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Resumo 
 
 
 

Mesquita, G. R. (2005). Significado de infância para professores do ensino fundamental. Dissertação de 
Mestrado, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA. 
 

 
Este trabalho tem o objetivo de analisar e descrever o significado de infância a partir dos discursos 

sobre as práticas dos professores em sala de aula. Para tanto, considera-se que a idéia que uma sociedade 
tem de infância é particular e deve ser compreendida em seu contexto, analisando-se as instituições e 
formas de cuidado direcionadas às crianças. Desse modo, o significado de infância e a condição de vida da 
criança não apenas mudam ao longo da história das sociedades como são intimamente dependentes das 
condições sociais, econômicas e culturais. É somente a partir da Modernidade que se observa o 
surgimento de um significado de infância tal como ainda compreendemos hoje: um ser diferenciado e 
frágil, que precisa de cuidados especiais. Nesse contexto, as escolas passam a ser um instrumento de 
manutenção e formação desse sentimento de infância, funcionando como um lugar próprio à criança com 
o objetivo de discipliná-la e civilizá-la, para torná-la adulto. Assim, estabelece-se um diálogo de 
determinação recíproca entre infância e escolarização, o que torna a categoria aluno estreitamente 
associada à infância. De acordo com as elaborações teóricas de Vygotsky e as perspectivas Sócio-
Históricas em Psicologia, a infância é um significado que traduz uma prática historicamente determinada. 
Os significados são acordos complexos, tributários das relações sociais, que são apreendidos e 
compartilhados pelos sujeitos individuais e constituem o desenvolvimento do pensamento e da 
consciência. É através da apreensão de significados, proporcionada pela interação social e pela linguagem, 
que os sujeitos constroem seus sentidos particulares. Considerando-se a importância da relação 
intersubjetiva para a construção da subjetividade, podemos considerar o ato de educar como uma atividade 
intimamente relacionada com a transmissão de significados. Dentro do espaço escolar, o professor é o 
responsável direto pelo intercâmbio entre a criança e os significados sociais, nessa interação as crianças 
apreendem significados que influenciarão a construção de seus sentidos subjetivos e que promovem o seu 
desenvolvimento. Dessa forma, conhecer o significado de infância que os professores compartilham, 
implica em conhecer as práticas que são dirigidas às crianças e as interações entre professores e alunos. 
Com o objetivo de analisar o significado de infância para professores do ensino fundamental, partindo-se 
do pressuposto de que a partir do estudo das práticas dispensadas às crianças pode-se revelar um 
significado de infância subjacente, foram entrevistadas 10 professoras de escolas públicas e 10 professoras 
de escolas particulares da cidade do Salvador, Bahia. Nessas entrevistas, se observou as práticas 
pedagógicas dispensadas às crianças e as compreensões que os professores associam à infância. A partir 
daí, pôde-se perceber que as professoras compreendem que têm um papel predominantemente 
informativo, vêem a escola apenas como um espaço para preparar a criança para se tornar adulto, não 
como lugar para vivenciar a infância. A criança é vista como alguém que precisa aprender certos assuntos 
acadêmicos. Entre os discursos acerca da infância e aqueles sobre as práticas em sala de aula, percebeu-se 
uma descontinuidade. Um significado diferenciado de infância evidenciou-se entre as professoras de 
escolas públicas e particulares.  
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Abstract 
 

Mesquita, G. (2005). Meaning of childhood for elementary instruction teachers. Dissertation of Masters 
Degree, Faculty of Philosophy and Human Sciences, Federal University of Bahia. 
 
 
 This work intends to analyze and describe the meaning of childhood from speeches over teachers’ 
practices in classroom. In order to do so, it is considered that the idea a society has toward childhood is 
particular and must be understood within its context, analyzing institutions and ways of taking care of 
children. Thus, the meaning of childhood and the child’s life condition not only change through societies’ 
history, but closely depend on social, economical and cultural conditions. It is only from Modern Times 
on that is observed a childhood meaning emergence such as we understand it today: a differentiated and 
frail being who needs special care. Within this context, schools become an instrument of maintenance and 
upbringing of this comprehension of infancy, working as a proper place to discipline and civilize the child, 
in order to make him/her an adult. Therefore, a mutual determination dialog is established between 
childhood and education, making the student category closely related to childhood. According to 
Vigotsky’s theoretical elaborations and the Social and Historical perspectives in Psychology, childhood is 
a meaning that translates a historically determined practice. The meanings are complex agreements 
derived from social relations, which are learned and shared by individual subjects and constitute the 
development of thinking and conscience. Is it through the apprehension of meanings, enabled by language 
and social interaction, that subjects build their private meanings. Considering the inter-subjective  
relation’s importance in the construction of the subjectivity, we can view the act of educating as an 
activity intimately related to the transmission of meanings. Inside the school environment, the teacher is 
the one directly responsible for the exchange between the child and the social meanings. In this 
interaction, children learn the meanings that will influence their subjective meaning’s construction and 
that promote their development. Thus, knowing the meaning of childhood that teachers share leads us in 
the knowledge of the practices held toward children and the interactions between teachers and students. In 
order to analyze the meaning of childhood for teachers of the elementary instruction, assuming that the 
study of the practices used toward children enables the revelation of an underlying meaning of childhood, 
10 public school teachers and 10 private school teachers from the city of Salvador, Bahia, were 
interviewed. The pedagogical practices used on children and the comprehensions teachers associate to 
childhood were observed in these interviews. From these observations, it was possible to notice that the 
teachers view their role as predominantly informative, see the school only as a place where the child is 
prepared to become an adult, not as a place to live childhood. The child is seen as someone who needs to 
learn certain academic subjects. A discontinuity among the speeches over childhood and those concerning 
to classroom practices was noticed. A differentiated meaning of childhood was evident among the public 
school teachers and the private school teachers.   

 

Key-Words: Childhood, school, teachers, meaning, Social Psychology 
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Capítulo 1 
 

A escolarização civilizadora e o sentimento de 
infância 

 

 

Parece haver uma dificuldade sempre presente em todo e qualquer estudo que 

se proponha a abordar elementos característicos de uma dada sociedade que são 

considerados, vividos e sentidos como óbvios. A pertença a uma cultura específica, 

de um tempo também específico, instaura uma certa segurança velada, uma tácita 

aceitação das coisas com as quais lidamos e acreditamos; isso sem dúvida ocorre ao 

tratarmos de algo aparentemente tão simples e natural como a infância. 

Como ponto de partida deste estudo, pressupõe-se que para compreender a 

infância é preciso resgatar a sua condição histórica, seu lugar, significado e as 

conseqüentes formas de tratamento dispensadas às crianças em cada época. Desse 

modo, o significado de infância e a condição de vida da criança não apenas mudam 

ao longo da história das sociedades como estão intimamente dependentes das 

condições sociais, econômicas e culturais. Diferentes modelos de criança e diferentes 

formas de cuidado e proteção à infância vão caracterizar cada sociedade.  

A proposta deste estudo é descrever e analisar significados de infância entre 

professoras do ensino fundamental, buscando trazer contribuições para a 

compreensão do significado de infância na sociedade brasileira, a partir dos discursos 

sobre as práticas dispensadas às crianças no espaço escolar. Para tanto, considera-se 

que um novo sentimento de infância e um modo particular de escolarização, que têm 

se configurado desde a Modernidade, emergiram concomitantemente com formas 

específicas de relacionamento com a criança.  

O clássico estudo de Ariès (1981), “História social da criança e da família”, 

estabeleceu um consenso crescente de que a infância é uma construção social, que 

deve ser compreendida a partir de um estudo global das sociedades. Para Castro 
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(1998), cada sociedade e época histórica constituirá um conjunto de significações, 

símbolos e valores atribuídos à infância. Ou seja, a criança estará submetida a tipos 

específicos de tratamento, de saber e de exigências de acordo com a ordem social na 

qual é inserida. 

Até mesmo o desenvolvimento pré-natal é culturalmente determinado. A vida 

da gestante, e, conseqüentemente do seu feto, é permeada por crenças e valores que 

influenciam na sua alimentação. A partir de evidências etnográficas, sabe-se que 

tanto as experiências da mãe quanto da criança variam consideravelmente através das 

sociedades que prescrevem os procedimentos que devem ser seguidos durante a 

gestação e após o nascimento (Cole, 1999).  

Do ponto de vista biológico, é inegável que, mesmo no mundo animal 

(submetido predominantemente aos determinantes biológicos), o instinto de 

sobrevivência e reprodução faz com que os filhotes recebam um tratamento 

diferenciado até que adquiram sua autonomia.  

