensão de uma 

realidade sociohistoricamente construída, na qual podemos notar a intervenção de 

representações que tanto orientam em direção ao que é visível ou que relacionam a 

aparência à realidade ou de novo àquilo que define essa realidade (MOSCOVICI, 

2009, p. 31-32). Para tanto, criada a consciência da necessidade de educação 

instiga-nos as contribuições apresentadas por Anísio Teixeira, pedagogo, filósofo e 

educador brasileiro, que ao analisar a estrutura educacional até então justificada 

enquanto um privilégio, afirma que esta deveria ter por excelência um caráter de 

reivindicação social, situada na ascensão de uma instituição que, a despeito da 

família, da classe e da religião, viesse a dar a cada indivíduo a oportunidade de viver 

inteligentemente e a participar responsavelmente da sua sociedade: a escola. 

 
A escola deve ter por centro a criança e não os interesses e a ciência 
dos adultos. O programa escolar deve ser organizado em atividades, 
“unidades de trabalho” ou projetos, e não em matérias escolares. O 
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ensino deve ser feito em torno da intenção de aprender da criança e 
não da intenção de ensinar do professor. A criança, na escola, é um 
ser que age com toda a sua personalidade e não uma inteligência 
pura, interessada em estudar matemática ou gramática. Os seus 
interesses e propósitos governam a escolha das atividades, em 
função do seu desenvolvimento futuro. Essas atividades devem ser 
reais (semelhança com a vida prática) e reconhecidas pelas crianças 
como próprias (TEIXEIRA, 2000, P. 88-90). 

A partir dos pressupostos de uma pedagogia progressiva, que assim como na 

antiguidade grega acentuava a ação da educação sobre o desenvolvimento do 

indivíduo, a escola, antes de tudo, deve “lutar para fugir aos métodos já consagrados 

da escola antiga, que, sendo especial e especializante, especializara os seus 

processos e fizera da cultura escolar uma cultura peculiar e segregada.” 66 diante 

deste quadro ganha relevância a compreensão da escola enquanto lócus de 

observação do que a constitui e para tanto Ambrogi (2004, p. 162) afirma que a 

escola pode ser representada por seu currículo, seus programas, sua organização, 

suas normas, mas a concretude de seu edifício diz muito sobre o que ela pode ser 

ou não ser, bem como traduz as possibilidades cotidianas de seu uso, encontrando 

em Castro (2005, p. 135) a validação desta importante perspectiva: 

Até o prédio, os ambientes, os móveis, a disposição das carteiras 
oferece ao observador sensíveis indicadores sobre o grau em que as 
rotinas e os rituais de uma escola são mais ou menos regulados [...] 
Há escolas em que os espaços escolares têm personalidade, os 
ambientes têm arranjos pessoais e as produções dos alunos e 
professores têm marcas originais [...]. O exame das interações 
simbólicas em sala de aula amplia a compreensão sobre a 
complexidade dos fenômenos pedagógicos e da ação docente. 

 A este respeito Cortella (2003, p. 120-122) instiga a busca pela definição do 

conceito de escola a partir da compreensão da própria dinâmica que o legitima 

enquanto espaço social estabelecido, caracterizado por aspectos que tanto de forma 

isolada quanto em conjunto expressam um arcabouço de relações historicamente 

construídas.   

                                                 
66 Id., 1987, p. 13. 
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Figura 6   

 - Entendida como lugar de cerimônia ou como lugar de espetáculo, no interior 

da sala de aula o silencio e a atenção contínua focam um ator principal que, de 

posse dos instrumentos necessários, deve saber interpretar seu papel e conquistar a 

atenção da plateia. 

 

Figura 7 

 - A disposição espacial ocupa lugar de destaque e obedece a uma hierarquia, 

de modo que tudo esteja ordenado. 
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Figura 8 

 - O celebrante dá início ao culto assim como o ator dá início à peça, 

dominando o espaço sem prejuízo de ser interrompido.  

 

 

Figura 9 

 - A legitimidade conquistada pelo celebrante ou pelo ator está em sua 

capacidade de operar as ferramentas, convencendo os presentes da necessidade de 

sua atuação. 
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Figura 10 

- Os enredos apresentados, seja no teatro, seja no rito, frequentemente não são 

produzidos pelo ator ou pelo celebrante. Contudo, tendo oportunidades, manifesta 

suas próprias ideias, adaptando o trabalho às necessidades do grupo.   

 

 

Figura 11 

 - Nem sempre o conteúdo é adequado a todos ou significativo, fazendo com 

que muitos não entendam e até mesmo se culpem por isto. 
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 Estas entre outras situações fazem com que a escola apresente 

características próprias a serem analisadas, contanto, para tanto, com uma leitura 

global do que a constitui, desde a figura do professor, passando pela dinâmica da 

aula, pela disposição e organização do espaço, pelos materiais utilizados, pelo 

conteúdo/currículo a ser ensinado, etc. compreendido este processo como um 

fenômeno social a ser compreendido devido às representações sociais nele contida. 

A este respeito, Arendt (1972, p. 222) chama nossa atenção para o grande desafio 

de se pensar a educação no limiar da contemporaneidade, uma vez que desde os 

gregos é possível afirmar a existência de grandes reflexões sobre esta realidade, 

particularmente no que diz respeito às concepções de criança e de infância 

construída pela sociedade. Ela afirma ser a educação um problema político de 

primeira grandeza, e a seriedade deste problema necessita ser evidenciada para que 

a discussões encontrem efetivas soluções. Há consequentemente, uma análise 

muito mais profunda a ser realizada, que possa trazer respostas para questões que 

vão além das aparências, pois, se Joãozinho, Caio, Estela não sabem ler, muito mais 

coisas necessitam ser compreendidas, superando a concepção de subjugar à 

criança a culpa pelas deficiências políticas e históricas da sociedade. Criticamente 

sua análise torna evidente a necessária superação de uma visão adultocêntrica, que 

acaba por doutrinar a criança com valores e normas, fazendo com que a escola seja 

concebida como mero receptáculo e reprodutora de contextos excludentes. 

 

2.3  As representações sociais da escola na voz (vozes) das crianças: 
primeiras aproximações 

Em vista de adentrar um campo de pesquisa que tem provocado as ciências e 

seus respectivos pesquisadores a dedicarem especial atenção aos seus 

pressupostos, a representação social da escola na voz das crianças é visto como um 

fenômeno complexo a ser investigado, alcançando importantes desdobramentos 

particularmente no campo da educação. No final do século XX as universidades e 

centros de estudo, bem como congressos, seminários etc. têm evidenciado o 

potencial dos estudos que se voltam à reflexão do modo como diversos sujeitos, 

presentes nas mais diversas realidades apresentam contribuições para a construção 

de um arcabouço teórico sistematizado, resultado de um denso e intencional trabalho 
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de pesquisa. Frente a isto, reconhecemos não ser possível avançar em nossos 

estudos sem tomar conhecimento do muito que já vem sendo feito e que reitera a 

relevância tanto acadêmica quanto social da problemática aqui assumida.   

Expressa nos trabalhos desenvolvidos por Cruz (1987), Gonçalvez (1990) e 

Moura (2004), por um lado temos afirmada a competência da criança como sujeito 

sociohistoricamente situado, envolvido por uma dinâmica de vida também fortemente 

legitimada pelas mais diversas problemáticas, um universo prefigurado a partir do 

mundo adulto, haja vista que a visão adultocêntrica de mundo é uma realidade e um 

constante desafio a ser superado.  De outro, a busca por uma metodologia de 

trabalho que possibilitasse captar a gênese do objeto a ser investigado também se 

tornou alvo de intenso trabalho para garantir, na escuta das vozes, uma melhor 

sistematização das características oriundas da própria experiência das crianças. 

 

2.3.1 A criança: sujeito e produto histórico de uma coletividade 

Consentida ou não a sua presença, as crianças estão por toda a parte, seja 

nas ruas, nas escolas, nas praças e praias, expostas às mais variadas realidades, 

como bem nos afirma Priore (2007). Enquanto algumas estudam, outras trabalham, 

cheiram cola, brincam ou roubam, sendo amadas ou usadas de acordo com a 

concepção que a realidade lhes confere. 

A compreensão do que a criança e a infância significam encontra-se 

associado à concepção assumida pela sociedade em uma determinada época e a 

falta de uma história da infância e seu registro historiográfico tardio são indícios da 

incapacidade por parte do adulto de ver a criança em sua perspectiva histórica. 

Somente nos últimos anos o campo historiográfico rompeu com as rígidas regras da 

investigação tradicional, institucional e política, para abordar temas e problemas 

vinculados à sua história social, como bem afirma Ariès (1973, p. 87). De acordo com 

os estudos desenvolvidos por Philipe Ariès na década de 1960, a construção social 

da história da criança, particularmente no que se refere à dinâmica da sociedade 

europeia no final da Idade Média até o século XIX, afirma que as crianças conviviam 
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junto com os adultos e com eles aprendiam no movimento de uma vida coletiva. 

Porém, logo após este período, já nos séculos XVIII e XIX 

a escola confinou a infância outrora livre num regime disciplinar cada 
vez mais rigoroso, que resultou no enclausuramento total no 
internato. A solicitude da família, da Igreja, dos moralistas e dos 
administradores privou a criança da liberdade de que ela gozava 
entre os adultos. Infligiu-lhe o chicote, a prisão, em suma, as 
correções reservadas aos condenados das condições mais baixas. 
Um sentimento muito diferente da antiga indiferença. (Ariès, 2006, p. 
192). 

 

 Entendida até mesmo como um objeto abstrato, a criança alcançou forte 

legitimidade no seio social a partir dos estudos desenvolvidos pela psicologia e pela 

sociologia, compreendida no âmbito de contextos efetivos nos quais indivíduos 

concretos são chamados a se desenvolver, com seus traços culturais, seus ritos, 

suas linguagens e modelos de ações ainda inexplorados. Numa perspectiva 

demográfica, a criança foi historicamente situada como um ser improdutivo, mediante 

os parâmetros de uma sociedade que necessitava de mão de obra devido as suas 

bases produtivas e comerciais e, consequentemente, essa quase onipresença 

infantil, nas palavras de Priore (2007, p. 8) nos obriga a compreender o modo como 

ela passou do total anonimato à condição de cidadão com direitos e deveres 

aparentemente reconhecidos. Pensar tal questão, assim como seus antecedentes 

históricos, torna-se uma preocupação a ser assumida, particularmente no que se 

refere ao estudo das representações ou das práticas infantis, muitas vezes 

fragilizadas por questões de ordem política e social que chegam até mesmo a lhes 

subtrair o alcance das potencialidades inerentes ao desenvolvimento humano.  

 De acordo com estudos realizados a partir das contribuições da psicologia e 

da pedagogia, é possível traçar um olhar sobre a criança e sua disposição para estar 

no mundo e nele promover sua identidade, porém, a história nos mostra que existe 

uma enorme distância entre as reais condições a elas oferecidas e os ideais 

declarados pelas organizações que, desde a proclamação da Declaração dos 

Direitos das Crianças, realizado em 20 de novembro de 1959 pela Assembléia Geral 

das Nações Unidas, tem buscado mediar constatações concretas. 
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   A este respeito, a pobreza e a falta de escolarização da criança ao longo da 

história, principalmente no que diz respeito à criança brasileira, traz em si a 

necessidade de enfrentamento de desafios que vão desde o enfrentamento de um 

passado constituído por tragédias que simplesmente mutilaram a existência das 

crianças até a superação da inércia de um presente que alienado de sua história no 

mais das vezes, não nos é contada diretamente por ela, até mesmo por que não lhes 

perguntamos. 

O que restou da voz dos pequenos? Os desenhos das fardas com 
que lutaram contra o inimigo, carregando pólvora para as 
canhoneiras brasileiras na Guerra do Paraguai; as fotografias tiradas 
quando da passagem de um “photographo” pelas extensas fazendas 
de café; o registro de suas brincadeiras severamente punidas entre 
as máquinas de tecelagem; as fugas da FEBEM (PRIORE, 2007, p. 
15).  