Na espécie humana, passado o período de total dependência, ou seja, após a 

criança adquirir a linguagem e habilidades motoras básicas, a infância passa a ser um 

construto social e não uma determinação biológica (Postman, 1994). As próprias 

idéias sobre as capacidades do desenvolvimento infantil estão longe de serem 

conhecimentos apriorísticos; pelo contrário, são tributárias de uma dada realidade 

social. Por exemplo, pode-se perceber mudanças na forma da sociedade brasileira 

conceber o desenvolvimento da criança, de acordo com Faria Filho e Sales (2002): 
O que observamos é que, no Brasil, entre os anos 30 e 40 do século XIX e o início do 

século XX, há uma acentuada mudança acerca da capacidade de aprender reconhecida às 

crianças e da relação desta capacidade com a idade, por exemplo. Assim, se na década de 

30 dos oitocentos era muito usual que a criança, lá pelos seus 10 ou 11 anos, em média, 

deixasse a “escola elementar”, onde havia aprendido pouco mais que ler, escrever e contar, 

e se matriculasse no curso secundário (...), já no início do século XX, uma criança com 

essa idade, bem provavelmente, não seria considerada preparada em termos de conteúdos 

escolares e de “maturidade intelectual” para tal empreitada (p. 264). 

Archard (apud Heywood, 2004), ao estudar a infância em diversas épocas 

históricas, propõe uma diferenciação entre conceito e concepções de infância. De 

acordo com o referido autor, todas as sociedades, em todas as épocas, tiveram um 

conceito de infância, ou seja, uma idéia diferenciada da criança em relação aos 

adultos, o que as diferem são as concepções variadas do que seja a infância – ou seja, 
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os modos de se tratar a criança. Seguindo o pensamento de Archard, pode-se dizer, 

por exemplo, que o mundo medieval teve certamente uma concepção de infância, 

mas as suas formas de tratamento para com a criança eram, provavelmente, muito 

diferentes das praticadas hoje.   

O que se quer dizer aqui, é que as idéias que temos atualmente acerca do que 

seja infância e do que uma criança precisa é um construto recente e específico da 

sociedade moderna.  

Para Ariès (1981), é somente na Modernidade que se consolidou um 

significado de infância tal como ainda o compreendemos hoje. Em toda a cultura 

Antiga, a criança não é valorizada. De acordo com Ariès (1981), a infância era vista 

como uma idade de passagem, ameaçada por doenças, incerta nos seus sucessos; 

sobre ela se faz, portanto, um mínimo de investimento afetivo. A criança da 

Antigüidade estava sempre colocada à margem da vida social, seja em casa, 

controlada pela família, seja corrompida, submetida à violência, ao estupro, ao 

trabalho, a sacrifícios rituais (Cambi, 1999). Segundo Postman (1994), entre os 

gregos, ainda na época de Aristóteles, não havia restrições morais ou legais à prática 

do infanticídio. Daí pode-se presumir que a visão grega do significado da vida de 

uma criança é drasticamente diferente da visão da sociedade ocidental 

contemporânea. Até mesmo as palavras usadas pelos gregos para criança e jovem são 

ambíguas e parecem abarcar quase qualquer um que esteja entre a infância e a 

velhice (Postman, 1994).  

Na filosofia grega, Platão via a criança como uma criatura a ser modelada e 

Aristóteles dizia que as crianças eram “como” humanos – humanos deve ser lido 

como homem branco, livre, dotado de Razão – mas não eram humanos (Kennedy, 

2000). O que se pode perceber é que as crianças eram vistas como uma possibilidade 

de se tornarem um adulto. Nesse caso, as meninas e crianças escravas nunca se 

tornariam humanos. 

É no mundo greco-romano que se observa na cultura ocidental a criação de 

escolas e sua obrigatoriedade a todos os homens livres (excluindo-se, portanto, 

mulheres, escravos e estrangeiros) logo que completassem 7 anos, durando no 

mínimo até os 16 anos (Dias, 1999). 

Muito antes do advento da escrita, ainda mesmo no período Paleolítico, o 

homem já transmitia oralmente aos seus descendentes os costumes, as formas de 
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produção, os ritos e os mitos de cada comunidade (Dias, 1999). A transmissão de 

conhecimento é, portanto, uma prática que faz parte da pré-história do homem; e a 

ela está associada a instrumentalização do grupo para a manutenção de certas 

atividades – como colheita, preparação da terra para plantio, fabricação de armas etc 

– que possibilitaram não só a sobrevivência da espécie, como também a 

complexidade das tarefas e a divisão das mesmas. Mas foi na Grécia, de acordo com 

Cambi (1999), que se deu a passagem da educação (como práxis, como transmissão 

de uma tradição) à pedagogia (como teoria e como construção de modelos 

autônomos e inovadores em relação à tradição). Ainda segundo o autor, é com os 

sofistas que se chega a um ensino no sentido moderno: 
Com um saber técnico através de um itinerário de aprendizagem provado e programado, pelo 

qual o docente é pago, sendo reconhecido como um técnico que oferece no mercado o seu 

próprio produto. As escolas dos sofistas são itinerantes, mas abarrotadas, voltadas para a 

formação do orador. Entretanto, com o nascimento do alfabeto e da escrita vem se delineando 

a “carreira educativa”, que começa na família e continua na escola. (Cambi, 1999, pp.99) 

O que era ensinado nas escolas estava subordinado ao homem que cada 

sociedade pretendia e necessitava formar. Por exemplo, em Esparta – cidade-estado 

da Grécia – era dada uma educação de cunho militar, pois os espartanos eram povos 

dominadores. Já em Atenas, investia-se mais numa educação humanística, pois como 

se convivia e se comercializava com diversos povos era importante ter uma formação 

que facilitasse as relações entre os mesmos (Dias, 1999). 

De acordo com Postman (1994), onde quer que haja escolas visando à 

transmissão de conhecimentos para as gerações mais novas, há consciência, em 

algum nível, das peculiaridades dos jovens. Pois pode-se dizer que existe uma 

consciência de que a criança precisa adquirir certos conhecimentos específicos 

passando, portanto, por experiências distintas dos adultos. No entanto, o próprio 

autor argumenta ainda que a preocupação grega com a escola não deve ser entendida 

como se existisse uma concepção de infância equivalente à nossa.  

De fato, como já discutido, os significados de infância são tributários das 

culturas e sociedades de cada época. Para Ariès (1981), o sentimento de infância 

moderno corresponde à consciência de uma específica particularidade infantil. Essa 

particularidade demanda um conjunto de técnicas de cuidado, proteção, interdições 

específicas ao infante que é observado somente a partir do século XIX. Tal forma de 

perceber e tratar a criança, ou seja, esse significado de infância, torna a criança 



 5

objeto de respeito, uma criatura especial, diferenciada, com necessidades específicas 

e que precisa, portanto, estar separada e protegida do mundo adulto. 

Na Idade Média, a criança era vista como um pequeno adulto e compartilhava 

de todo o universo simbólico deste. Isso não quer dizer que não havia um 

reconhecimento de que as crianças eram mais frágeis, mas indica que as atividades 

eram as mesmas e buscavam prematuramente uma socialização com o mundo adulto. 

Assim como na Antigüidade, o que não existia na Idade Média era uma consciência 

de particularidade infantil; práticas sociais diferenciadas que permitissem e 

determinassem certos tipos de experiências exclusivas durante a infância. De acordo 

com Ariès (1981), o mundo medieval constituía-se de uma “sociabilidade 

polimorfa”: crianças e adultos, de diferentes classes, ocupavam espaços comuns 

tanto nos ambientes privados quanto nos públicos. Crianças dormiam junto aos 

adultos, estes tocavam em partes íntimas dos seus corpos sem que nenhum 

sentimento de reprovação, moral ou pudor emergisse (Elias, 1993). A idéia de 

esconder os impulsos sexuais era estranha aos adultos, e a idéia de proteger as 

crianças dos segredos sexuais, desconhecida.  

Como na Idade Média não existia uma concepção de desenvolvimento infantil 

e de escolarização com finalidade preparatória, os colégios se caracterizavam, de 

acordo Ariès (1981), pela falta de gradação, de seqüenciamento dos assuntos, pela 

mistura de pessoas de diferentes idades em uma mesma sala e pela liberdade dos 

alunos – estes podiam sair e entrar na escola como bem entendessem. 

O cristianismo, no século XII, influenciou o aparecimento de uma certa 

concepção de infância, pois via a criança com um ser ingênuo que necessitava de 

cuidados especiais para que não fosse corrompida pelo mal (Moro, 1994). Assim, era 

imprescindível uma assistência diferencial aos infantes imbuída já por um incipiente 

sentimento de cuidado e proteção. Essa idéia é muito provavelmente fruto da imagem 

expressa por Santo Agostinho no século IV e início do século V, que, de acordo com 

Badinter (1985), via a criança como fruto do pecado cuja natureza corrompida 

deveria ser combatida para se tornar o adulto bom e piedoso digno do perdão divino. 

Tal imagem da criança justificava o uso de castigos físicos (varas, palmatórias) para 
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educá-la1 já que seria preciso domar a sua natureza facilmente corruptível pelo 

“maligno”. 

Rousseau, no Emílio, obra produzida no século XVII, argumenta que a infância 

não é corrupta, mas sim corruptível. Não é algo contra o que se deve lutar, mas é 

preciso cuidá-la para que não se deforme no erro. O mestre de Emílio tem uma 

preocupação com a sua formação, com a sua educação para que desenvolva a Razão 

e saia do estado de alta receptividade em acreditar em qualquer opinião (Rousseau, 

1762, 1973). De acordo com Cambi (1999), o Emílio teve uma enorme importância 

na evolução do pensamento pedagógico moderno, principalmente na difusão da idéia 

da infância como idade autônoma e dotada de características e finalidades 

específicas. 

Dessa forma, o espírito iluminista de Rousseau da crença na Razão humana é 

um exemplo de uma específica concepção de infância que começa a se formar; 

concepção essa que vê a criança enquanto um ser incompleto, frágil e que necessita 

de formação especial, guardando em si a possibilidade do vir a ser. 

Essa idéia da criança como um ser que necessitava ser “moldado” aparece 

também entre os padres catequistas que aportaram no Brasil nos séculos XVI e XVII, 

conforme Chaves (2000). A partir da análise de cartas jesuítas, documentos 

históricos e crônicas de viajantes estrangeiros produzidos no Brasil, referentes aos 

séculos XVI e XVII, Chaves (2000) estudou os significados das crianças indígenas 

brasileiras durante esse período. De acordo com o autor, os padres jesuítas e 

capuchinhos, responsáveis pela educação/cristianização da criança brasileira aqui 

encontrada, consideravam as crianças indígenas como uma cera, na qual se poderia 

moldar o que quisesse. E, para tanto, a cultura do disciplinamento da infância, dos 

castigos, foi sendo, então, pouco a pouco introduzida na incipiente sociedade 

brasileira. 

Os jesuítas acreditavam que os castigos e punições eram atividades aprovadas 

por Deus visando à não corrupção da criança para o mal, dominando a sua natureza 

perversa. E os índios, que, até então, não costumavam castigar fisicamente suas 

crianças, passaram a imitar a estratégia de educação introduzida pelos padres, 

                                                 
1 A palavra educar, em latim, significa endireitar o que é torto ou mal formado (Badinter, 1985).  
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corroborando a relação de dominação sofrida pela cultura nativa brasileira (Chaves, 

2000).  

Ao analisar as relações familiares no Brasil Colonial, Costa (1983) vai afirmar 

que a criança nessa época ainda não recebia nenhum cuidado especial e sua 

existência não possuía nenhum conteúdo positivo, sendo tratada como um “adulto 

incompetente” (1983, p.162). Ainda segundo o autor 
a vida infantil persistia cindida da vida dos mais velhos, como se seu cerne pertencesse a 

uma segunda natureza humana. Natureza imprecisa, expectante, que se mantinha em estado 

larvar até o despertar da puberdade (1983, p.162). 

É o século XIX, ao assistir o surgimento de uma nova configuração social, de 

um espírito individualista crescente, que irá fomentar o surgimento de um significado 

de infância que compreende a criança como um ser que ainda não é adulto e que não 

pode tornar-se adulto sozinho.  

O homem encontra-se em uma sociedade em crescente complexificação: 

significativo aumento demográfico, urbanização, mudanças funcionais, 

complexificação da divisão do trabalho, etc., onde passa a existir uma relação de 

interdependência muito grande entre os indivíduos. Dessa forma, para essa sociedade 

funcionar, requer um sistema rígido de acordo e ordem entre seus membros. De 

acordo com Elias (1990), para ser possível a existência de tal organização societal, é 

preciso um sistema de modelação social pelo qual o indivíduo é habituado desde 

pequeno a um sistema de autocontrole. Para Elias (1990), as sociedades complexas 

obrigam o indivíduo 
a uma incessante retrospecção e previsão, para além do instante presente, visto serem mais 

longas e diferenciadas as cadeias em que cada ação automaticamente se insere; exigem um 

constante domínio dos impulsos afectivo-emocionais momentâneos, atendendo aos efeitos 

ulteriores do comportamento; inculcam no indivíduo um autodomínio mais uniforme, que 

lhe cinge o comportamento como um aro apertado, e uma regulação mais constante das 

pulsões, de acordo com os padrões sociais ( p.196). 

A infância pode ser considerada o período necessário para que as crianças 

adquiram um nível de recato, de pudor, de controle dos afetos para poder adentrar os 

espaços adultos da sociedade. É a crescente demanda pelo acordo, em uma sociedade 

cujas relações se ampliavam em quantidade e em modos específicos de relações, que 

ocasiona essa necessidade de um alto processo de racionalização por parte dos seus 

membros.  
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Diante do exposto, a criança necessita vivenciar um período (a infância) de 

treinamento para a aquisição de hábitos e condutas concernentes à demanda dessa 

sociedade. E o adulto passa a ser, então, aquele sujeito que já passou por uma etapa 

longa e incessante de modelação e disciplinamento social.  

A sociedade moderna ocidental assiste também a uma transformação do 

ambiente informacional (Postman, 1994). A invenção da prensa tipográfica e o 

espírito iluminista engendram uma transformação específica do adulto: um homem 

letrado, um homem que conhece o mundo pela Razão, pela leitura, pelo 

amadurecimento intelectual. E, para tanto, é preciso tornar-se adulto. A criança é, 

então, um ser incompleto, aquele que ainda não é, aquele que não compartilha das 

mesmas experiências que o homem formado. Para Postman (1994) as crianças 

deixam de ser vistas como pequenos adultos para serem encaradas de um modo 

completamente diferente: adultos ainda não formados.  

A infância foi, assim, criada por exclusão das crianças do mundo adulto.  

Doravante, essas necessitariam de uma educação intelectual e disciplinar para se 

tornarem adultos autocontrolados e autocoercitivos. A criança é vista como 

demandando modos específicos de civilização, instrumentos e instituições 

civilizadores. Pode-se argumentar que a necessidade de disciplinamento, como 

apontada por Elias (1990) e corroborada por Postman (1994), é a idéia que vai 

orientar o surgimento da consciência de uma particularidade infantil. 

A criança da Modernidade ainda não é madura para a vida, antes de deixá-la 

juntar-se aos adultos, é necessário submetê-la a um regime especial na família, nos 

espaços controlados e em atividades planejadas (Ariès, 1981). Esse sentimento de 

infância relaciona-se, portanto, com uma particularização e segregação da criança em 

relação ao resto da sociedade.  

É nesse momento que se cria todo um aparato familiar e escolar provedores da 

disciplina infantil. A partir do século XIX, essas duas instituições tornam-se cada vez 

mais centrais para a experiência formativa do sujeito e para a reprodução de padrões 

de conduta social. 

Isso não significa que não existia família nem escola até então; mas a família 

passa a ser vista como uma instituição com funções educacionais e a escola como 

centro preparador para o ingresso da criança no mundo adulto (Foucault, 1991). 

Dessa forma, o século XIX estabelece um diálogo de determinação recíproca entre 
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infância e escolarização, o que torna a categoria aluno estreitamente associada à 

infância. Corroborando essa idéia, Gimeno-Sacristán (2005) vai afirmar que a 

infância construiu em parte o aluno, e este construiu parcialmente a infância; ambos 

os conceitos compartilham um mesmo significado porque foram construídos 

simultaneamente.   

A partir da leitura da Didática Magna de Comenius, escrita em 1632, Boto 

(2002) afirma que o mundo da infância separava-se efetivamente do mundo adulto 

até pela distância que se passa a ser recomendada entre o educador e o educando a 

partir da Renascença. Com isto, a designação Infância criou um hiato entre as 

crianças e o resto da sociedade. Criou também, conforme Miranda (1987), uma 

relação de dependência, pois a criança perdeu a possibilidade de escolher sobre o seu 

próprio destino sendo relegada ao papel de consumidora das idéias e bens que os 

adultos acham que elas devem experienciar. 

De acordo com essa concepção, a exigência de um novo homem, e, 

conseqüentemente, o advento de um sentimento de infância, relacionam-se com a 

ocorrência de mudanças profundas na maneira da escola se comportar para com os 

seus alunos.  

 Os colégios modernos, por sua vez, passarão a significar um instrumento de 

iniciação social, de passagem do estado de infância ao do adulto (Ariès, 1981). Com 

o renascimento das cidades, a formação dos Estados nacionais e a expansão 

marítima, argumenta Dias (1999), a educação voltou à cena com um papel 

importante: preparar as crianças, desde cedo, na prática da leitura, da escrita, 

domínio de cálculos matemáticos, para que pudessem, ao final desse processo de 

aprendizagem, ocupar os novos ofícios que surgiam. Para Cambi (1999), o homem 

moderno liga-se à experiência da vida individual e social independentemente de uma 

determinação religiosa hegemônica, dirige-se para um novo âmbito do saber – 

científico-técnico – para interpretar o próprio mundo e transformá-lo. Nesse novo 

cenário, fiel à lógica e à razão, as disciplinas são delimitadas e a pedagogia se 

consolida como ciência. Cambi (1999) ainda caracteriza a Modernidade como 

ambígua: disseminando a idéia de liberdade, mas, ao mesmo tempo, sujeitando a 

todos às regras de um governo, visando tornar cada cidadão produtivo seguindo 

modelos sociais de comportamento.  
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Então a escola moderna inscreve-se justamente em favor da formação do 

homem moderno demandando um tipo específico de funcionamento e organização. 