 E continua: 

Não há, contudo dúvida de que muitas vezes o “não registrado” mal 
estar das crianças ante os adultos obrigou os últimos a repensar suas 
relações de responsabilidade para com a infância, originando uma 
nova consciência sobre os pequenos, que se não é hoje 
generalizada, já mobiliza grande parcela da população (PRIORE, 
2007, p. 14).  
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CAPÍTULO III – COLETA DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

“A cada idade corresponde uma forma de vida que tem valor, equilíbrio, coerência que 
merece ser respeitada e levada a sério; a cada idade correspondem problemas e conflitos 
reais (....) pois o tempo todo, ela (a criança) teve de enfrentar situações novas (....) Temos 

de incentivá-la a gostar da sua idade, a desfrutar do seu presente.”  
George Snyders 

 

 Realizamos a coleta dos dados a partir da disposição da entrevista enquanto 

técnica, organizada por meio de um roteiro composto por questões de ordem 

semiestruturada (ANEXO I), optando por um modelo que melhor possibilitasse a 

análise de conteúdo a que nos propomos. Primeiramente dedicamos especial 

atenção à transcrição das respostas e, a cada questão, buscamos aproveitar seus 

referidos conteúdos em vista da apresentação dos dados obtidos. Tratam-se de sete 

grupos abordados individualmente, compostos de 4 a 5 integrantes. Os mesmos 

encontram-se identificados somente pela primeira letra de seus respectivos nomes, 

seguido da indicação do gênero masculino para os meninos e feminino para as 

meninas, bem como de números que expressam, quando necessário, a quantidade 

de vezes que uma mesma criança manifestou sua opinião. Na sequencia elencamos 

as categorias e os respectivos núcleos de pensamentos por nós abordados 

contando, para tanto, com os referenciais teóricos que fundamentam a presente 

pesquisa. 

 
Legenda:  (M) – Masculino. 
  (F) – Feminino. 

  (2) (3) (4) – Indicação das falas de uma mesma criança.   

 

GRUPO 1  
 
QUESTÕES   
 
1. Contem-me como é estudar nesta escola. Como foi o primeiro ano de estudo 
nesta escola? 
 
E. (M) - Foi bom, a pro, teve muitas brincadeira e ela é uma boa professora foi a 
melhor que eu já vi. 
K. (F) - a pro é legal. Nós brincava tanto no recreio!  
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N. (M) - foi muito bom estudar aqui com a professora, a gente brincava muito aqui... 
brincava de bola.... esconde-esconde... pulava corda. 
El. (F) - a professora fazia muita lição com a gente, e na hora do recreio falava... 
E. (M) (2) - Vamos comer logo, depois fica pedindo para ir para casa e ir comer. 
 
 
2. O que mais gostavam? 
 
E. (M) - eu gostava que a professora... eu sempre eu era o primeiro das lição eu 
terminava primeiro e fazia um monte de coisa... caça palavra, pintava, escrevia. 
K. (F) - As liçãozinha era mó fácil!  
N. (M) - de jogar bola. 
El. (F) - gostava de pular corda.  

 
 
3. Tinha lição difícil? 
 
E. (M) - tinha umas média. 
K. (F) - aí a Júlia lia... 
E. (M) (2) - a gente ia copiando dela. 
 
 
4. Do que não gostavam? 
 
E. (M) - De ver todo mundo me empurrando!  
El. (F) - E eu não gostava de ninguém me batendo. 
N. (M) - eu não gostava de ninguém me beliscando. 
K (F) - ninguém me chutando. 
E. (M) (2) - e ninguém cuspindo para baixo, como era. 
El. (F) (2) - e ninguém puxando o meu cabelo. Acontecia que os grandes da terceira 
eles pegava eu e culpava eu que pulava corda errado. 
N. (2) - A Giovanna caia muito empurraram ela da escada aí eu cai rolei porque eu 
tava segurando ela. 
 
 
5. O que gostariam que tivesse na escola? 
 
E. (M) – vídeo-game.  
El (F) - pula-pula. 
N. (M) - eu também queria que tivesse pula-pula.  
K. (F) - Cama elástica ... festa do sorvete .. festa de pizza ... festa junina... 
 
 
6. Como era a professora? O que ela fazia? 
 
E. (M) - ela fazia um monte de coisa... eu sempre queria estudar com ela todo dia, as 
vezes no recreio.. eu vou lá e dou um abraço nela e volto para o recreio. 
K. (F) - eu não sei. 
El. (F) - quando eu estudava com ela, ela fazia muita lição comigo e eu queria estar 

com ela de novo.  
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E. (M) (2) - E eu gostei da aparência dela e do amor dela. 
N. (M) - eu goste das lições.  
 
 
7. E os colegas, vocês tiveram muitos colegas? 
 
El. (F) - eu tinha a Júlia, a Isabella, o Educado a Késia e o Nicolas.  
E. (M) - Eu tinha a sala toda eu tinha!  
N. (M) - eu tive o Wesley, o Valdino, quem mais? 
K. (F) - eu tinha a Sabrina, a Júlia e a Isabela, a Elen e a Letícia.  
 
 
8. O que faziam junto com os colegas? 
 
El. (F) - brincava.  
N. (M) - pulava corda.  
E. (M) - Dividia o lanche! Tinha o lanche do Kauan aí a gente juntava a metade com 
o salgadinho dele.  
 
 
9. Com que idade vocês entraram nesta escola? 
 
E. (M) - eu entrei com 6.  
K. (F) - eu também. 
N. (M) - eu entrei com 4. 
El. (F) - eu entrei com 5.   
 
 
 
10. E o que vocês acham disso?  
 
E. (M) - eu queria entrar com 4 para conhecer mais a pro. Conheci ela 1 ano só. 
K. (F) - queria entrar com 4 também! 
N. (M) - eu entrei com 4.  
El. (F) - eu entrei com 5. 
 
 
11. E essa idade ta boa para entrar na escola? 
  
Concordam e dizem que fizeram primeiro o pré. 
 
 
12. Vocês mudariam a idade de entrar na escola? 
 
E. (M) - Eu mudaria. Queria entrar com 1 ano. 
K. (F) - e eu com 10. 
El. (E) - e eu com 1. Agora não por que eu sou muito pequena. 
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13. O que vocês acharam de estudar no ano passado? 
 
E. (M) - Foi muito legal. 
El. (F) - Bom. 
 
 
14. Se vocês não estivessem estudando, estariam fazendo o que? 
 
El. (F) - Eu ficava chorando sem estudar porque eu gostava muito da professora. 
E. (M) - Se não tivesse professor eu ia ficar em casa.  
N. (M) - eu gostava de pular corda lá em casa.  
K. (F) - se eu não estudasse eu não ia aprender a escrever e nem ler.  
N. (M) (2) - isso é verdade, isso é verdade! 
 
 
15. Vocês pretendem continuar a estudar?  
 
E. (M) - sim até o final! 
K. (K) - até o terceiro ano. 
 
 
16. E estudar para que? 
 
E. (M) - para aprender. Eu aprendi tudo a contar dinheiro pelos numerais da escola. 
El. (F) - eu aprendi a estudar para aprender ler e escrever. 
N. (M) - eu tenho que estudar para aprender ler e escrever. 
K. (F) - e eu também. 
N. (M) (2) - eu oro sempre para Deus me dar sabedoria para mim ler, escrever e 
pintar. 
 
 
17. Tiveram medo de alguma coisa antes de vir par a escola? 
El. (F) - eu tinha medo dos colegas porque os grandes ficam só empurrando e 
batendo. 
N. (M) – eu não tive medo. Eu fiquei muito bom. 
K. (F) – Não tive medo. 
E. (M) – não, eu nunca tive medo de nada.  
 
 
 
QUESTÕES GERAIS 
 
1. O que é uma escola?  
 
El. (F) - é um estudo o prefeito faz pra gente pra saber ler e escrever. 
E. (M) - uma escola é boa.  
K. (F) - não sei.  
N. (M) - escola é pra a gente estudar e fazer somente as coisas boas. E para mim 
aprender a ler. 
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El. (F) (2) - e para mim a escola serve para mim aprender as coisas boas e não as 
coisas ruins. 
 
 
2. O que acontece numa escola? 
 
El. (F) - a gente faz lição e na hora do recreio a gente pula corda e depois quando 
bate o sinal pra formar fila todo mundo vai no banheiro e bebe água e pronto, senão 
a professora não vai deixar depois. 
E. (M) - tem lição de colar, pintar... Eu gosto de prova. 
K. (F) - Eu gosto de leitura.  
N. (M) - Eu gosto mais é de pintar.  
 
 
3. Os adultos na escola, o que fazem? 
 
E. (M) - Eles estão ensinando a gente a quando pedir uma coisa pedir obrigado.  
El. (F) - e quando ele dá uma coisa tem que falar brigado.  
E. (M) (2) - foi isso que eu acabei de falar. 
N. (F) nos ajuda a aprender também.  
K. (F) - e ler e escrever. 
El. (F) (2) - Eles trabalha com a turma da manhã e a turma de manhã faz um trabalho 
com cola e papéis coloridos.  
 
 
4. Como é ser aluno? 
 
El. (F) - É estudar para aprender as coisas legais. 
K. (F) - Eu gosto. 
E. (M) - Quando eu crescer eu queria ser bombeiro. Ou queria trabalhar vendendo 
carro ou em banco ou de salva vidas.  
El. (M) (2) - eu queria ser motorista de policial e bombeiro.  
K. (F) (2) - eu queria ser enfermeira.  
E. (M) (2) - queria ter dois empregos, um no sábado e um na semana.  
 
 
5. O que não pode faltar numa escola? 
 
El. (F) - Não pode faltar alunos... Não. Alunos pode. E não pode faltar nem... Nem... 
colegas e professoras.  
E. (M) – Não pode faltar água, não pode faltar comida.  
N. (M) – não pode faltar lições, não pode faltar nada, porque se faltar algumas coisas 
não vai dar pra gente fazer e não estudar. 
K. (F) – e também não pode faltar professores e quando as professoras ta ocupada 
não é pra ficar “pro”, “pro”... 
 
 
6. O que tem de bom na escola? 
 
E. (M) - Comida.  
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El. (F) - Os alunos.  
N. (M) - Melancia. 
K. (F) - Doce, sorvete, salgadinho... 
 
 
7. O que tem de ruim na escola? 
 
E. (M) - Tudo... 
K. (F) - quando os coleguinhas bate em nós. 
 
 
8. O que vocês retirariam da escola? 
 
El. (F) - as cadeiras... 
E. (M) - as cadeiras não! As mesas. 
K. (F) - Não queria que tivesse gente brigando. 
N. (M) - Tiraria umas mesas. Tem muita mesa. 
K. (F) (2) - Eu também queria tirar as cadeiras, porque tem muita cadeira. 
 
 
9. Preferem vir para escola ou não? 
 
El. (F) - Eu prefiro. 
E. (M) - Em casa em jogo videogame. 
K. (F) - Eu também. 
El. (F) - Mulher não pode jogar vídeo-game. 
K. (F) (2) - Pode sim.  
 
 
10. Todos vocês gostam de vir para a escola? 
 
Todos - Sim. 
K. (F) - Para aprender. 
E. (M) e N. (M) - aprender ler e escrever. 
 
 
11. Como são as crianças que vão para a escola? 
 
N. (M) - Elas quer aprender, aprender as coisas boas. 
El. (F) - As professora fala pra elas que é muito legal. 
E. (M) - elas gostam de aprender.  
K. (F) - escrever, ler...  
 
 
12. E as que não vão para escola? 
 
El. (F) - porque tem preguiça, preguiça de fazer a lição. E na hora do recreio tem 
preguiça de comer e pular corda, de ir no banheiro... 
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13. Se vocês fossem montar uma escola para as crianças, como seria esta escola? 
 
El. (F) - toda vermelha, e rosa e azul e verde. Ia ter crianças e as professoras e 
diretora e diretor Crianças, cadeiras, mesas e lição. 
E. (M) - eu ia construir igual a uma mansão e ia ter tudo, tudo que as crianças quiser.  
K. (F) - eu comprava... brinquedo pras crianças, comprava pula-pula pra eles... um 
monte de coisa. 
N. (M) - era igual a essa, mas sem cadeira, sem nada... até o teto de brinquedo. 
 
 
14. Como seria o primeiro ano/dia destas crianças na escola de vocês? 
 
E. (M) - Era legal.  
El. (F) - quando os outros chamar eu... ia ter quebra cabeça...  
N. (M) - é muito legal. Ia ter lições, um monte, um monte, um monte de lições. Prova.  
K. (F) - lição de caça-palavra e de pintar.  
 
 
15. Se as crianças tivessem dificuldade... 
 
El. (F) - eu ajudava eles pra vir para a escola.  
N. (M) - ajudava a vir para a escola e ajudava a aprender também e quando tivesse 
com dificuldade eu ajudaria.  
K. (F) - não sei. 
E. (M) - eu ia ser o diretor da escola. Ia chamar o professor que estuda muito tempo 
pra ensinar a ler, ensinar a escrever, contar. 
 
 
16. Se vocês fossem o professor/a... 
 
El. (F) - eu dava lição pros outros e chamava todo mundo para dar lição um pro outro 
e ajudar. 
N. (M) - Eu também. Igualzinho a El.  
K. (F) - chamava para ler na frente. 
E. (M) - eu ia levar eles todo dia para a informática. 
 
 
17. Se fossem o diretor/a... 
 
E. (M) - eu ia mandar em tudo. 
K. (F) - eu também.  
N. (M) - eu ia mandar em tudo também. 
El. (F) – tudo. 
 
 
18. Como iam mandar em tudo? 
 
El. (F) - porque a gente fez a escola par ajudar os outros a ler e estudar.  
K. (F) - pra não correr senão vai se machucar.  
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19. Porque os pais colocam os filhos na escola? 
 
E. (M) - porque como elas já estudaram, eles colocaram na mesma escola para 
aprender como eles aprenderam. 
K. (F) - se não aprender vai ficar burro. 
N. (M) - eu também, igual a K. 
 
 
 
GRUPO 2   
 
QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
 
1. Contem-me como é estudar nesta escola. Como foi o primeiro ano de estudo 
nesta escola? 
 
Ge. (F) - foi muito legal. Foi bastante legal, A professora foi muito carinhosa com a 
gente. Ela nos agüentou muito. Nós fazia tanta bagunça... 
J. (F) - ela dava lição pra gente, mas só que às vezes o R. era mal criado e ela pôs 
ele no cantinho.  
Ga. (M) - tinha brinquedo, tinha carrinho, tinha boneca...  
 
 
2. Vocês traziam ou tinha na escola? 
 
Ga. (M) - tava na escola.  
Gu. (M) - só que eu trazia. 
 
 
3. E a professora deixava brincar? 
 
J. (F) - Deixava.  
Ga. (M) - Agora não pode mais trazer pra escola! 
Ge. (F) - na sala a gente sempre brincava. 
 
4. O que mais gostava? 
 
Ge. (F) - de desenho.  
J. (F) - também.  
Ga. (M) - de brincar.  
 
 
5. Brincar de que? 
 
Ga. (M) - de carrinho. 
Gu. (M) - gostava de boneco que tem carro. 
 
6. Do que não gostavam? 
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Ge. (F) - as coisas que eu não gostava é que o Nicolas ficava dando tapa na minha 
cabeça e não dizia por que. 
J. (F) o que eu não gostava é que não desenhava. 
Ga. (M) - eu não gostava quando ficava de castigo. 
Gu. (M) - achava ruim quando a professora brigava com o Ryan. 
 
 
7. O que gostariam que tivesse na escola? 
 
Ge. (F) - eu gostaria que tivesse a mesma coisa, a mesma professora. Eu adorava a 
minha professora. Era ela muito legal comigo. 
J. (F) - queria que a ficava com a gente, todo dia. 
Ga. (M) - eu queria que tivesse carrinho. 
Gu. (M) - eu queria que a pro tivesse lá com a gente e dando brinquedo pra gente e 
lição. 
 
 
8. Como era a professora? O que ela fazia? 
 
Ge. (F) - ela é de cabelinho curto, meio branco. Ela é meia branquinha, com muita 
espinha na cara. Ela usa a mesma roupa. Todo dia o mesmo modelo. uma camiseta 
branca com desenho e uma calça jeans.  
J. (F) - ela dava tanta lição e eu gostava... que ela vinha com a roupa diferente... 
Ga. (M) - ela tem o cabelo branco, ela usava uma roupa branca... 
Gu. (M) - ela gostava de mim, eu sentava... ela pôs eu onde ela quer, todo dia ela vai 
embora de ônibus. 
 
 
9. E os colegas, vocês tiveram muitos colegas? O que faziam junto com os colegas? 
 
Ge. (F) – brincava bastante, desenhava, e se ninguém tinha nada pra brincar, mas 
pegava nossas canetinha e ajuntava tudo e fazia desenho. Aí teve um dia que 
minhas colegas fez uma coisa muito loquinha  ela desenhou uma professora com o 
formato de uma parede e escreveu “professora” e colocou na parede. 
 
 
10. A professora viu? 
 
Ge. (F) - Viu e brigou e levou ela pra diretoria. 
J. (F) -  o Ryan é o mais malcriado, toda hora fica de castigo a pro briga com ele.. 
Daí ela fazia assim: ficava correndo e machucou o colega. Daí ele foi para diretoria.  
Ga. (M) - brincava com eles.  
Gu. (M) - tenho 10 amigos. G, J e F. (citou o nome de 3). 
 
 
11. Com que idade entraram nesta escola? 
 
Ge. (F) - 3 aninhos. 
J. (F) - com 5. 
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Ga. (M)  - com 6. 
Gu. (M) - com 5. 
 
 
12. E o que vocês acham disso? E essa idade ta boa para entrar na escola? 
 
Ge. (F) - foi bom, eu aprendi mais.  
 
 
13. Vocês gostaram de estudar? 
 
Todos - Sim. 
 
 
14. Vocês pretendem continuar a estudar?  
 
Todos - Sim.  
 
 
15. E estudar para que? 
 
Ge. (F) - pra ficar muito inteligente porque eu quero entrar num curso... 
 
 
16. Curso de que? 
 
Ge. (F) - eu queria entrar para ver como é que é pra ser babá. Eu gosto de criança.  
J. (F) - estudar pra crescer para ser diretoria da escola. 
Ga. (M) - para aprender a ler e para aprender a escrever. 
Gu. (M) - a mesma coisa que eu ia falar.  
 
 
17. Tiveram medo de alguma coisa antes de vir par a escola? 
 
Ge. (F) - de o irmão arrumar encrenca.  
J. (F) - não. 
Ga. (M) - não. 
Gu. (M) - não. 

 
 
17. Vocês sonhavam em vir logo pra escola? 
 
Ge. (F) - fiquei muito feliz arrumando as coisas em casa para vir para a escola.  
J. (F) - não queria. 
Ga. (M) - não queria.  
Gu. (M) – queria. 
 
 
 
18. Já imaginavam como seria aqui na escola? 
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Ge (F) - muito legal. Eu imaginava que ia ser bastante legal. 
 
 
19. Estudaram em outra escola antes dessa? 
Ge. (F) - prezinho. 
J. (F) - prezinho. 
Ga. (M) - prezinho. 
Gu. (M) - prezinho. 
 
 
 
QUESTÕES GERAIS 
 
1. O que é uma escola?  
 
Ge (F). - para ensinar as coisas, pra estudar, pra ensinar as coisas. 
J. (F) - serve para estudar. 
Ga. (M) - estudar. 
Gu. (M) - uma coisa para aprender. Estudar para não ficar burro. 
 
 
2. O que acontece numa escola? 
 
Ge. (F) - uma escola serve pra se estudar pra ficar mais inteligente... pra arrumar 
amigos também... e também eu gostava mais de uma coisa da minha melhor amiga 
B. Até hoje ela estuda comigo, nós fazia tanta arte aqui nesse quintal!  
J. (F) - Bom. Serve pra estudar, pra aprender a ler e também pra aprender a ajudar 
os seus coleguinhas. 
 
 
3. Os adultos na escola... Se eles não estivessem... 
 
Ge. (F) - ia ser bastante difícil. 
J. (F) - ia ser uma escola vazia, só com a gente. 
Ge. (F) (2) - ia ter que fazer lição em casa e passar lição pra outras crianças 
Ga. (M) - dava pra nós brincar, pegar os brinquedos  
 
 
4. O que as crianças fazem na escola? 
 
Ge (F) - Lição  
J. (F)- Estudam 
Ge. (F) (2) - Brincam faz arte 
Ga. (M) - Lê. 
 
 
5. E os adultos, o que fazem? 
 
Ga. (M) - Ensinam a ler. Escrevem.  
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Gu. (M) - ensina a gente, dá lição pra gente, dá matemática pra gente, faz continha 
pra gente, dá tudo pra gente. 
Ge. (F) - Sabe qual é a minha melhor aula, é a de física. 
J. (F) - a minha é de malha. Passa lição...  as professora pula corda... 
 
 
6. O que não pode faltar numa escola? 
 
Ge. (F) - não pode faltar professor. 
J. (F) - pra mim eu não quero que falta aluno na escola, professora.  
Ga. (M) - boneco. 
Gu.(M) - carrinho. 
 
 
7. O que vocês retirariam da escola? 
 
Ge. (F) - as gracinhas por que é muito bagunceiro.  
J. (F) - a comida. 
Ga. (M) - a comida. 
Gu. (M) - as gracinhas. 
 
8. Preferem vir para escola ou não? 
 
Ge. (F) -  eu queria que não viesse. Não queria... queria me preparar .... me preparar 
para saber mais coisas... porque eu vim, entrei burrinha pra escola. 
 
 
9. Mas a escola serve pra que? 
 
Ge. (F) - Pra estudar.  
 
 
10. E pra vir pra cá já tem que saber alguma coisa? 
 
Ge. (F) - tem que saber ler.  
J. (F) - Eu queria ficar 300 vezes em casa... ficar na praia morando com meu vô e 
junto com  a minha mãe 
Ga. (M) - queria ficar no curupira (parque) 
Gu. (M) - eu queria faltar mil dias.  
 
 
11. Como são as crianças que vão para a escola? 
 
Ge. (F) - são muito legais, bagunceiras. 
J. (F) - legais, mas só que são muito arteiras. 
Ga. (M) - legal, mas são bagunceiras. 
Gu. (M) - completamente bagunceiras, igual o G. que só quer carrinho. 
 
 
12. E as que não vão para escola? 
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Ge. (F) - são muito quietas.  
J. (F) - são muito chatas. 
Gu. (M) - são burras.  
 
 
13. Se vocês fossem montar uma escola para as crianças, como seria esta escola? 
 
Ge. (F) - a merenda ia ser sobremesa, teria brinquedos, também ia ter carrinho de 
brinquedo, ia ter castigo. No castigo ia ter que ficar de shortinho e ia ter que ajoelhar 
naqueles milhos com ponta e uma caneca com água gelada, de congelador, pra 
aprender. Só ia poder sair do castigo e trocar a roupa na hora que ia subir para a 
sala.   
J. (F) - a minha escola vai ter um monte de coisa... ter sobremesa, jantar, sobremesa 
de banana, maça, coco, de mel, um monte de coisa. Vai ter sorvete, refrigerante, 
tinha professora de Educação Física que ia ensinar um monte de coisa.  
Ga. (M) - com sobremesa, brinquedo estudar a ler, aprender a escrever. 
Gu. (M) - com quatro blocos, teria professora feliz, diretora que não por de castigo, 
na minha escola ia ter melancia... inteira. Seria grande, ia ter uma mesona pra 
colocar mil prato.  
 
 
14. Se não aprendessem... 
 
Gu. (M) - ia ficar burro, idiota. 
 
 
15. Se vocês fossem o professor/a... 
 
J. (F) - Ia passar um monte de lição pra eles fazer. 
Ge. (F) - eu também, um monte de continha. 
Gu. (M) - eu ia dar um livrão. 
 
 
16. Se fossem o diretor/a ... 
 
Ge. (F) - ia ter que ficar na escola estudando até o outro dia. 
J. (F) - eu ia dizer, “olha o que você ta fazendo moleque!” 
Ga. (M) - ia dar um gritão. 
Gu. (M) - eu ia falar “fica quieto moleque”. 
 
 
17. Porque os pais colocam vocês na escola? 
 
Ge. (F) - colocaram um ano antes na escola foi muito bom para eles... se livrou de 
nós. 
J. (F) - pra eu aprender a ficar sabidona, a escrever muito também. 
 
 
GRUPO 3   
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 
1. Contem-me como é estudar nesta escola. Como foi o primeiro ano de estudo 
nesta escola? 
 
B. (F)  - legal. 
W -  foi bom. 
R. (M)  - foi muito legal.  
S. (F)  - foi gostoso. 
 
2. O que vocês lembram que tinha? 
 
B. (F)  - tinha um monte de negócio pra gente ler. 
W. (M)  - tinha brinquedo.  
R. (M)  - Boneco.  
S. (F) - Boneca e eu lembro... lição. 
 
 
3. O que vocês faziam? 
 
B. (F)  - a gente fazia lição. 
W. (M)  - lição. 
R. (M)  - lição. 
S. (F)  - lê.  
 
 
4. O que mais gostava? 
 
B. (F) - de lê. 
W. (M) -  de escrever.  
R. (M) -  eu gostava de brincar. 
S. (F)  - de escrever. 
 
 
5. Do que não gostavam? 
 
B. (F)  - quando a professora batia na mesa . 
W. (M)  - que os meninos ficava batendo na gente.  
R. (M)  - que o menino ficava atentando a gente. 
S. (F)  - fica atentando.  
 
6. Do que vocês sentem falta? 
 
W. (M)  - que a professora gostava da gente.  
R. (M) - da gente escrever. 
S. (F)  - da gente lê. 
B. (F)  - da gente brincar. 
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7. O que gostariam que tivesse na escola? 
 
B. (F)  - tudo. 
R. (M)  - brinquedo, muito brinquedo. 
 
 
8. Como era a professora? O que ela fazia? 
 
R. (M)  - boazinha. 
S. (F) - legal. 
B. (F) - ela brincava com a gente.  
W. (M)  - ela dava brinquedo. 
B. (F) (2) - ela deixava a gente brincar, ficava brincando, deixava a gente brincar com 
o nosso brinquedo. 
 