Dessa forma, a escola se articula em torno de determinados conhecimentos e 

comportamentos. Há uma racionalização da aprendizagem com seqüenciamento dos 

assuntos, agrupamento das crianças por idade, práticas repressivas, disciplinamento 

do corpo, sistema de avaliação. Para Cambi (1999), o exame escolar é o momento em 

que o sujeito é submetido ao controle máximo, mas de modo impessoal: mediante o 

controle do seu saber.  

Para Carvalho (1997), falar em história da educação como história da 

disciplinarização das pessoas, implica em conceber a escola como instituição 

intrinsecamente disciplinar; e a Modernidade como sociedade da escolarização. A 

criança que o colégio moderno compõe é sempre vigiada, agrupada por mérito e por 

idade, permeada por rituais de organização, por punições e recompensas, demarcada 

por uma temporalidade rotineira e obediente ao professor (Boto, 2002). Foucault 

(1991) chama de comunicações reguladas o conjunto de atividades próprias ao 

espaço escolar (lições, questões e perguntas, ordens, exortações, sinais codificados 

de obediência, marcas de diferenciação do “valor” de cada pessoa e dos níveis de 

conhecimento) às quais estão submetidos professores e alunos numa relação sutil de 

poder cuja função principal é moldar a criança para que seja aquilo que a sociedade 

necessita: um adulto que assimilou bem as normas sociais.  Foucault (1991) ainda 

agrupa a escola moderna junto com os outros dois “grandes confinamentos” – a 

prisão e o hospício – por seus objetivos semelhantes: punições severas e sistemáticas, 

supervisão constante e tratamento rígido.  

Como analisado anteriormente, escolas sempre existiram; mas a especificidade 

da escola moderna vem de um modo particular de tratar e entender a infância. O que 

se quer dizer é que, a partir da Modernidade, observa-se a existência de uma 

afinidade específica entre o surgimento do sentimento de infância e a instauração de 

uma escola disciplinadora, reguladora, visando não só a formação intelectual do 

homem adulto como também “civilizá-lo”. 

A escola passa a ser o lugar da criança, que é, então, apartada do convívio 

social direto com os adultos, como acontecia na Idade Média. A aprendizagem social 

passa a acontecer em espaços bem delimitados e exclusivos para a criança: a escola.  
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Assim, pode-se dizer que a escola moderna demarca o nível de consciência de 

uma dada sociedade quanto à peculiaridade da infância, criando ali uma espécie de 

limbo onde a criança será preparada para ingressar na sociedade na condição de 

adulto e só a partir daí ter autonomia para gerir sua vida. Note-se que se a criança é 

apartada de certa forma do meio social, ao mesmo tempo ela sofre um constante 

processo de socialização promovido pela escola, que em última instância visa 

promover sempre a adaptação do indivíduo à sociedade. 

Dessa forma, refletir sobre o significado de infância implica compreender os 

modos de educar que têm acompanhado a criança. Diversos autores no ocidente 

(Ariès, 1981; Postman, 1994; Narodowski, 2002), e, mais particularmente, no Brasil 

(Miranda, 1987; Boto, 2002), têm sustentado a questão de que a idéia de infância 

entendida hoje surgiu simultaneamente com o sentimento de família e com o 

desenvolvimento da educação escolar.   

Narodowski (2002) estudou a infância em situação escolar através da análise 

das relações particulares que existiram entre a infância, o disciplinamento do corpo 

infantil e o método pedagógico lancasteriano na Buenos Aires das primeiras décadas 

do século XIX. Narodowski analisou o processo de escolarização no momento inicial 

de absorção da população infantil e de fixação dela na instituição escolar. Para que 

esses dois processos ocorram é necessário estabelecer, de acordo com o autor, um 

mecanismo de aliança entre a família e a instituição escolar, para garantir o fluxo de 

crianças de uma instituição a outra. Cabe à família a responsabilidade de inserir a 

criança no espaço escolar para que receba a educação intelectual sistematizada. 

Assim, a criança precisa estar ligada a uma família ou tutor (que pode ser o 

próprio Estado) que tem a obrigação de cuidá-la, protegê-la e garantir a sua inserção 

na escola para que se torne um adulto civilizado, ou seja, um adulto que aprendeu as 

normas e padrões de conduta social. Em quase todas as constituições ocidentais 

modernas, mais do que uma necessidade, a educação de crianças é um direito 

defendido e garantido (Schueler, 1999).  

Para Faria Filho e Sales (2002), uma das facetas fundamentais do estudo da 

história da infância é a compreensão da história dos discursos e das instituições que 

dela se ocupam, particularmente a escola. Ainda segundo os autores, os sujeitos 

responsáveis pela institucionalização da escola e pelo desenvolvimento dos processos 

de escolarização acabaram por produzir a própria infância como fenômeno social. 
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Desse modo, Faria Filho e Sales (2002) estudaram a institucionalização da escola 

primária através dos escritos do bacharel Bernardo Pereira de Vasconcelos no início 

do século XIX, enfatizando as mudanças culturais provocadas pela transição de uma 

sociedade não-escolarizada para uma escolarizada.  

O trabalho de Boto (2002) avalia a infância através das idéias pedagógicas 

propostas no século XIX, com base na reflexão bibliográfica da época no campo da 

História e da Filosofia da Educação. Para a autora, a idéia de escolarização moderna 

provém da necessidade de formar a criança civilizada. Boto toma a Modernidade 

como uma época em que demarca uma nova apropriação da categoria infância na 

medida em que transforma crianças em alunos; gerando, sob tal perspectiva, uma 

diferente compreensão do próprio campo do estudo educacional. Ou seja, na 

Modernidade cria-se um novo significado de escola que tomará, junto com a família, 

a responsabilidade perante a educação das crianças. Toda a análise subseqüente de 

Boto (2002) se pautará na tese de que os colégios são a expressão de como tratar as 

crianças mediante códigos de boas maneiras requeridos pela cultura moderna.  

Para Carvalho (1997), falar em história da educação como história da 

disciplinarização das pessoas, implica em conceber a escola como instituição 

intrinsecamente disciplinar e a Modernidade como sociedade da escolarização. 

Anteriormente, os colégios que existiam se caracterizavam pela falta de gradação, de 

seqüenciamento dos assuntos, pela mistura das idades e pela liberdade dos alunos 

(Ariès, 1981). Não existia, então, uma concepção de desenvolvimento infantil e de 

escolarização com finalidade preparatória. Os colégios modernos, por sua vez, 

passarão a representar um instrumento de iniciação social, de passagem do estado de 

infância ao do adulto.  

Durkheim (1977) reitera esse significado quando define a educação como 

a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda 

preparadas para a vida social; tem por objetivo suscitar e desenvolver, na criança, certo 

número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política no seu 

conjunto e pelo meio especial a que a criança, particularmente, se destine (p.42).  

Boto (2003) vê a escola moderna com um duplo significado: instituição de 

transmissão de conhecimentos e, ao mesmo tempo, pretende preparar repertórios e 

códigos de conduta.  
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Nas sociedades ocidentais, a educação escolar tem sido o modo dominante por 

meio do qual as novas gerações são inseridas na tradição. A escola é a grande 

responsável pela formação intelectual e disciplinar (civilizada) e tem funcionado 

como uma instituição mediadora da socialização do sujeito.  

As Ciências Humanas têm contribuído, nesse sentido, para a compreensão da 

escola enquanto instituição, enquanto um espaço microssocial reprodutor dos 

discursos instituídos e mantenedor da ordem social (Durkheim, 1977; Mannheim, 

1977; Mannheim & Stewart, 1977; Foucault, 1991; Bourdieu, 2001; Boto, 2003).  

Se as escolas passam a ser um instrumento de manutenção e formação do 

sentimento de infância, o professor passa a ser o agente direto responsável pela 

transformação dos discursos instituídos sobre a criança em práticas dirigidas a ela. 

Caberia à Psicologia discutir os fenômenos psicológicos e de constituição do sujeito 

que se colocam na relação professor-aluno a partir do estudo das práticas em sala de 

aula. 

A Psicologia, nos estudos sobre o desenvolvimento do comportamento da 

criança, tem considerado o desenvolvimento sob uma perspectiva teleológica e 

inatista (Cunha, 2000). O desenvolvimento seguiria padrões universais e ocorreria 

em seqüências (estágios) que se diferenciariam quantitativamente. Dessa forma, o 

meio social funciona como um cenário responsável pelo eliciamento de respostas que 

são próprias, naturais, do homem. O ambiente determinaria apenas a ocasião, a 

intensidade e a correlação de aspectos do comportamento; mais precisamente, o meio 

é um catalisador do desenvolvimento espontâneo do sujeito.  

A criança vista a partir dessa perspectiva, é um ser incompleto, cujo 

desenvolvimento segue uma trilha estabelecida filogeneticamente. As relações 

sociais que a circundam têm pouca influência sobre a sua formação. A escola e seus 

agentes, nesse caso, funcionariam apenas como pressão adaptativa, pois se considera 

que é a criança que desenvolve seus potenciais cognitivo-emocionais para se adaptar 

às situações impostas.  