 
9. E os colegas, vocês tiveram muitos colegas? 
 
W. (M)  - alguns bravos e alguns bons. 
S. (F)  - tinha bastante colegas. 
B. (F)  - eu si tinha 1 que era a A. 
R. (M)  - a K. 
 
 
10. O que faziam junto com os colegas? 
 
R. (M)  - nada.  
S. (F)  - eu ia na casa dela brincar com ela. 
W. (M) -  nenhum. Não queria ter colega. 
 
 
11. Com que idade entraram nesta escola? 
 
S. (F)  - eu entrei com 6.  
W. (M) - 6. 
R. (M) - 6. 
B. (F)  - com 5. 
 
 
12. E o que vocês acham disso? E essa idade ta boa para entrar na escola? 
 
W. (M)  - ta bom. 
 
 
13. Vocês mudariam a idade de entrar na escola? 
 
W. (M) - mais cedo, com 12 anos. 
S. (F)  - com 7, porque eu gosto.   
14. O que vocês acharam de estudar no ano passado? 
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B. (F)  - gostei bastante, porque aqui é bom...dá lição, faz tudo que eu gosto 
 
 
15. Vocês pretendem continuar a estudar?  
 
Todos - sim. 
 
 
16. E estudar para que? 
 
B. (F)  - pra ser professora. 
S. (F)  - pra ser professora.  
W. (M)  - pra ser professor. 
R. (M)  -  pra ser professor. 
 
 
17. Por que? 
 
W. (M) - por causa que é bom. 
B. (F)  - porque eu gosto.  
 
 
18. Bom por que? 
 
S. (F)  - por que passa lição. 
W. (M) - escreve na lousa.  
 
 
19. Tiveram medo de alguma coisa antes de vir par a escola? 
 
W. (M) - não. 
B. (F)  - eu tive... de fica lá na sala que dá letra de mão... é que eu não sei letra de 
mão ainda 
S. (F)  - Nem eu 
 
 
20. Tinha vontade de vir logo pra escola? 
 
Todos - sim. 
 
 
 
QUESTÕES GERAIS 
 
 
1. O que é uma escola?  
 
B. (F)  - ih, essa é difícil! 
S. (F)  - pra estudar 
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W. (M)  - pra fazer lição, pra ler, brincar, pra aprender 
R. (M) - pra aprender a ler 
B. (F) (2) - pra estudar 
 
 
2. O que acontece numa escola? 
 
B. (F)  - é bom, legal 
R. (M)  - um monte de coisa legal 
S. (F)  - fazer lição, ler, escrever o nome, escrever o nome do animal 
B. (F) (2) - ler livro...  fazer prova e ler livro 
 
 
3. Os adultos na escola... 
 
W. (M)  - brincam. 
S. (F)  - Não. Dá aula... 
W. (M)  - Dão aula os adultos? 
S. (F) (2) - É. Pra que serve o professor, então? Adultos também são mulheres, tá! 
B. (F)  - O que são os adultos?  
S. (F)  - São as pessoas grandes da escola. Dão aula, faz lição, lê livro, faz prova, 
faz tudo. 
 
 
4. E as crianças, fazem o que na escola? 
 
W. (M) - briga. 
B. (F)  – brinca. 
S. (F)  - aparece na porta da sala e dão língua. 
 
 
5. Como é ser aluno? 
 
W. (M) - tem que estudar e tem que aprender a ler e escrever. 
 
 
6. Se tivesse só criança na escola... 
 
W. (M)  - muito legal. 
S. (F)  - não ia ter professor, não ia ter nada... só ia ter brinquedo. 
 
 
7. O que não pode faltar numa escola? 
 
S. (F)  - professora. 
R. (M)  - professora. 
B. (F)  - professor. 
W. (M)  - professor. 
 
8. O que tem de bom na escola? 
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S. (F)  - tudo. 
W. (M)  - eu acho que é a lição.  
R. (M)  - eu acho que é a comida. 
B. (F)  - tudo. 
 
 
9. O que tem de ruim na escola? 
 
W. (M)  - a professora brigando com a gente. 
S. (F) - de ruim é a gente não aprender. 
 
 
10. O que vocês retirariam da escola? 
 
S. (F)  - eu tiraria o menino que fica batendo nos outros. 
W. (M)  - tirava tudo. 
B. (F)  - tirava os alunos que fica xingando, que fica falando palavrão. 
 
 
11. Preferem vir para escola ou não? 
 
Todos - vir para a escola. 
 
 
12. Todos vocês gostam de vir para a escola? 
 
S. (F)  - a gente adora a escola! 
W. (M)  - porque a gente vai aprender e ninguém vai ficar chamando de burro. 
R. (M)  - por causa que é bom, a gente aprende. É bom porque é legal! 
B. (F)  - por causa que é muito legal. 
 
 
13. Como são as crianças que vão para a escola? 
 
R. (M)  - boa. 
B. (F)  - fica aprendendo.  
W. (M)  - quem tá burro fica aprendendo... que nem eu. Eu era burro... 
S. (F)  - inteligente. 
 
 
14. E as que não vão para escola? 
 
W. (M)  - fica burro. 
 
 
15. Se vocês fossem montar uma escola para as crianças, como seria esta escola? 
 
R. (M)  - eu ia fazer tudo pras crianças comer.  
S. (F)  - só comer, comer, comer.  
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B. (F)  - cheia de brinquedo e tem que escrever. 
W. (M)  - com brinquedo e um monte de lição.  
 
 
16. Como seria o primeiro anos destas crianças na escola de vocês? 
 
W. (M) - eu ia passar o nome de um animal na lousa e depois eles ia copiar ... eu a 
deixar na folhinha e eles ia ter que escrever lá o nome do animal, se eles souberem. 
B. (F) - ia ser bom. Eu ia fazer lição. 
R. (M)  - lição. 
S. (F)  - eu ia dar lição. 
 
 
17. O que elas teriam para fazer/aprender nessa escola? 
 
R. (M) - comida. 
B. (F)  - lição. 
W. (M) - tudo. 
S. (F)  - um monte de coisa. 
 
 
18. Se as crianças tivessem dificuldade... 
 
W. (M) - ia ficar burro. 
S. (F)  - eu ia mandar escrever de letra de mão. Aí ia aprender.  
 
 
19. Se vocês fossem o professor/a... 
 
W. (M) - ia mandar pra diretoria.  
S. (F)  - ia mandar pra diretoria.  
 
 
20. Se fossem o diretor/a ... 
 
S. (F)  - eu ia ligar pro pai e ia mandar um monte de lição e se a lição não tivesse 
feita ia ficar nesse ano pra sempre... até com filho... até ficar grande e com filho 
naquele primeiro, na sala 1. 
R. (M)  - se eu fosse diretor, eu ia passar lição. 
W. (M)  - Diretor tem que brigar... 
S. (F) (2) - que brigar o que. Se não fizer a lição é claro que ele ia ter que brigar, né?  
B. (F)  - eu ia chamar o pai.  
W. (M)  - ia chamar a mãe.  
 
 
21. Porque os pais colocam os filhos na escola? 
 
B. (F)  - pra aprender.  
W. (M)  - e ler. 
S. (F)  - e escrever. 
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GRUPO 4  
 
 
QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
 
1. Contem-me como é estudar nesta escola. Como foi o primeiro ano de estudo 
nesta escola? 
 
W. (M)  - eu não sei.  
D. (F)  - nos brincamos, nós estudamos, nós fez lição e nós olhamos a sala, e nós 
brincamos de pininho 
J. (F)  - a gente brincava com os brinquedos, a gente estudava e fazia lição, 
brincava, e conheceu os amigos. 
K. (M)  - fazia lição. 
W. (M) (2) - fazia folhinha, brincava... olhava a sala... porque a professora pedia... 
 
 
2. O que vocês lembram que tinha? 
 
W. (M)  - brinquedo, lousa, cadeira e mesa e folhinha, e  relógio... e o armário, e giz. 
 
 
 
3. Vocês ajudavam a professora? 
 
D. (F)  - a gente ajudava... quando todo mundo ficava bagunçando aí todo mundo 
pedia pra pro “pro deixa olha?” , aí a pro deixava e a gente marcava o nome de 
quem tava bagunçando. 
 
 
4. O que mais gostava? 
 
J. (F)  - de brincar.  
K. (M)  - brincar de carrinho. 
W. (M) - a professora dava os brinquedos e a gente brincava, sem fazer barulho, 
sem conversar alto e sem estragar o carrinho.  
D. (F)  - tinha boneca que era da professora e ela dava pra gente brincar. 
J. (F)  - da boneca. 
 
 
5. Do que não gostavam? 
 
W. (M)  - de ficar de castigo... ter que ir pra diretoria a ficar no cantinho, de canto pra 
parede Nunca fiquei mas já vi colegas ficar lá. 
D. (F) - de ficar de castigo, de cara pra parede... já fiquei porque tava conversando. 
K. (M) - de ficar de castigo... tava conversando. 
 
 
6. Do que vocês sentem falta? 
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W. (M)  - da pro e dos brinquedos.  
K. (M)  - dos pininhos. 
J. (F)  - da pro.  
D. (F)  - gostava da prof.  
 
 
7. O que gostariam que tivesse na escola? 
 
W. (M)  - uma caixa com uma lagartinha que vai nascer borboleta que a pro já tinha 
mas a borboletinha foi embora, tinha muitas... umas ficaram e outras voaram. 
D. (F)  - gostaria que tivesse brinquedos, boneca. 
K. (M)  - eu também... brinquedos. 
J. (F)  – boneca. 
 
 
8. Como era a professora? O que ela fazia? 
 
W. (M)  - ela fazia atividade, fazia lição de casa e ficamos de castigo.   
D. (F)  - Bonita. 
J. (F) - Fazia o nome da escola na lousa. 
K. (M) - lembro das lição, dos brinquedos e dos meus amigos. 
 
 
9. E os colegas, vocês tiveram muitos colegas? O que faziam junto com os colegas? 
 
W. (M) - tinha bastante colega, fazia atividade, brincamos de carrinho, de motinho, 
de robô. 
D. (F)  - a gente brincava , ficava conversando baixinho, a gente ficava fazendo lição 
junto, a gente ... só todos os alunos da minha classe todos são meus amigos. 
K. (M) - brincava de boneca. 
 
 
10. Com que idade entraram nesta escola? 
 
W. (M) - eu entrei com 6.  
D. (F)  - com 5. 
J. (F) - com 6. 
K. (M) - Com 5. 
 
 
11. E o que vocês acham disso? E essa idade ta boa para entrar na escola? 
 
W. (M)  - foi legal conhecer os amigos, foi legal brincar com eles. 
D. (F)  - e foi legal brincar com eles e também conhecer, conversar, saber o nome 
deles. 
 
 
12. Vocês mudariam a idade de entrar na escola? 
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W. (M) - entraria com 1000. Entrar logo não. Eu gosto de ficar em casa, brincar, 
comer, tomar banho. 
D. (F)  - com 6.  
J. (F) - com esta idade mesmo. 
 
 
13. Gostaram de estudar? 
 
W. (M)  - sim. 
D. (F)  - eu gosto de estudar de manhã primeiro pra depois de tarde quando eu 
chegar comer comida e brincar.  
J. (F) - e eu gosto de manhã também. 
 
 
14. Vocês pretendem continuar a estudar?  
 
W. (M)  - Sim. 
 
 
15. E estudar para que? 
 
W. (M)  - pra mim aprender... pra mim conhecer... e pra mais colegas pra mim 
conhecer eles. E eu gosto de brincar na escola. 
D. (F)  - pra mim aprender ler, que eu não sei ler e ... aprender a falar. 
J. (F) - aprender ler, aprender estudar.  
 
 
16. Tiveram medo de alguma coisa antes de vir par a escola? 
 
W. (M)  - medo de pitbull e Rottweiler. 
D. (F)  - eu não. 
J. (F) - lá no prezinho eu chorava quando chegava na porta, mas aqui não. 
K. (M) - no prezinho eu não queria entrar, mas na escola eu quero. No prezinho eu 
não queria porque eu não gosto porque minha mãe fica longe de mim. 
 
 
17. Mas aqui não fica longe da mãe também? 
 
W. (M)  - mas aqui eu quero ficar. 
D. (F)  - pra mim aprender ... aprender com a professora, aprender um monte de 
coisa 
J. (F) - eu queria vir de manhã por que o meu irmão estuda de manhã e eu fico 
sozinho em casa quando minha mãe leva. 
 
 
18. O que faz em casa? 
 
W. (M)  - jogo no vídeo-game, assisto DVD, jogo com meu pai, tem um jogo da liga 
da justiça que é difícil aí ele fica tentando me passar, nos dois fica jogando, 
assistindo DVD, brincando de futebol, brincando na rua... é legal. 
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D. (F)  - Em casa, assistindo DVD. 
J. (F) - assisto DVD. 
 
 
 
QUESTÕES GERAIS 
 
 
1. O que é uma escola?  
 
W. (M)  - é um quadrado cheio de janela, porta, os números das portas, e também o 
chão, a escada e sinal e as mesa, banco, outra mesa que é vermelha e outros 
branco, e mais um mesa e banco e a diretoria e... merendinha e que mais... não sei. 
 
D. (F)  - uma escola é para você aprender, estudar e conversar. 
J. (F) - é para a prender ler, aprender a estudar  
 
 
2. Para que serve uma escola? 
 
W. (M)  - pra aprender, pra estudar, pra conhecer os amigos, pra conhecer 
professora, brincar de brinquedo, olhar a sala pra pro e brincar junto no recreio e só. 
D. (F)  - pra estudar, aprender a ler, e pra... 
J. (F) - conhecer amigo 
K. (M)  - conhecer o nome da professora. 
 
 
3. O que acontece numa escola? 
 
W. (M)  - eu não sei. 
D. (F)  - os meus amigos fica de castigo, fica correndo 
J. (F) - os meus amigos fica de castigo, fica na diretoria. 
 
 
4. Que atividade tem na escola? 
 
W. (M)  - lição de casa, lição na lousa, folhinha e também... caça palavra, e números, 
e letras 
D. (F)  - coisas 
J. (F) - folhinha 
 
 
5. Os adultos na escola... o que que eles fazem? 
 
W. (M)  - alguns fica na diretoria tomando conta, outros fica na merenda e outros fica 
olhando as crianças  
D. (F)  - e outros fica olhando as crianças, outros ficam na diretoria e ficam também 
na merenda. 
J. (F) - fica na diretoria, fica de castigo... 
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6. Os adultos ficam de castigo? 
 
D. (F)  - sim 
 
 
7. Os adultos? 
 
D. (F)  - Os adultos? Mentira. Só as crianças. Ta errado. 
J. (F) - Adulto fica na diretoria tomando conta, fica olhado as crianças correr  
 
 
8. E as crianças, fazem o que na escola? 
 
W. (M)  - bagunça, corre, fica de castigo, brinca, fica na diretoria  
 
 
9. Como que é estudar? Pra que serve? 
 
D. (F)  - pra aprender a ler, escrever, pra aprender um monte de coisa. 
 
 
 
 
10. Se tivesse só criança na escola... 
 
W. (M)  - bagunça! 
D. (F)  - eu só queria menino, menina não! E só professor. 
 
 
11. Por quê? 
 
W. (M)  - Por que eu gosto. Eu não sei! 
D. (F)  - se não tivesse professor a gente ia brincar do que a gente quisesse, fazer o 
que a gente quisesse ... aí depois a gente ia embora. 
J. (F) - eu queria que só tivesse menina. 
 
 
12. Por quê? 
 
D. (F)  - Porque é da hora... pra brincar só de boneca. 
J. (F) - a gente ia brincar. 
 
 
13. O que não pode faltar numa escola? 
 
W. (M)  - criança. 
D. (F)  - professor. 
J. (F) - coisas.  
W. (M) (2) - folhinha. 
K. (M)  - O giz pra escrever na lousa. 
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14. O que tem de bom na escola? 
 
W. (M)  - a merenda, os livrinho, ir pra diretoria,  
D. (F)  - não pode correr e nem pode jogar comida fora 
J. (F) - brinquedo, professora 
 
 
15. O que tem de ruim na escola? 
 
W. (M)  - ficar de castigo. 
D. (F)  - ficar na diretoria 
J. (F) - os amigo não quer brincar com outro amigo. 
K. (M)  - ficar de castigo. 
W. (M) (2) - ficar na diretoria. 
 
 
16. O que vocês retirariam da escola? 
 
W. (M)  - cachorro. 
D. (F)  - eu tirava um aluno porque ele fica me atrapalhando... no recreio ele quando 
eu vou brincar com ele, ele vai brincar com outra pessoa... fica me atrapalhando e 
não deixa eu fazer. 
J. (F) - e colegas, porque sempre atrapalham. 
K. (M)  - o cachorro. 
 
 
17. Preferem vir para escola ou não? 
 
W. (M)  - eu prefiro pra mim aprender a estudar, conhecer amigos. 
D. (F)  - eu prefiro estudar. 
 
 
18. Como são as crianças que vão para a escola? 
 
W. (M)  - legais, da hora.  
K. (M)  - elas são inteligente, sabe tudo, e continua indo pra escola pra aprender 
mais coisa. 
 
 
19. E as que não vão para escola? 
 
W. (M)  - elas não aprende a ler. 
D. (F)  - não aprende fazer atividade, não aprende ler, não aprende caça palavra,não 
sabe ler, não sabe olhar 
J. (F) - e quando crescer não vai aprender fazer nada. 
K. (M)  - não sabe ler, não sabe estudar, não sabe escrever de letra de mão 
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20. Foi bom ter vindo pra cá logo ou podia esperar mais? 
 
W. (M)  - queria ficar no prezinho 
D. (F)  - queria estudar aqui  
 
 
21. Se vocês fossem montar uma escola para as crianças, como seria esta escola? 
 
J. (F) - seria da hora... seria da hora estudar brinquedo, lições, atividade 
W. (M)  - bonita, ia ter brinquedo, ia ter... comida gostosa, ia ter de sobremesa 
sorvete, ia ter atividade, eu ia ensinar elas a ler, escrever, um monte de coisa. A cor 
ia ser azul, azul com..., só azul. Duas cor: azul escuro e azul claro. 
D. (F)  - e eu queria minha escola com... preto e branco igual uma guitarra, também 
queria sorvete, lição de casa, matemática e aprender ler. E caça palavra. 
J. (F) - legal. Brinquedo. Caça palavra. 
 
 
22. Como seria o primeiro anos destas crianças na escola de vocês? 
 
W. (M)  - ia dar lição. Eu não ia gritar com elas. Se eles fizesse bagunça, esperava 
eles ficar quieto. Não ia gritar, ia ser bonzinho. Eu ia levar eles no recreio para eles 
brincar na quadra de futebol. De qualquer coisa pra brincar. Muito bonzinho. 
J. (F) - brincar, estudar, aprender ler, aprender escrever letra de mão e letra de 
forma. E caça palavra, aprende o nome dos colegas, aprender a contar até 100, até 
1000. 
D. (F)  - ia aprender a ler, aprender a estudar, fazer letra de mão, aprender fazer até 
o 100, 200...  
 
 
23. Se as crianças tivessem dificuldade... 
 
J. (F) - se eles fizesse bagunça e não aprendesse a ler eu falava para parar de fazer 
bagunça e prestar atenção. Se alguém falasse ia pra diretoria, não ia levar pra 
brincar.  
W. (M)  - ia ponha na diretoria.  
 
 
24. Se vocês fossem o professor/a... 
 
W. (M) - faria lição, números pra copiar, faria as palavras, folhinha, escrever na lousa 
pra eles copiar. 
D. (F)  - dava lição. 
 
 
25. Se fossem o diretor/a ... 
 
W. (M)  - se os alunos tivesse bagunçando eu ponhava na diretoria, ia ficar sentado 
lá no banco da diretoria fazendo nada.  
D. (F)  - mandar ficar sentado, calado, e também fechar a boca, mandar pra diretoria, 
no cantinho, ficar na parede, cara na parede. 
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26. Porque os pais colocam os filhos na escola? 
 
W. (M)  - porque é bom estudar. 
J. (F) - porque os adultos já sabe ler, aí eles queria que a gente também aprendesse 
a ler, ficar esperto igual eles. 
D. (F)  - pra estudar, aprender... 
 
 
 
GRUPO 5 
 
 
QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
 
1. Contem-me como é estudar nesta escola. Como foi o primeiro ano de estudo 
nesta escola? 
 
I. (F) a pro é muito bonzinha. Aí ela deu atividade pra nós. 
P. (F) - ela não brigava muito comigo. Ela dava atividade, mas na hora que a gente 
tava aqui ela dava mais folhinha pra gente.  
J. (M) - ela dava brinquedo pra nós brincar.  
 
 
2. O que vocês lembram que tinha? 
 
I. (F) - atividade de contar as borboletinhas, as bolinhas que caia, que tinha que 
contar os números. 
P. (F) - continha. 
J. (M) - e tinha brinquedo de carrinho, de dinossauro... aqueles ursinho, tinha boneca 
e um monte de ursinho puff. 
A. (M) - e matemática. 
 
 
3. O que mais gostava? 
 
A. (M) - eu gostava de carrinho e de motinha. 
J. (M) - daqueles bonequinho pequeno. 
I. (F) - de boneca. 
P. (F) - de boneca. 
 
 
4. Do que não gostavam? 
 
I. (F) - de ficar de castigo. 
J. (M) - no cantinho... eu fiquei conversando aí fiquei um monte de hora no 
cantinho... aí a professora deixou eu fazer coisas, brincar de carrinho e de motinha. 
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5. Do que vocês sentem falta? 
 
I. (F) - da pro! 
J. (M) - e dos brinquedinhos. 
 
 
6. O que gostariam que tivesse na escola? 
 
I. (F) - Barbie. 
P. (F) - continuasse tendo boneca. 
J. (M) - carinho e motinha gostei daqueles bonequinhos. 
A. (M) - eu gostei também do ratinho. 
 
 
 
 
7. Como era a professora? O que ela fazia? 
 
I. (F) - era boazinha. 
P. (F) - era legal e boazinha. 
A. (M) - ela era bem boazinha e muito legal. 
J. (M) - quase todo dia dava brinquedo pra gente brincar. 
I. (F) (2) - ela era legal. 
 
 
8. E os colegas, vocês tiveram muitos colegas? O que faziam junto com os colegas? 
 
A. (M) - legal... 
P. (F) - no meu aniversário e u vou chamar a J. a El. . Minha vó disse que se 
convidar um tem que convidar todos.  
J. (M) - nós brincava de carrinho e de motinho, de trenzinho 
A. (M) - ele ajudava nós 
I. (F) - a J. 
 
 
9. Com que idade entraram nesta escola? 
 
I. (F) – 6. 
A. (M) - 6. 
J. (M) - eu entrei com 5.  
 
 
10. E o que vocês acham disso? E essa idade ta boa para entrar na escola? 
 
P. (F) - foi muito cedo, queria ficar mais em casa. 
I. (F) - eu não queria, queria ficar em casa. 
A. (M) - eu queria vir de manhã, dá tempo de nós brincar... 
J. (M) - dançar na quadra... na festa junina. 
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11. Gostaram de estudar? Vocês pretendem continuar a estudar?  
 
I. (F) - eu gostei de estudar 
 
 
12. E estudar para que? 
 
I. (F) -  pra aprender. 
A. (M) - e pra fazer as lições que a pro ela passava. Mas tinha umas lição que a 
gente errava. 
P. (F) - as continhas de vezes é muito difícil! 
J. (M)- Mas as outras continha acertava tudo. 
13. Tiveram medo de alguma coisa antes de vir par a escola? 
 
I. (F) - de a professora brigar com a gente. 
P. (F) - de chegar atrasado. 
J. (M) - no primeiro dia que eu entrei na sala da professora eu fiquei chorando, eu 
fiquei agarrada na minha mãe, eu não queria entrar... porque eu não queria que a 
minha mãe fosse embora. 
A. (M) - e ficar de castigo. 
 
 
14. Sonhavam em vir para a escola? Queria vir logo para a escola? 
 
J. (M) - eu já sonhei: que eu vim sozinho pra escola aí vi um monstro e eu gritei e 
voltei pra casa chorando... 
 
 
 
 
QUESTÕES GERAIS 
 
 
1. O que é uma escola?  
 
I. (F) - é pra aprender... a fazer as lições 
P. (F) - e aprender a ler e escrever 
 
 
2. Para que serve uma escola? 
 
A. (M) - aprender ler. 
I. (F) - aprender a arrumar as coisas. 
 
 
3. O que acontece numa escola? 
 
J. (M) - é muito bom. 
A. (M) - tem mesa pra gente comer. 
P. (F) - tem que trazer lanche. 
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I. (F) - pra gente estudar, escrever. 
 
 
4. Que atividade tem na escola? 
 
P. (F) - lições 
A. (M) - brincar 
I. (F) - estudar. 
J. (M) - ler  
A. (M) (2) - aprender.  
 
 
5. E as crianças, fazem o que na escola? 
 
J. (M) - faz a matemática. 
A. (M) - faz a lição. 
J. (M) (2) - Fazem continha. 
P. (F) - eles brincam um pouquinho depois faz a lição de novo. 
I. (F) - a professora briga com eles quando eles faz coisa errada. 
 