Vygotsky elaborou uma vasta obra psicológica, conhecida como abordagem 

sócio-histórica da Psicologia, a qual se fundamenta na formação social do indivíduo. 

De acordo com essa abordagem, as idéias e conhecimentos produzidos pelo homem, 

em um dado momento histórico, refletem as suas condições concretas de existência 

nesse mesmo momento histórico (Gonçalves, 2001). Considera-se que o conteúdo 
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psíquico não tem origem numa possível “natureza” humana, mas sim na dimensão 

sócio-cultural em que o indivíduo está inserido. Molon (2003) afirma que a 

consciência, tal como entendida por Vygotsky, é construída no contato social, é 

originada social e historicamente. 

Em decorrência dessas concepções, o desenvolvimento não tem um fim nem 

padrão, mas se conforma, se imbrica numa rede de relações sociais que constitui cada 

indivíduo, considerando-se, ainda, que inserido nas relações sociais, o indivíduo, a 

partir da sua atividade, as transforma, transformando-se a si próprio. O indivíduo é 

constituído na interação das suas atividades em um contexto cultural concreto. Desse 

modo, pode-se dizer que os fenômenos psicológicos são fenômenos culturais.  

As relações sociais dos indivíduos, nesse sentido, desempenham um papel 

importante, pois intervêm sobre o desenvolvimento humano, sobre a construção da 

sua subjetividade, que se expressa em pensamentos, emoções e condutas.  

O pensamento vygotskyano atribui um papel central à interação social no 

desenvolvimento do ser humano, compreendendo a presença do outro como refletor 

e instrutor que molda o crescimento da criança no mundo social. De acordo com 

Bruner (2001), é por meio da interação com os outros que as crianças descobrem do 

que se trata a cultura e como ela concebe o mundo.   

Nesse sentido, Duarte (2001) acrescenta que no interior de uma teoria sócio-

histórica, um dos campos mais importantes a serem desenvolvidos é sobre o trabalho 

educativo, na medida em que a escolarização é fundamental para a formação do 

indivíduo. 

Para Bronckart (1999), o espaço escolar é, principalmente, um meio que tem 

por objetivo a formação de outros seres humanos e que desenvolve técnicas efetivas 

de intervenção sobre os mesmos. Nesse espaço, professor e colegas desempenham 

uma importante função sobre o desenvolvimento da criança. Assim, não é errôneo 

afirmar que a sala de aula torna-se um lugar existencial que compõe, com outras 

dimensões da vida da criança, um espaço de constituição/formação do indivíduo. 

Podemos dizer que cada sociedade reserva espaços específicos para a 

transmissão da sua cultura, das suas regras sociais aos sujeitos em formação. A 

escola moderna ocidental, como já foi visto, tem funcionado como instituição 

destinada à transmissão de conhecimento e habilidade e fomentadora do 

desenvolvimento da criança. Na escola são cultivados sentimentos, crenças e 
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habilidades, a fim de transmitir e explicar as formas de interpretar o mundo (Bruner, 

2001).  

Assim não se pode deixar de enfatizar o papel do professor. De acordo com 

Gimeno-Sacristán (2005), o professor é uma figura resultante da acumulação de 

quatro processos históricos: 
 Em primeiro lugar, como suplente que irá assumindo o papel dos pais no cuidado, guia e 

educação dos menores pertencentes à burguesia e, mais tarde, às classes altas; em segundo 

lugar, como substituto encarregado de cuidar, vigiar e moralizar os filhos das famílias que 

não podem ou não querem desempenhar essa função; em terceiro lugar como 

“especialista” que assume o quase monopólio da difusão de alguns saberes que foram 

sendo impostos como mais úteis, prestigiosos e legítimos (fundamentalmente os que têm 

como chave de acesso a leitura e a escrita), em detrimento de outros; finalmente, como 

figura leiga que assume em nome da sociedade, representada pelo Estado, a missão de 

educar e difundir um determinado projeto cultural a serviço dos interesses gerais daquela 

(p.128). 

Ainda de acordo com o referido autor, os professores do ensino fundamental 

combinam as funções de cuidado e ensino com o papel disciplinador. E os estilos de 

exercê-las podem ser mais extensos e abertos (contemplando as necessidades do 

menor enquanto pessoa) ou mais fechados (centrando-se nas atividades em que 

institucionalmente a escola se especializou).   

Arendt (1992) faz uma descrição desse papel, que seria o de conhecer o mundo 

e ser capaz de instruir os outros acerca deste; a autoridade do professor se assenta na 

responsabilidade que ele assume por este mundo. Para Zanella e Cord (1999), 

qualquer instituição de atendimento infantil, ao cumprir o seu papel de cuidar, 

socializar e educar, veicula significados nas ações das professoras em relação às 

crianças que são constitutivos dos sujeitos em relação. 

Assim, a relação que o professor vai estabelecer com a criança vai depender do 

que ele considera que uma criança precisa, do significado de infância que 

compartilha.  

De acordo com Bruner (2001), as interpretações do significado refletem não 

apenas histórias idiossincráticas de indivíduos, mas também as formas canônicas da 

cultura de construir a realidade. Ou seja, os significados são produções de uma 

cultura, mas são vivenciados por consciências individuais que integram as 

experiências, as emoções, os valores, o contato sensível com o mundo, participando, 

portanto, da elaboração de sentidos próprios.   
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E através do conhecimento de significados culturais e sentidos pessoais acerca 

de determinado objeto, é possível compreender a prática que se dispensa a esse 

mesmo objeto.  

Os professores reproduzem em suas práticas em sala de aula os discursos 

sociais que se dirigem às crianças ditados pela Declaração Universal dos Direitos da 

Criança, pelas teorias pedagógicas, pelas teorias psicológicas, pela pediatria, pelo 

Estado, entre outros. Discursos que definem, em maior ou menor escala, o que é ser 

criança e do que elas precisam. Mas o professor não é um mero reprodutor dos 

discursos instituídos; seu significado de infância compõe-se entre a influência das 

instituições mais formais, e às suas experiências mais indiossincráticas. E alguns 

trabalhos têm contribuído para a compreensão de que a sua atividade individual, no 

âmbito dessa sociedade, fará com que se aproprie, reformule e reconstrua 

compreensões próprias do fenômeno.  

Para Boto (2003), o professor traz para a sala de aula sua concepção de seu 

trabalho, seus preconceitos, seus receios e suas deficiências pessoais, suas ambições, 

sua humildade e afeição. Por isso, os professores têm também uma apropriação 

singular do que é ser criança e, concomitantemente, compartilham semelhanças entre 

si nos modos de tratar a criança. Essas semelhanças são constituídas pelas atividades 

pré-definidas acerca do papel social do professor. 

O estudo de Nóvoa (1992), com base em pesquisas com o professorado 

português, também compartilha dessa concepção, ao constatar que professores, 

convivendo em diferentes cenários com diferentes realidades, constroem a sua 

própria prática pedagógica. 

Dessa forma, os professores, ao realizarem as suas atividades 

institucionalmente constituídas e determinadas, estabelecem um diálogo constante 

entre os programas pedagógicos e seus sentidos pessoais que se relacionam com 

aspectos específicos de sua inserção micro social. Esse diálogo orienta, portanto, o 

surgimento de uma prática pedagógica própria, que é orientada, principalmente, pelo 

significado de infância que os professores compartilham, ou seja, como concebem o 

que é ser criança e do que ela precisa e de que forma seu papel como profissional da 

educação pode promover a vivência dessa infância.  

Assim, é muito importante a existência de pesquisas que se debrucem sobre 

essa atividade docente, para a sua compreensão e para a escuta do professor não 
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apenas como um agente da educação, mas como um indivíduo particular, construtor 

da sua prática.  

Nesse sentido, tem crescido pesquisas que se detêm na análise da importância 

da atuação do professor. De acordo com Gimeno-Sacristán (2005), a pesquisa 

educacional nas últimas décadas tem optado por tomar como objeto de estudo 

preferido o professor. Tardif (2000) considera que tais pesquisas devem se interessar 

mais pelo o que os professores são, fazem e sabem na prática cotidiana da escola, do 

que pelo que devem fazer e saber de acordo com os objetivos normativos da 

educação. 

Em conformidade com o exposto, o trabalho de Scheuwhy (1988) faz uma 

avaliação de como os propósitos e os motivos do professor influenciam na realização 

da ação educacional. Para tanto, essa pesquisa enfoca, através do uso de entrevistas 

estruturadas e questionários, a construção de propósitos e razões dos professores para 

agir, que comumente derivam da incorporação dos discursos institucionais. Por outro 

lado, enfoca a ação didática e envolve a observação em sala de aula fornecendo 

acesso à estrutura real do acontecimento educacional. 