 
6. Como que é estudar? Pra que serve? 
 
P. (F)- estudar é bom. 
J. (M) - aprender a ler, escrever, estudar. 
I. (F) - pra aprender a ler, escrever. 
A. (M) - Pra ficar mais esperto. 
P. (F) (2) - e pra ficar inteligente. 
 
 
7. Se tivesse só criança na escola... como seria? 
 
J. (M) - ia correr pela sala 
I. (F) - as moças que fazem comida, se elas não estivesse aqui... 
P. (F) - ia correr pra lá ... e pra cá 
A. (M) - a gente só ia correr 
 
 
8. O que não pode faltar numa escola? 
 
I. (F) - professora. 
P. (F) - comida. 
A. (M) - alunos e professores. 
 
 
9. O que tem de bom na escola? 
 
J. (M) - eu acho que é carrinho. 
I. (F) - boneca. 
P. (F) - lição. 
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A. (M) - tem ratinho... que a professora tem... ele tem bigode. 
J. (M) (2) - é o ratinho do programa do SBT.  
 
 
10. O que tem de ruim na escola? 
 
A. (M) - ficar de castigo e a professora brigar com nós. 
I. (F) - os moleques bater nos amiguinhos.  
P. (F) - e fazer a lição errada. 
 
 
11. O que vocês retirariam da escola? 
 
J. (M) - a professora, por que ela briga com nós e grita com nós. 
P. (F) - eu vou tirar as cadeiras porque todo mundo fica caindo. 
I. (F) - as mesas pro que todo mundo fica fazendo assim (puxando) as mesa.  
A. (M) - e apertando nós. 
 
 
12. Preferem vir para escola ou não? 
 
J. (M) - vir pra escola. 
I. (F) - eu preferia. 
P. (F) - vir pra escola estudar. 
 
 
13.Como são as crianças que vem para a escola? 
 
I. (F) - elas veste qualquer roupa. 
J. (M) - elas vem de homem aranha.  
A. (M) - de carne e osso. 
P. (F) - e com roupa rasgada.  
 
 
14. E as que não vão para escola? 
 
P. (F) - pobre 
J. (M) - não sabe ler 
I. (F) - as que tem casa veia são pobre. As que tem casa bonita é rico, não é? 
 
 
15. Se vocês fossem montar uma escola para as crianças, como seria esta escola? 
 
A. (M) - era mó grandona assim... tava todas as cor. Tinha que almoçar... tinha 
cadeiras, tinha carrinho, tinha tudo. 
J. (M) - a minha tinha dois andares e era toda colorida... e tinha cadeira e sempre 
que a gente chegava cedo tinha café pra gente tomar. 
I. (F) - e a minha tinha escorregar, tinha um monte de brinquedo lá. 
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P. (F) - grandona, ia ter um monte de coisa, uma parte de toda cor, aí tinha 
escorregador, balança, casinha, aí a carteira sentava de um monte, tudo junto... e a 
merendeira dava comida... 
I. (F) (2) - ia ser grande, ia ter lição pra criança fazer, ia ter balança... só. 
 
 
16. Se vocês fossem o professor/a... 
 
J. (M) - quem ficava mais quieto eu deixava brincar e quem não ficava quieta eu 
colocava no cantinho. O mais quietinho eu colocava pra brincar e pra sentar com os 
outros. 
A. (M) - quem bagunça fica no cantinho, quem não bagunçava ficava brincando de 
boneca e de carrinho. 
J. (M) (2) - o mais quieto ia brincar com os outros. Eu não ia falar com ele, com os 
bagunceiro não. Mas com os quietinho sim.  
I. (F) - eu ia por de castigo quando... eu não deixava eles brincar. Quem ficava 
quietinho eu deixava. 
 
17. Se fossem o diretor/a? 
 
P. (F) - eu ia fazer lição pra eles 
I. (F) - eu colocava quem corria eu colocava de castigo nas carteiras 
A. (M) - eu ligava pra mãe e falava que tava comigo e ficava na diretoria até a mãe 
dele chegar 
 
 
18. Porque os pais colocam os filhos na escola? 
 
I. (F) - porque tem que bater nela 
P. (F) - pra aprender a estudar 
A. (M) - pra aprender ler, escrever, estudar 
J. (M) - ficar quietinho, pra não bagunçar igual em casa 
I. (F) (2) - aprender estudar e ler. 
 
 
 
 
GRUPO 6 
 
 
QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
 
1. Contem-me como é estudar nesta escola. Como foi o primeiro ano de estudo 
nesta escola? 
 
Jo. (M) - a professora. 
V. (M) - Tinha brinquedo.  
Gu (M) - passava muita atividade legal.  
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R. (M) - e dava também aquelas atividade... o cabeçalho, aí também tinha que fazer 
os nome e copiava do crachá.  
V. (M) (2) - tinha o crachá... pra escrever o nome... pra gente fazer o nome completo. 
Jo. (M) (2)- escrever números no caderno. 
R. (M) (2) - tinha os pininho que a pro dava pra gente brincar... mas também ela dava 
aquelas moto lá... carro...  
Gu (M) (2) - a gente foi lá pra quadra, eu corri bastante até cansar. Aí depois eu ia 
duas vezes fazer xixi e água. 
Jo. (M) (3) - nós brincava.   
 
 
2. O que mais gostava? 
 
V. (M) - das lição e dos brinquedos. 
Jo. (M) - brincar no recreio e fazer lição. 
Gu (M) - eu gostava mais de ler livro.  
R. (M) - eu estudava muito.  
Jo. (M) (2) - Da gente brincar e da hora do recreio. 
 
 
3. Do que não gostavam? 
 
V. (M) - a gente adoramos. Não tem nada. 
R. (M)  - de castigos e nem ficar lá na secretaria e nem ficar lá sem fazer a lição. 
Gu (M) - e nem ficar de castigo. 
Jo. (M) - que nós não fazemos nada, quando não fazia nada. 
 
 
4. Do que vocês sentem falta? 
 
V. (M) - a professora. 
R. (M) - a professora e os desenhos. 
Gu (M) - a professora. 
 
 
5. O que gostariam que tivesse na escola? 
 
V. (M) - brinquedos, relaxando, pulando corda, brincar na quadra. 
Jo. (M) - brinquedos, aquele lá... pular corda, pega pega, esconde esconde, e do 
bicho papão e duro e mole, os monstro que cata o mole e fica durinho, fica parado. 
R. (M)  - de quando a gente brincava com os brinquedos. 
Gu (M) - nos brincava com pininho.  
 
 
6. Como era a professora? O que ela fazia? 
 
R. (M) - era uma professora lá que ela ficava contando história pra nós. 
Jo. (M) - a professora deixava eu olhar... ela falava assim: “Você sabe o nome de 
todo mundo” Aí eu perguntei: “eu sei sim”.  
V. (M) - ela era a e ela deixava eu olhar todos os dias. Ela contava história. 
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Gu (M) - deixava brincar no final da aula com brinquedo e só no dia dos brinquedo 
ela deixa... E também até quando terminar a lição e todos os negócio lá.  
 
 
7. E os colegas, vocês tiveram muitos colegas? O que faziam junto com os colegas? 
 
Jo. (M) - era muito legal. 
Gu (M) - eu tinha bastante colega (cita nomes). 
R. (M) - os colega é legal, tem que respeita eles e não correr na hora do recreio. 
V. (M) - relata o fato da bagunça de um colega. 
 
8. Com que idade entraram nesta escola? 
 
R. (M) - 6. 
Gu (M) - 6 também. 
V. (M) - 5. 
 
 
9. E o que vocês acham disso? E essa idade ta boa para entrar na escola? 
 
V. (M) - eu queria que demorasse. 
Gu (M) - eu queria vir pra escola.  
 
 
10. Gostaram de estudar? Vocês pretendem continuar a estudar? E estudar para 
que? 
 
Jo. (M) - estudar pra gente trabalhar muito. 
V. (M) - de ferramenta. 
Gu (M) - você sabe... Não tem aqueles caminhos... De salvar pessoa... De quando ta 
pegando fogo... 
 
BOMBEIRO... 
 
Gu. (M) (2) - isso mesmo! Eu amo bombeiro. 
Jo. (M) - vou estudar pra salvar a gente quando ta pegando fogo. Eu vou salvar a 
gente quando ta quase morrendo e eu vou salva a gente que ta quase vomitando e 
sem ar... E sabe mais... 
R. (M) - não é sem ar. É com falta de ar! ... Aí se ficar com falta de coração, coração 
fica parando... 
V. (M) (2)- quer dizer que você vai ser médico? 
Jo (M) (2) - é.  
R. (M) (2) - eu quero ser professor. 
 
 
11. Tiveram medo de alguma coisa antes de vir par a escola? 
 
R. (M) - não. 
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12. Sonhavam em vir para a escola? Queria vir logo para a escola? 
 
V. (M) – sim 
Os outros afirmam com a cabeça. 
 
 
 
QUESTÕES GERAIS 
 
1. O que é uma escola? Para que serve uma escola? 
 
Gu (M) - é pra fazer muita lição e ter muita educação, e pra fazer estudando, e pra 
fazer continha, geografia. 
V. (M) - Não bater nos colegas. 
Jo. (M) - pra estudar. 
 
 
2. O que acontece numa escola? Que atividade tem na escola? 
 
Jo. (M) - caixa cheia de caderno.  
R. (M) - tem brinquedo, tem recreio, tem atividade. 
V. (M) - computador, lição, micro-ondas, geladeira, água, banheiro, janelas, luz, 
televisão... dá até para assistir o pica-pau. 
Gu (M) - tem muitos pininho. 
 
 
3. Os adultos na escola... o que eles fazem? 
 
V. (M) - O que é um adulto? 
R. (M) - é um homem grandão, ou uma mulher grande. 
 
 
4. Isso. E o que eles fazem na escola? 
 
Gu (M) - pra ver se tem um alguém correndo... se tiver alguém correndo pra tirar e 
colocar de castigo.  
R. (M) (2) - e se ficar de castigo vai lá pra diretoria. 
Jo. (M) - olha quem ta conversando com o ouro. 
 
 
5. E as crianças, fazem o que na escola? 
 
Gu (M) - elas brincam e conversam também. Mas ela também faz atividade boa. 
Jo. (M) - fica bagunçando todo dia. 
V. (M) - faz a lição, faz bagunça... quando o outro começa a xingar... a mexer com o 
coleguinha, aí o outro vai lá, vai bater, aí depois começa a briga, começa a luta... 
R. (M) - as criança, elas bagunça muito e obedece a professora. 
 
 
6. Como que é estudar? Pra que serve? 
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R. (M) - é muito bom. 
Jo. (M) - fazer lição, fazer matemática, pra poder ler, escrever, fazer lição pra pintar. 
V. (M) - fazer lição e não pra ficar burro.  
Gu (M) - é por a criança pra fazer muita lição e ler. 
Jo. (M) (2) - estudar muito pra professora não brigar. 
 
 
7. Se tivesse só criança na escola... Como seria? 
 
Jo. (M) - aí a gente ia ficar bagunçando o tempo todo... até escrever lá na lousa! 
R. (M) - as crianças iam aprender muito. 
Gu. (M) - a professora ia faltar.  
 
 
8. O que não pode faltar numa escola? 
 
Jo. (M) - criança. 
R. (M) - só quando fica doente. Se faltar fica burro.  
V. (M) - as criancinha. 
R. (M) (2) - criança 
Gu (M) - a estudar, escrever, aprender a ler e assisti. 
Jo. (M) - muita aula de educação física e muito recreio... pra gente possa aprender. 
V. (M) (2) - que a gente possa fazer o cabeçalho... 
Jo. (M) (3) - todos os dias. 
Gu (M) (2) - e que a professora deixa nos brincar.  
 
 
9. O que tem de bom na escola? 
 
Gu (M) - lição, lição de casa, matemática, educação de física, sondagem, cabeçalho 
e ver qual é o dia e contar os dias... 
V. (M) - ficar vendo as crianças, as professoras, ficar olhando as crianças de 
castigo... 
R. (M) - lição, poder pintar...  
 
 
10. O que tem de ruim na escola? 
 
Gu (M) - que um colega fica batendo no outro. 
R. (M) - quando fica faltando. 
 
 
11. O que vocês retirariam da escola? 
 
Gu (M) - a internet, porque aí a gente ficava sem fazer a lição. 
V. (M) - eu tiraria as lições de casa. 
Jo. (M) - os brinquedos, porque quando ta brincando faz muito barulho. 
 
 
12. Preferem vir para escola ou não? 
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Jo. (M) - eu queria. 
Gu (M) - queria vir pra estudar e não ser burro. 
Jo. (M) (2) - pra aprender o que a professora falar e pra não ficar de castigo.  
 
 
13. Como são as crianças que vem para a escola? 
 
V. (M) - eu sei porque não é burro. 
R. (M) - tem que fazer os cabeçalho que a professora ta mandando fazer.  
 
 
14. E as que não vão para escola? 
 
Jo. (M) - não sabe ler, nem escrever. Só sabe brincar.  
V. (M) - se não ir pra escola o coleguinha fica triste, aí depois se este coleguinha vir 
fica todo mundo dá um abraço. 
 