Eccles e Roeser (1999) fizeram uma revisão das pesquisas em psicologia do 

desenvolvimento que têm considerado as influências dos contextos extra familiares 

sobre o desenvolvimento humano, principalmente a escola. Eles argumentam que a 

partir do ano de entrada na escola até o ano em que completam a educação formal, as 

crianças e adolescentes gastam mais tempo na escola do que em qualquer outro lugar 

fora de casa. Conseqüentemente, instituições educacionais desempenham um papel 

central tanto na promoção de aquisição de conhecimento pelas crianças, quanto no 

modelamento dos modos através dos quais elas aprendem a regular sua atenção, 

emoções e comportamento. De acordo com esses autores, as crenças dos professores, 

em relação à criança, à escola etc., também têm um papel preponderante sobre o 

desenvolvimento dos alunos. Essas crenças têm importantes implicações para o 

desenvolvimento das crianças porque influenciam a natureza das interações entre 

professores e alunos. 

Gilly (1980) e Rogers (1987) fizeram revisões dos trabalhos realizados acerca 

representação que os professores têm de seus alunos. De um modo geral chegaram às 

mesmas conclusões: de que os professores dão especial importância ao grau de 

conformidade dos alunos à consecução dos objetivos da escola. Os comportamentos 
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valorizados pelos professores seriam a atenção, participação, motivação, respeito às 

normas de relação com os colegas, interesse pelos assuntos dados em sala de aula... 

enfim todos comportamentos concernentes com os objetivos da educação. 

No Brasil, Menin (2002) discorre em seu artigo sobre valores morais na escola 

e suas implicações para a formação de professores. As observações de certas práticas 

disciplinares nas escolas e das regras que os professores dispõem aos alunos 

revelaram uma diversidade e incompatibilidades de valores entre os mesmos.   

Almeida e Cunha (2003) realizaram uma pesquisa entrevistando professores 

acerca de suas representações sociais de desenvolvimento humano, dentre elas a de 

infância. De acordo com as autoras, essas representações assumem o papel de 

moduladoras de práticas educativas. 

A partir de uma situação de brincadeira envolvendo uma professora e alguns 

bebês, Zanella e Andrada (2002) analisaram a participação de cada um nos processos 

de significação engendrados nessa dinâmica relacional.  

Em seu trabalho sobre a difusão da cultura técnica na escola primária, 

Isambert-Jamati (1984) mostrou que os professores apresentavam frequentemente 

uma visão mais crítica dos conteúdos escolares aos alunos de escolas de bairros 

residênciais do que aos alunos de escolas de bairros populares. 

Araújo (1999), em seu estudo acerca do papel do jogo no desenvolvimento de 

crianças e adolescentes de famílias de baixa renda, argumenta que a psicologia 

normalmente se refere a sujeitos ideais sem situá-los em suas condições reais de 

vida. Conclui afirmando que a infância é vivenciada de maneira diferente pelas 

crianças ricas e pelas pobres. A autora diz que, na educação de crianças das classes 

médias e altas, os ideais que ainda predominam valorizam o indivíduo, a atividade e 

a iniciativa, acentuando a relação entre a vida social e a educação. Por outro lado, 

quando se pensa na educação das crianças das classes trabalhadoras, o importante é 

preparar para o mercado de trabalho. 

Para Nicolaci-da-Costa (1988), há uma diferença interclasses sociais acerca da 

infância e conseqüentemente das práticas pedagógicas a elas dispensadas. Com isso, 

ressalta-se a importância de estudos comparativos entre as práticas pedagógicas 

realizadas em escolas particulares, que têm atendido às classes média e alta, e as de 

escolas públicas, que no geral têm educado a população de baixa renda. 
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Há uma lacuna na literatura pesquisada sobre o significado de infância para 

professores. Como discutido anteriormente, os professores têm importância na 

construção de significados pela criança, pois se acredita que as práticas e vivências 

possibilitadas pela socialização escolar serão incorporadas pela criança e contribuirão 

para a orientação da condução do seu desenvolvimento. Dessa forma, tornam-se 

importantes estudos acerca do significado que esses profissionais têm da infância. 

Kagitçibasi e Berry (1989), ao realizarem uma pesquisa sobre idéias e práticas 

de criação de filhos, fazem a ressalva de que os relatos que os entrevistados fazem de 

suas idéias sobre crianças pode estar pouco relacionado às suas ações porque 

estariam ligados às demandas implícitas na pergunta ou solicitação do investigador. 

Ou seja, as respostas acerca das idéias podem ter pouca relação com a prática efetiva 

porque o entrevistado pode revelar apenas o que supõe que o pesquisador quer ouvir.  

Assim, se o significado de infância fosse analisado unicamente através de 

perguntas diretas acerca de como os professores compreendem a infância, o resultado 

poderia não guardar uma relação coerente com as práticas escolares efetivas que 

compõem um significado de infância que se quer estudar.  

Por isso, nesta pesquisa optou-se por analisar o significado de infância entre 

professores não apenas a partir das suas respostas acerca de como compreendem a 

infância, mas, principalmente, através dos discursos sobre práticas em sala de aula, 

procurando investigar tanto o que é permitido ou estimulado à criança experienciar 

como o que a ela é negado, e o motivo.  

A premissa fundamental desse estudo é, então, que os professores têm um 

sentimento de infância que pode se expressar a partir dos discursos sobre as práticas 

dirigidas aos seus alunos. Daí pode-se concluir que os discursos pedagógicos – 

aquilo que acreditamos e dizemos sentir a respeito do aluno – se fundem com os 

discursos sobre a infância. 

E o significado de infância que perpassa o espaço escolar, a partir de práticas 

específicas de tratamento e disciplina, é de importância fundamental para que a 

criança construa seus sentidos pessoais do que é ser criança. 

Para responder à questão sobre qual seria o significado dos professores do 

ensino fundamental (1ª à 4ª séries) acerca da infância, propõe-se uma análise dos 

discursos sobre a infância e dos discursos sobre as práticas dirigidas às 

crianças/alunas no ambiente escolar. Para Barreto (1997), quando os professores se 
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expressam sobre o seu desempenho profissional, deixam transparecer os valores que 

têm e que procuram transmitir acerca de sua própria atividade. De acordo com 

Gimeno-Sacristán (2005) 
para descobrir os parâmetros a partir dos quais compreendemos, agimos em relação aos 

menores e avaliamos o comportamento do aluno, devemos analisar os discursos que 

organizam as percepções e os princípios para a ação que guiam os adultos em relação aos 

menores em geral (p.19 ). 

Nesse sentido, o presente estudo objetiva:  

1) descrever e analisar o significado de infância para os professores do 

ensino fundamental a partir dos discursos sobre suas práticas em sala 

de aula;  

2) estabelecer relações entre as compreensões que os professores 

associam à infância e seus discursos sobre as práticas sócio-

pedagógicas e 

3) relacionar e discutir o significado de infância entre os professores de 

escolas públicas e os de escolas particulares. 

Estudos como esse podem trazer novas contribuições para a compreensão da 

situação da criança hoje, perpassando pelos aspectos sócio-econômicos de influência 

do seu desenvolvimento. Além disso, tal enfoque contribuirá para a discussão das 

práticas pedagógicas que são tomadas, descoladas de seus processos históricos, como 

naturais.  

De acordo com Castro & Vilela, 
estudar as professoras primárias como pessoas social e profissionalmente contextualizadas, 

conhecendo os determinantes de sua opção e atuação profissional e a forma como ao longo 

de suas trajetórias construíram sua prática pedagógica é, ao nosso ver, uma das mais 

interessantes formas de se obterem subsídios para a reorganização e o redimensionamento 

teórico, não só dos cursos de formação de professores, mas também da dinâmica das 

organizações escolares, onde se dá a formação continuada desses professores (2003, 

p.224).  

Consoante com as considerações anteriores, pressupõe-se que esta pesquisa 

poderá trazer subsídios para a compreensão do significado de infância na sociedade 

brasileira e produzir conhecimentos que possibilitem o desenvolvimento de novas 

relações com a criança. Os resultados dessa investigação poderão também ser 

dirigidos à avaliação e formulação de práticas pedagógicas que adotem ações mais 

eficazes na promoção do desenvolvimento de seus alunos. 
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Como foi discutido, o significado de infância, genericamente, ainda é o mesmo 

daquele surgido no século XIX: uma fase que necessita de cuidados específicos, em 

que a criança deve ser preparada para tornar-se adulto. O que se quer, neste trabalho, 

é estudar mais pormenorizadamente as práticas escolares de disciplina e controle, a 

partir desse significado, que se configuram hoje numa cultura específica, e discutir a 

importância dessas práticas sobre a constituição da criança. 
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Capítulo 2 
 

Bases teóricas para o estudo do significado de 
infância 

 
 

Quando o ser humano interage com o mundo, o faz de duas formas: através da 

percepção e dos signos. Ou seja, o homem não age apenas baseado nas informações 

que os órgãos sensoriais lhe fornecem, mas também pelos significados e, 

conseqüentemente, pelas relações que estabelece com o mundo. Evidências 

disponíveis sugerem que o ser humano é o único animal em que o processamento 

perceptual e semiótico da informação estão unidos em um único sistema: o sistema 

do pensamento mediado semioticamente (Toomela, 2000). Dessa forma, o 

comportamento humano não é determinado pelo campo perceptivo imediato, mas 

depende de operações baseadas em significados (Vygotsky, 2000).  