 
15. Se vocês fossem montar uma escola para as crianças, como seria esta escola? 
 
R. (M) - eu seria um professor. Um professor bom que ia ter que dar um monte de 
lição.  
V. (M) - com aulas de educação física... quando alguém ta bagunçando ela apita o 
apito. Ela não faz nenhuma atividade. Só manda a bola. Ela brinca com a gente.  
Gu (M) - da bola... (explica a atividade). 
V (m) . (2) - geografia, televisão, e só. 
V. (M) (2) - educação física, televisão e computador. 
Jo. (M) - as criança não obedecia, só ficava bagunçando e teimando. Tinha lição e 
quem terminava rápido tinha que dar pro professor. Se fez muito rápido tem que dar 
nota 10.  
R. (M) - tinha arte, lição pra fazer, tinha lição de casa. 
 
 
16. Se vocês fossem o professor/a... 
 
Gu (M) - as criancinha tinha que obedecer, mas tinha os bagunceiro e sabe o que ia 
acontecer... ficaria lá na secretaria.  
R. (M) - eu ia brincar com eles.  
V. (M) - se eu fosse o professor, aí eu não ia passar poema. Só ia passar lição de 
brincar todos os dias. 
Jo. (M) - eu queria ser pintor. 
R. (M) - eu ia dar lição pra fazer em casa. Aqui na escola ia pintar. 
 
 
17. Se fossem o diretor/a ... 
 
Gu (M) - ia botar de castigo. 
Jo. (M) - eu ia ter na escola um monte de criança e se alguém faltasse todo mundo 
ficava com saudade. 
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V. (M) - aí quando as pessoas desobedecia e as professora ia levar lá aí eu ia 
chamar os pais pra mandar ficar de castigo.  
R. (M) - ia colocar todo mundo de castigo se conversar. 
 
 
18. Porque os pais colocam os filhos na escola? 
 
Gu (M) - pra estudar muito e pra ser uma pessoa boa e educada. 
Jo. (M) - inteligente. 
V. (M) - pra estudar muito e fazer o dever de casa. 
Jo. (M) (2) - pra professora passar a lição e a mãe e o pai ajudar. 
 
 
 
GRUPO 7 
 
 
QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
1. Contem-me como é estudar nesta escola. Como foi o primeiro ano de estudo 
nesta escola? 
 
P. (M) - da hora porque foi muito fácil. 
T. (F) - nos contava e fazia o nome. 
A. (F) - foi legal eu escrevi um monte de nome, fizemos continha, fizemos lição da 
lousa. 
M. (F) - foi legal. A pro brincava com a gente, ela deixava a gente brincar com as 
bonecas, a gente fazia continha e também pegava as continha colocava no caderno 
e também a rotina. 
 
 
2. O que mais gostava? 
 
P. (M) - a lição. De contar. 
A. (F) - eu também. De pintar. De brincar com as bonequinhas. 
T. (F) - fazer continha. 
M. (F) - estudar, escrever, brincar. 
 
 
3. Do que não gostavam? 
 
M. (F) - de bagunça. 
T. (F) - nem eu. Não gostava de ficar de castigo.  
A. (F) - também. 
P. (M) - bagunçar. 
M. (F) (2) - não gosto de pessoa que me enche o saco, fica mandando fazer as 
coisas. 
 
 
4. Como era a professora? O que ela fazia? 
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P. (M)- ela era legal, mas um pouquinho nervosa. Porque a gente ficava. 
conversando, bagunçando... 
A. (F) - ficava conversando muito. 
T. (F) - ela era muito legal e quando a gente ficava quietinho ela deixava brincar com 
a boneca. 
M. (F) - muito boazinha.  
 
 
 
QUESTÕES GERAIS 
 
 
1. O que tem na escola pra fazer? 
 
M. (F) - estudar. 
T. (F) - fazer lição.  
M. (F) (2) - ler.  
P. (M) - não fazer bagunça, fazer a lição, não conversar.  
A. (F) - a gente gosta de fazer muita lição porque é legal. De continha e de pintar.  
T. (F) (2) - a gente pode levar brinquedo.  
 
 
2. Para que serve uma escola? 
 
M. (F) - pra estudar. 
T. (F) - pra fazer lição. 
A. (F) - pra aprender.  
P. (M) - pra comer merenda.  
A. (F) (2) - pra ler. 
 
 
3. E vocês gostaram de estudar? 
 
Todos - Sim  
 
 
4. Vão continuar estudando? 
 
P. (M) – Vamos. 
T. (F) - pra aprender mais, muito. 
A. (F) - pra aprender.  
P. (M) (2) - pra aprender.  
M. (F) - para não ficar burra, pra ser um alguém na vida. 
A. (F) (2) - pra ler. 
 
 
5. Sobre o primeiro ano de estudo 
 
A. (F)- ta muito bom ta ótimo. 
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T. (F) - e divertido. 
 
 
6. Porque os pais colocam os filhos na escola? 
 
P. (M) - pra aprender. 
A. (F) - pra não ficar burro. 
T. (F) - pra não ficar tão burro.  
M. (F) - pra aprender, pra estudar. 
P. (M) (2) - ler e pra brincar. 
M. (F) - escola não é lugar de brincar. A escola... A escola é lugar de estudar, não de 
brincar. 
 
7. Como são as crianças que vem para a escola? 
 
T. (F) - elas são inteligentes, sabe ler 
 
 
8. E as que não vão para escola? 
 
A. (F) - vai ficar burrinho e não vai saber ler. Não vai fazer nada  
P. (M) - Sabia que no prezinho eu não gostava de estudar lá? Até que tinha 
brinquedo pra gente brincar, mas eu não gostava de lá.  
 
 
9. Se vocês fossem montar uma escola para as crianças, como seria esta escola? 
 
P. (F) - brinquedo, comida, lição de continha... 
A. (F) - e de desenho, a gente adora fazer desenho e pintar. 
M (F) - eu não gosto de pintar. É chato. 
T. (F) - ia ter duas lousas. 
M. (F) (2) - uma pra brincar e uma pra escrever? 
T. (F) (2)- Não.  Pra fazer lição nas duas. 
P. (M) (2) - mais mesa e cadeira porque é um monte de pessoa.  
A. (F) (2) - tinha brinquedo, comida, lição, uma lousa pra escrever, uma professora 
que passava um monte de lição... 
T. (F) (3) - vixe! 
M. (F) (3) - ... de pintar. 
P. (M) (3) - na minha escola eu queria duas lousa, uma pra escrever outra pros 
alunos brincar, boneca, escorregador, balança, lição, merenda e pular corda e 
bastante educação física e também bastante alunos, bastante professora e um 
monte de lição. 
T. (F) (4) - banheiro, tinha comida, lousa... água pra bebe, comida e brinquedo. 
Carrinho, boneca... 
M. (F) (4) - eu pensei que ele ia falar só carrinho, mas pra menina ele falou. 
 
 
10. Se vocês fossem o professor/a... 
 
A. (F) - gostoso 
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T. (F) - seria muito nervoso ficar com um monte de criança fazendo barulho na 
cabeça até explodir, ia ficar louca que a gente até ia embora da escola. 
P. (M) - eu ia ser muito brava. A gente ia ficar até sete horas na escola. Ficava 
fazendo um monte de lição.  
M. (F) - eu era legal não era muito chato como a (comparando com a descrição das 
colegas) não; desenho, lição, brinquedo 
T. (F) (2) - muito bravo. Se fala, vai pro cantinho, passar continha na primeira série. 
 
 
11. Se eles não conseguissem fazer? 
 
A. (F) - falava pra mãe ajudar a fazer. 
P. (M) (2) - bom, eu passava leitura, desenho, continha. 
 
 

 Um universo de representações se apresenta na escuta das vozes das 

crianças, composto por manifestações que expressam o reconhecimento das 

propriedades de um espaço sociohistoricamente construído e significativo ao 

desenvolvimento do sujeito. Frente a este desafio, realizamos um recorte dos dados 

coletados, situando-os na disposição de dois núcleos que consideramos centrais à 

compreensão da representação social da escola na voz (vozes) das crianças. O 

primeiro concentra as ideias sobre o contexto vivenciado por elas em seu primeiro 

ano de estudos, compreendido à luz das considerações do que Moscovici (2009) 

define a  familiaridade e não familiaridade do sujeito com o que lhe é apresentado, 

no caso, questionado. O segundo busca a generalização das vozes sobre a 

definição do que seja uma escola e sobre ele buscamos reconhecer aspectos 

relativos aos mecanismos geradores de representações sociais, classificados por 

ancoragem e objetivação, possibilitando a observação de lacunas e de contradições 

de um campus e de um habitus que reproduzem a manutenção relações sociais e 

que legitimam um determinado tipo de representação. 

 

PRIMEIRO NÚCLEO: ESTUDAR NESTA ESCOLA. 

GRUPO 1 

E. – Foi bom. A pro teve muitas brincadeira e ela é uma boa professora foi a melhor 

que eu já vi 
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K. – a pro é legal. Nós brincava tanto no recreio (!)  

N.– foi muito bom estudar aqui com a professora, a gente brincava muito aqui... 

brincava de bola, esconde-esconde, pulava corda 

E. – a professora fazia muita lição com a gente, e na hora do recreio falava... 

E. - Vamos comer logo, depois fica pedindo para ir para casa e ir comer 

 

GRUPO 2 

G.– Foi muito legal. Foi bastante legal, A professora foi muito carinhosa com a gente. 

Ela nos agüentou muito. Nós fazia tanta bagunça... 

J.– Ela dava lição pra gente, mas só que às vezes. Se era mal criado ela pôs no 

cantinho.  

G.– Tinha brinquedo, tinha carrinho, tinha boneca. 

 

GRUPO 3  

B.– legal. 

W. – foi bom. 

R.– foi muito legal.  

S.– foi gostoso. 

 

GRUPO 4 

D. - eu não sei.  

F. - nos brincamos, nós estudamos, nós fez lição e nós olhamos a sala, e nós 

brincamos de pininho. 

A. - a gente brincava com os brinquedos, a gente estudava e fazia lição, brincava, e 

conheceu os amigos. 

R. - fazia lição... fazia folhinha, brincava... olhava a sala... porque a professora 

pedia... 

 

GRUPO 5  

I. - a pro é muito boazinha. Aí ela deu atividade pra nós. 
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J. - ela não brigava muito comigo. Ela dava atividade, mas na hora que a gente tava 

aqui ela dava mais folhinha pra gente.  

P. - ela dava brinquedo pra nós brincar.  

 

GRUPO 6 

R. - a professora. 

V. - Tinha brinquedo  

J. - passava muita atividade legal  

R. (267)- e dava também aquelas atividade... o cabeçalho, aí também tinha que fazer 

os nome e copiava do crachá  

G. - tinha o crachá. 

J. (2) - pra escrever o nome... pra gente fazer o nome completo 

R (3) - escrever números no caderno 

V (2) - tinha os pininho que a pro dava pra gente brincar... mas também ela dava 

aquelas moto lá... carro...  

J (3) - a gente foi lá pra quadra, eu corri bastante até cansar. Aí depois eu ia duas 

vezes fazer xixi e água. 

G.(2) - nós brincava...   

 

GRUPO 7 

P. - da hora porque é muito fácil. 

T . - nos contava e fazia o nome 

A - foi legal eu escrevi um monte de nome, fizemos continha, fizemos lição da lousa. 

R. - foi legal. A pro brincava com a gente, ela deixava a gente brincar com as 

bonecas, a gente fazia continha e também pegava as continha colocava no caderno 

e também a rotina. 

 

 Quando solicitadas a apresentarem um contexto conhecido, as crianças 

apresentam suas experiências com bastante propriedade, desenvolvendo o senso 

crítico e selecionando, a partir do que realmente viveram, o que para elas se tornou 

mais significativo. Por sua vez, pensar a escola como um fenômeno socialmente 

                                                 
67 Os números entre parênteses indicam a quantidade de vezes que a criança respondeu à questão. 
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situado focaliza determinantes socialmente aceitos e que, por assim se 

autoafirmarem, chegam até mesmo a limitar as ideias e as ações dos sujeitos no 

espaço social.  

 A riqueza de elementos presentes na primeira questão, ancorada nas 

experiências vividas pelas crianças ao estudarem no primeiro ano do ensino 

fundamental, possibilita o reconhecimento de uma representação social de escola 

que, situada historicamente, traz em si um arcabouço de relações concretas, 

legitimadas em sua própria prática. 

 Por terem estudado e saberem o que é uma escola a partir disto, sem a 

necessidade de alguém lhes explicar o que ela seja, sobre a primeira questão é 

possível reconhecer a familiaridade das crianças sobre o que lhes foi questionado, 

algo já não tão presente sobre o contexto da segunda questão, situado 

consideravelmente na fala “ih, essa é difícil!” de uma das crianças entrevistadas. 

 A não familiaridade com a representação social da escola como algo exterior 

a si e que se apresenta como uma estrutura considerada a partir de múltiplas 

relações, fez com que as crianças, mesmo em grupos diferentes e ouvindo umas às 

outras, colocassem-se como agentes externos ou até mesmo alienados à 

potencialidades do universo educacional, que mesmo considerado a partir das 

experiências do grupo, estas também são limitadas pelas condições educacionais 

oferecidas. Quando afirmam que a escola serve para “estudar”, “fazer lição”, 

“aprender”, “ensinar as coisas”, elas traduzem em suas falas um potencial singular 

da escola que se situa no trabalho com o conhecimento, determinante nesta 

estrutura. 

 

SEGUNDO NÚCLEO: O QUE É UMA ESCOLA. 

 Ih, essa é difícil! 

 Pra estudar 

 Pra fazer lição, pra ler, brincar, pra aprender 

 Pra aprender a ler 

 Pra estudar 

 Para ensinar as coisas, pra estudar, pra ensinar as coisas. 
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 Serve para estudar. 

 Estudar. 

 Uma coisa para aprender. Estudar para não ficar burro. 

 É um estudo o prefeito faz pra gente pra saber ler e escrever. 

 Uma escola é boa  

 Não sei.  

 Escola é pra a gente estudar e fazer somente as coisas boas. E para 

mim aprender a ler. 

 Para mim a escola serve para mim aprender as coisas boas e não as 

coisas ruins. 

 É um quadrado cheio de janela, porta, os números das portas, e 

também o chão, a escada e sinal e as mesa, banco, outra mesa que é 

vermelha e outros branco, e mais um mesa e banco e a diretoria e... 

merendinha e que mais... não sei. 

 Uma escola é para você aprender, estudar e conversar. 

 É para aprender ler, aprender a estudar.  

 É pra aprender... a fazer as lições. 

 E aprender a ler e escrever. 

 É pra fazer muita lição e ter muita educação, e pra fazer estudando,  e 

pra fazer continha, geografia. 

 Não bater nos colegas. 

 Pra estudar. 

 

Para que serve? 
 

 Pra estudar. 

 Pra fazer lição. 

 Pra aprender.  

 Pra comer merenda. 

 Pra ler.  

 Aprender ler. 

 Aprender a arrumar as coisas. 



 122 

 Pra aprender, pra estudar, pra conhecer os amigos, pra conhecer 

professora, brincar de brinquedo, olhar a sala pra pro e brincar junto no 

recreio e só. 

 Pra estudar, aprender a ler, e pra... 

 Conhecer amigo. 

 Conhecer o nome da professora. 

 É bom, legal. 

 Um monte de coisa legal. 

 Fazer lição. 

 Atividades: ler, escrever o nome, escrever o nome do animal. 

 Ler livro. 

 Fazer prova e ler livro. 

 Uma escola serve pra se estudar pra ficar mais inteligente... pra 

arrumar amigos também...  

 Bom, serve pra estudar, pra aprender a ler e também pra aprender a 

ajudar os seus coleguinhas. 

 

O que acontece? 
 

 A gente faz lição e na hora do recreio a gente pula corda e depois 

quando bate o sinal pra formar fila todo mundo vai no banheiro e bebe 

água e pronto, senão a professora não vai deixar depois. 

 Tem lição de colar, pintar... 

 Eu gosto de prova. 

 Eu gosto de leitura.  

 Eu gosto mais é de pintar.  

 Os meus amigos fica de castigo, fica correndo. 

 Os meus amigos fica de castigo, fica na diretoria. 

 É muito bom. 

 Tem mesa pra gente comer. 

 Tem que trazer lanche. 

 Pra gente estudar, escrever. 

 Caixa cheia de caderno.  
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 Tem brinquedo, tem recreio, tem atividade. 

 Computador, lição, micro-ondas, geladeira, água, banheiro, janelas, 

luz, televisão... dá até para assistir o pica-pau. 

 Tem muitos pininho. 

 

 

Que atividade tem na escola? 
 

 Lição de casa, lição na lousa, folhinha e também... caça palavra, e 

números, e letras. 

 Coisas. 

 Folhinha. 

 Lições. 

 Brincar. 

 Estudar. 

 Ler.  

 Aprender.  

 

 Nenhum outro espaço social, sociohistoricamente situado, tem arraigada à 

sua estrutura a demanda para com o conhecimento como a escola o tem, porém, 

devido a este determinante fortemente associado à sua representação, às gerações 

é imposto o reconhecimento desta estrutura social como sendo a única mediadora 

de conhecimentos, reverenciada na expressão “para não ficar burro”, apresentada 

por uma das crianças entrevistadas. 

 A ludicidade e o prazer expressos nas relações das crianças com o espaço 

escolar ao afirmarem “Tinha brinquedo” e “Foi muito legal. Foi bastante legal”, no que 

tange à própria objetivação da estrutura social escolar, há de se observar que foram 

consideradas verbalmente pelas crianças um conjunto do que para elas se situa no 

chamado “coisas boas” para serem aprendidas e não lugar de “coisas ruins”. Por sua 

vez, no que se refere à própria questão da materialidade escolar que traz em si todo 

um contexto de representações sobre o modo como a escola deve se apresentar à 

sociedade e não de outro, uma das crianças diz ser ela “um quadrado cheio de 



 124 

janela, porta, os números das portas, e também o chão, a escada e sinal e as mesa, 

banco, outra mesa que é vermelha e outros branco, e mais um mesa e banco e a 

diretoria e... merendinha e que mais... não sei”, demonstrando o quanto a estrutura 

física da escola influencia as relações que nela se estabelecem, uma vez que se 

espera que as pessoas “aprendam”, quando nela estiverem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Novas formas de aproximação da realidade social e novas leituras das 

dimensões socioculturais das comunidades humanas, tornando possível o 

desenvolvimento de um processo de clarificação conceitual que vai além do simples 

nível da abstração e que exige a devida sensibilização (FAZENDA, 2002, p. 11) para 

que a arte de transformar detalhes, aparentemente insignificantes, em indícios, 

permita a continuidade da construção da história, reflexo da multidimensionalidade 

das relações que se estabelecem na dinâmica multicultural do mundo 

contemporâneo. 

 Ao buscarmos compreender uma estrutura singular como a escola a partir da 

voz das crianças, reconhecemos ser esta uma importante e desafiante tarefa, 

consciente da superação da mera fragmentação e da própria alienação destes 

conceitos. Diante disto, destaca-se a atenção à ideologia que pulsa mediante a 

alienação presente nas relações de produção da vida material da sociedade e que 

determinam as relações sociais de cada individuo, considerada tanto no discurso 

onde são articuladas as representações, como nas atividades desenvolvidas pelo 

indivíduo. 
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Anexo I – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
 
 
QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
 

1. Contem-me como foi estudar lá na escola? 

2. Do que vocês se lembram? 

3. O que tinha lá? 

4. O que vocês faziam lá? 

5. Do que mais gostaram? 

6. Do que não gostaram? 

7. Do que sentiram falta? O que vocês gostariam que tivesse lá na escola? 

8. Como era a professora? O que ela fazia? 

9. E os colegas? Vocês tiveram muitos colegas, amigos? Quem eram eles? O 

que vocês faziam juntos? 

10. Vocês entraram na escola com quantos anos? 

11. O que vocês acham disso? Vocês concordam com isto? Você mudaria a idade 

de entrar na escola? Por quê? 

12. O que você achou desta experiência? Gostou de estudar? Pretende 

continuar? 

13. Até quando? Estudar para quê? 

14. Vocês tiveram medo de alguma coisa antes de ir para a escola? 

15. Vocês sonhavam em ir logo para a escola? Como imaginavam que seria? 

 
 
 
QUESTÕES GERAIS 
 
 

1. O que é uma escola ? 

2. Para que ela serve? 

3. Como é na escola ? O que acontece na escola? 

4. Quais atividades têm lá? 

5. O que os adultos fazem na escola, qual o seu trabalho? 

6. O que as crianças fazem na escola? 

7. Como é ser aluno? 
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8. Como é estudar? Para que serve? 

9. E se tivessem somente crianças na escola, como seria? 

10. O que não pode faltar numa escola? 

11. O que vocês acham que tem de bom na escola? 

12. E de ruim? 

13. O que vocês tirariam da escola? 

14. Vocês preferiam ir ou não para escola? Por que? 

15. Como são as crianças que vão à escola? E as que não vão? 

16. Se vocês não tivessem estudado lá na escola, vocês estariam ainda na pré-

escola. 

17. O que vocês acharam desta mudança? Por que as crianças de seis anos 

precisam entrar na escola? 

18. Se você fosse montar uma escola para as crianças, como ela seria? 

19. Como seria o primeiro ano destas crianças na escola? 

20. O que elas teriam para fazer/aprender nesta escola? 

21. E se não aprendessem, o que vocês fariam? 

22. Se vocês fossem a professora dos alunos no primeiro ano, o que fariam? 

23. E se fossem a diretora? 

24. O que será que os pais pensam sobre isto, de colocar os filhos na escola? Por 

que fazem isto? 
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ANEXO II – CONSENTIMENTO INFORMADO DA CRIANÇA 
 

 

QUERIDA CRIANÇA 

 

É COM GRANDE ALEGRIA QUE TE CONVIDAMOS PARA PARTICIPAR DE 

UMA ATIVIDADE QUE NECESSITA MUITO DA SUA COLABORAÇÃO. TRATA-SE 

DE UMA PESQUISA QUE PRETENDE ENTENDER COMO AS CRIANÇAS 

PENSAM A ESCOLA, ESCUTANDO AS SUAS VOZES E VALORIZANDO AS SUAS 

EXPERIÊNCIAS. 

PESQUISA É A FORMA COMO BUSCAMOS CONHECER O MUNDO E AS 

COISAS QUE NELE ACONTECEM, AJUDANDO AS PESSOAS A APRENDEREM 

SEMPRE MAIS. 

NESTE SENTIDO, REALIZAREMOS UMA ENTREVISTA QUE SERÁ 

GRAVADA E POSTERIORMENTE TRANSCRITA, POIS ASSIM PODEREMOS 

ORGANIZAR AS INFORMAÇÕES E MELHOR ANALISAR A SUA CONTRIBUIÇÃO. 

 

DESDE JÁ AGRADECEMOS A SUA ATENÇÃO. 

 

DESEJO PARTICIPAR, TENDO GARANTIDA A PRIVACIDADE DA MINHA 

IDENTIDADE E O DIREITO DE DEIXAR DE PARTICIPAR A QUALQUER 

MOMENTO. 

 

(     ) DESEJO PARTICIPAR 

 

(     ) NÃO DESEJO PARTICIPAR 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura  
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ANEXO III – CONSENTIMENTO INFORMADO DOS PAIS/RESPONSÁVEIS 
 

 

 

 

SENHORES PAIS OU RESPONSÁVEIS 
 

 

Senhores pais e responsáveis, seu filho é convidado a participar de uma 

pesquisa de mestrado que pretende entender como as crianças pensam a escola, 

escutando as suas vozes e valorizando as suas experiências. 

 

 

Solicitamos a devida autorização e agradecemos a cooperação. 

 

 

Erenice Jesus de Souza 
Programa de Pós-Graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Profª. Drª. Regina Célia Faria Amaro Giora 

Orientadora 
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ANEXO IV – CONSENTIMENTO INFORMADO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

 
 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 
 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA 

CULTURA 
 
 

 
Por meio deste documento apresentamos as motivações pelas quais nos 

dirigimos a presente instituição para a realização de uma pesquisa de mestrado que 
visa investigar a representação que as crianças que se encontram no primeiro ano 
do ensino fundamental fazem da escola. 
 

Neste sentido, também reconhecemos a importância da continuidade dos 
estudos a partir da realização de uma entrevista com pequenos grupos, organizada 
por meio de um roteiro que busca captar as experiências mais significativas do 
referido grupo sobre o que a escola e os seus contextos significam. Organizado em 
dois momentos, o roteiro encontra-se composto por questões especificas e gerais, 
ambos situados nas experiências escolares desenvolvidas pelas crianças ao 
cursarem o primeiro ano do ensino fundamental. 
 

Cabe aqui prévia avaliação da proposta e autorização dos responsáveis da 
unidade escolar para a continuidade da pesquisa aqui solicitada, de modo que todos 
os envolvidos possam colaborar para sua efetiva realização. 
 
 
Agradecida a atenção e confiança depositada, 
 
 
 
Erenice Jesus de Souza 
Programa de Pós-Graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo 
 
 
 

 
 

________________________________________ 
Profª. Drª. Regina Célia Faria Amaro Giora 

Orientadora 
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