É significando, portanto, que o ser humano se relaciona com o mundo e com os 

outros; o que faz o significado ter um papel fundamental para a compreensão da ação 

humana e de seu psiquismo. 

As elaborações teóricas de Vygotsky e as perspectivas Sócio-Históricas em 

Psicologia têm ajudado na compreensão e explicação do significado como resultado 

e resultante da subjetividade humana. O significado é visto como o ponto de 

interseção entre o pensamento e a linguagem. Para Vygotsky (2000), o processo de 

significação só acontece via a participação em universos simbólicos culturais que são 

produtos da atividade coletiva do homem.  

Bruner (1997) afirma que a psicologia deve estar interessada não apenas no que 

as pessoas fazem, mas, principalmente, em como elas justificam, explicam o que 

fazem e dizem o que sentem. Desse modo, constituem-se como algo central na 

investigação psicológica a interpretação e o significado da ação. Ainda de acordo 
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com Bruner (1997), para entender o ser humano deve-se entender como suas 

experiências e seus atos são moldados por seus estados intencionais, e entender que 

esses estados intencionais se realizam apenas através da participação em sistemas 

simbólicos da cultura. 

Através do conhecimento de significados culturais acerca de determinado 

objeto, é possível compreender a prática que se dispensa a esse mesmo objeto. 

Porque o significado não se refere apenas a uma representação, uma idéia, ele é mais 

amplo, compreendendo também disposições práticas, ações. De acordo com Alvarez 

e Del Rio (1996), um significado é mais uma ação mediada e interiorizada do que 

uma idéia ou representação codificada em palavras. Portanto, um significado envolve 

uma compreensão do “como” os seres humanos se comportam.  

Para Gimeno-Sacristán (2005), quando refletimos sobre alguma realidade, 

ativamos significados que delimitam o sentido que essa realidade adquire para nós na 

hora de pensar e de agir nela ou em relação a ela. Os significados funcionam como 

perspectivas para o acesso do sujeito ao mundo.  

Esse processo de significação implica, necessariamente, uma relação com o 

meio social. O que quer dizer que a significação não é um fenômeno intrínseco e 

natural do homem, mas, sim, que é construído socialmente. A significação se 

constitui, portanto, em termos de sujeitos em intersubjetividade pelas mediações 

semióticas, tornando possível a relação social. Quando Vygotsky (1999) afirma que o 

significado é movido pela cooperação entre as consciências, parece enfatizar o seu 

caráter bi-direcional entre o social e a consciência individual, sua relação dialética, e 

sua natureza essencialmente relacional. 

 

2.1 Signo e Significado 
 

Os significados são acordos complexos, tributários das relações sociais, dos 

hábitos cotidianos, das diversas situações concretas de existência. O que quer dizer 

que os significados não são estáveis, fixos, – como os significados de um dicionário 

– mas dependem dos contextos sociais em que emergem e dos atores sociais diversos 

de cada situação. Daí decorre que os significados, os símbolos e as construções 

lingüísticas evoluem, mudam e acumulam modificações ao longo do tempo histórico 

à medida que os seres humanos os utilizam entre si (Tomasello, 2003). Ou seja, o 
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significado é histórico, é determinado e indissociável das relações sociais tributárias 

de uma época e de uma cultura específica, só podendo ser analisado no contexto 

específico em que é produzido.  

Wittgenstein nas Investigações filosóficas também compartilha dessa 

concepção ao sugerir que o significado é determinado pelo uso. O significado de uma 

palavra para Wittgenstein é determinado por convenções gerais – em conformidade 

com regras gramaticais – ao passo que o seu efeito depende de condições 

contingentes que dizem respeito a circunstâncias específicas (Glock, 1998). Ou seja, 

o significado é visto como um consenso social obedecendo a certas regras da 

linguagem, que são produzidas coletivamente, mas ao mesmo tempo o seu efeito está 

associado ao contexto em que acontece. 

É claro que a palavra, em certo sentido, limita as possibilidades de significados. 

Porque a palavra provém de acordos sociais prévios e mais amplos, obediente a uma 

semântica prévia que guarda em si um significado mais normatizado; mas a palavra 

não determina os significados. E não os determina porque a situação, o contexto, é 

mais preponderante do que as regras gramaticais no processo de significação. O que 

se quer dizer é que o significado não está no campo da fala ou da palavra. 

Para Vygotsky (1993), os significados estão entre a fala e a consciência, estão 

no campo relacional dos sujeitos. Deste modo, o significado é mais que uma 

representação (social ou individual) do mundo; envolve, necessariamente, relações 

entre pessoas (Smolka, 2004). 

De acordo com Bronckart (1999), foi a necessidade de acordos coletivos que 

culminou no surgimento dos signos e com ele seus significados ainda nos grupos 

humanos primitivos.  
A linguagem propriamente dita teria então emergido, sob o efeito de uma negociação 

prática das pretensões à validade designativa das produções sonoras dos membros de um 

grupo envolvidos em uma mesma atividade. Portanto, seria na cooperação ativa que se 

estabilizariam as relações designativas, como formas comuns de correspondência entre 

representações sonoras e representações sobre quaisquer aspectos do meio, isto é, como 

signos (...). Signos que, pelo seu próprio estatuto de formas oriundas de uma negociação , 

teriam necessariamente reestruturado as representações dos indivíduos, até então 

idiossincráticas, e as teriam transformado em representações pelo menos parcialmente 

comuns, compartilháveis, ou ainda comunicáveis (Bronckart, 1999, p. 33) 
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Dessa forma, os significados emergem a partir da ação prática cotejada com a 

necessidade de compartilhamento informacional com o outro.  

Assim, a linguagem só existe porque existe relação interpessoal. É a 

necessidade de aprendizagem e transmissão da cultura que obriga os seres humanos a 

criarem um instrumento padronizado de troca de experiências. As vivências 

essencialmente idiossincráticas de cada sujeito precisaram ser generalizadas para que 

pudessem ser intercambiáveis, tornando-se significados. Para Molon (2003), a 

função do significado das palavras reside precisamente na realização da comunicação 

humana e na efetivação do pensamento generalizante.  

De acordo com Bronckart (1998), a produção de ações significativas requer o 

estabelecimento de um acordo que se constitui na ação comunicativa. Os significados 

são apreendidos e se expressam através da mediação semiótica, ou seja, através dos 

signos. Vygotsky , define os signos como  
estímulos-instrumentos convencionais introduzidos pelo homem na situação psicológica e 

que cumprem a função de auto-estimulação. (...) qualquer estímulo condicional (criado 

artificialmente pelo homem), que seja um veículo para o domínio da conduta, alheia ou 

própria, é um signo (1993, p.90).  

Dessa forma, os signos são criações artificiais de natureza social, que se 

formam nos acordos sociais através da linguagem.  O que significa dizer que a 

apropriação da realidade é a apropriação de uma relação semiótica que se origina na 

atividade (Zanella, 2004); na atividade com o meio social. 

Os signos remetem sempre a significados que são apreendidos no contato com 

os outros; que são internalizados pelo sujeito e orientam a sua conduta. É o 

significado, expressando-se através da linguagem, que permite que se estabeleçam 

trocas intersubjetivas (entendendo e se fazendo entendido) e que organiza a 

consciência humana complexa, as funções mentais superiores.  

Dessa maneira, a consciência é construída no contato social; estudar 

subjetividade, neste caso, significa entendê-la enquanto construção do meio social. O 

que equivale a dizer que o desenvolvimento do pensamento ocorre do social para o 

individual, pois a intraindividualidade se constitui em relações interindividuais. 

Nessas relações, o sujeito é instrumentalizado semioticamente, apreendendo 

significados, para que construa a sua consciência reflexiva. 
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2.2 A constituição social do sujeito: a relação entre significado e 
sentido 

 
Sabendo que através da linguagem pode agir sobre os outros, a criança começa 

a aprender que pode agir também sobre si mesma, sobre seus comportamentos, sobre 

suas representações e, então, começa a pensar (Bronckart, 1999). Dessa forma, pode-

se afirmar que o desenvolvimento da criança está alicerçado sobre as interações 

sociais; é através do plano intersubjetivo que as funções psicológicas emergem: os 

pensamentos, a consciência de si e dos outros, a formação de conceitos e 

significados. Góes (1991) exemplifica o papel da intersubjetividade como 

construtora de significados para o sujeito. 
Inicialmente, diante de um objeto inacessível, a criança apresenta os movimentos de 

alcançar e agarrar. Esses movimentos são naturalmente interpretados pelo adulto e, através 

da ação deste, o objeto é alcançado pela criança. Com isso, os movimentos da criança 

afetam a ação do outro e não o objeto diretamente. A atribuição de significado que o 

adulto dá à ação da criança permite que esta passe a transformar o movimento de agarrar 

em gesto de apontar. O gesto de apontar forma-se pela mudança de função e de estrutura 

dos movimentos, que deixam de conter os componentes do agarrar. Uma ação dirigida ao 

objeto transforma-se num sinal para o outro agir em relação ao objeto (p. 17-18). 

 Dessa forma, a aquisição da linguagem marca uma profunda mudança 

desenvolvimental na criança: do mundo prático e imediato para o mundo simbólico 

da atividade mediada semioticamente. 

Ao estudar o fenômeno da fala egocêntrica, Vygotsky (1993) postula uma 

característica estrutural enquanto que para Piaget (1975) essa fala seria apenas uma 

característica natural de uma fase do desenvolvimento que desapareceria na fase 

subseqüente. Mas de acordo com Vygotsky (1993) 
o pensamento verbal não é uma forma inata, natural, de comportamento, mas é 

determinado por um processo histórico-cultural e tem propriedade e leis específicas que 

não podem ser encontradas nas formas naturais do pensamento e da fala ( p.19) 

 Nesse processo, Vygotsky compreende a fala egocêntrica como emergindo 

quando a criança transfere formas sociais de comunicação para estruturar o seu 

comportamento, organizar as suas atividades. Posteriormente essa fala não se 

“atrofia”, mas internaliza-se, permitindo “pensar para si próprio”. Dessa forma, o 

discurso egocêntrico é uma forma de processar o discurso social e de ir constituindo 

o discurso pessoal, organizando o pensamento verbal complexo.  
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Para Rossetti-Ferreira, Amorim e Silva (2004), as relações sociais são 

fundamentais não só nos primeiros anos de vida como também ao longo de toda a 

vida, mantendo-se como arena e motor do processo de desenvolvimento. É o outro 

que completa e interpreta o bebê para o mundo e o mundo para ele; que vai dar 

significado às suas ações, nomeando-as, submetendo seus atos ao domínio da 

linguagem. 

As crianças vão adquirindo mais habilidades com a língua e, 

concomitantemente, abrem-se novas possibilidades de interpretar o mundo de tal 

forma que a cognição humana liberta-se, definitivamente, das situações perceptuais 

imediatas. 

Ademais, Tomasello (2003) vai dizer que esse aperfeiçoamento das habilidades 

de comunicação das crianças dá a elas a possibilidade de participar de interações 

discursivas complexas. Esses tipos de interação podem levá-las a começar a construir 

algo como uma teoria da mente de seus parceiros de comunicação, e, em alguns 

casos especiais de discursos pedagógicos, internalizar as instruções do adulto e 

começar a se auto-regular e refletir sobre o seu próprio pensar.  

Assim, fica caracterizado como o funcionamento psíquico tem sua gênese nos 

contextos sociais nos quais o sujeito se insere. Os signos e significados, que 

primeiramente são utilizados para a comunicação com os outros, são posteriormente 

usados para controlar o próprio comportamento, para refletir acerca de si mesmo. De 

acordo com Molon (2003), é na relação com os outros que acontece a conversão dos 

processos na dimensão social em processos na dimensão individual. 

No ponto de vista de Luria: 
A fim de explicar formas altamente complexas da consciência humana pode-se avançar 

além do organismo humano. Se deve procurar as origens conscientes do comportamento 

“categórico” não nos esconderijos do cérebro humano ou nas profundezas do espírito, mas 

nas condições externas da vida. Acima de tudo, isso quer dizer que se deve procurar as 

origens nos processos externos da vida social, nas formas históricas e sociais da existência 

humana (1981, apud Wertsch, 1998, p. 57). 

A partir do referencial teórico da Psicologia Sócio-Histórica, o processo de 

desenvolvimento psicológico é visto como dependente do contato com o outro e da 

aquisição dos instrumentos mediacionais lingüísticos. Essa concepção de 

desenvolvimento se diferencia das concepções inatistas e maturacionais de 

desenvolvimento, pois a subjetividade humana não é fruto unicamente do 
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amadurecimento de processos biológicos; ela precisa ser “construída”. Dessa forma, 

a consciência tem sua gênese e natureza calcada no meio social, no desenvolvimento 

cultural, não sendo, portanto, produto de um processo natural. É a aquisição da 

linguagem que leva a uma transformação da estrutura das funções mentais, ao tempo 

em que cria uma unidade com o pensamento.  

De acordo com Vygotsky (2000), com o auxílio da função indicativa das 

palavras, a criança começa a dominar sua atenção, criando centros estruturais novos 

dentro da situação percebida. E esse desenvolvimento representa uma ruptura 

fundamental com a história natural do comportamento e inicia a transição do 

comportamento primitivo dos animais para as atividades intelectuais superiores dos 

seres humanos. 

A aquisição da fala na criança introduz mudanças qualitativas no curso do 

desenvolvimento das suas funções mentais. 
Num primeiro estágio, a fala acompanha as ações da criança a reflete as vicissitudes do 

processo de solução do problema de uma forma dispersa e caótica. Num estágio posterior, 

a fala desloca-se cada vez mais em direção ao início desse processo, de modo a, com o 

tempo, preceder a ação. Ela funciona, então, como um auxiliar de um plano já concebido, 

mas não realizado, ainda, em nível comportamental. (...) quando a fala se desloca para o 

início da atividade, surge uma nova relação entre palavra e ação. Nesse instante a fala 

dirige, determina e domina o curso da ação; surge a função planejadora da fala, além da 

função já existente da linguagem de refletir o mundo exterior (Vygotsky, 2000, p.37). 

Para Vygotsky (2000), é essa unidade de percepção entre fala e ação que deve 

constituir o objeto central de qualquer análise da origem das formas 

caracteristicamente humanas de comportamento.   

Os processos psicológicos primários são de natureza pré-verbal e assemelham-

se àqueles de outros primatas. É um funcionamento psíquico elementar, 

condicionado ao mesmo tempo pelo potencial genético e pelas restrições de 

sobrevivência da espécie no meio. Bronckart (1999) designa segunda precipitação a 

transformação do psiquismo elementar em um psiquismo ativo e auto-reflexivo 

(consciência). Na segunda precipitação, o psiquismo libera-se das restrições 

genéticas e ambientais de sua constituição. 

As considerações teóricas de Vygotsky vão denominar de processos 

psicológicos superiores essa mudança qualitativa do psiquismo humano; e esse salto 

qualitativo ocorre pela aquisição da linguagem. Vygotsky (1993) ressalta que a 
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linguagem não funda o pensamento, pois este já existe em sua forma rudimentar 

desde o nascimento da criança, se expressando através de uma lógica prática, ligada 

aos estímulos visuais imediatos. O que significa dizer que pensamento e linguagem 

não têm uma origem comum, não são de uma mesma natureza, mas a aquisição desta 

última provoca uma mudança na qualidade do pensamento. Ou seja, a utilização de 

meios artificiais – a transição para a atividade mediada – muda todas as operações 

psicológicas.  

O uso de signos significa concomitantemente um processo de generalização, 

pois uma palavra não se remete a um único objeto isolado, mas a um grupo ou classe 

de objetos (Vygotsky, 1993).  

Portanto, a aprendizagem de cada palavra é um processo de generalização. O 

mundo da experiência precisa ser simplificado, relacionado e generalizado antes que 

possa ser traduzido em código, implicando um estágio avançado do desenvolvimento 

do pensamento. A mediação semiótica envolve uma atitude nova com o mundo: o 

mundo com significado. A forma de agir sobre o meio também muda; é possível 

estabelecer relações entre objetos prescindindo de sua presença concreta, planejar e 

prever ações futuras, estabelecer diálogos e lidar com a irreversibilidade do tempo.  

Para Toomela (2000), se os signos, por um lado, são usados para compartilhar a 

informação social, por outro, requerem um tipo especial de atividade mental para 

serem usados, representando, então, uma unidade dialética de determinação entre o 

social e o individual.   

Se a linguagem tem o poder de criar formas mais complexas de pensamento, e, 

se sua origem está condicionada à necessidade de acordo e diálogo entre os homens, 

pode-se dizer que a consciência individual se origina a partir das relações entre seres 

humanos. Sua origem é externa e está orientada e condicionada pelas relações 

sociais. O fenômeno psicológico deixa, nesse sentido, de ser tomado como uma 

entidade abstrata, para ser compreendido como construído e construtor das relações 

sociais concretas de existência de uma determinada época. 

González Rey (2004a) discorda dessa concepção ao afirmar que a linguagem 

não teria primeiramente uma função social para depois ser internalizada como função 

psíquica, conforme postulado por Vygotsky. Para González Rey (2004a), a 

linguagem estaria “implicada de forma simultânea em dois processos que podem ser 
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contraditórios e complementares entre si, que são respectivamente o 

desenvolvimento da socialização e o do pensamento” (p.45). 

De qualquer forma, o estudo do significado pode ser tomado como unidade de 

análise para os estudos em psicologia na medida em que contempla a concepção 

dialética e da psicologia sócio-histórica de Vygotsky, bem como a concepção de 

unidade entre pensamento, ação e sociedade. Ou seja, o significado é um fenômeno 

social organizador da consciência humana e só uma consciência humana pode dar 

significado ao mundo. Dessa forma, Vygotsky (1993) argumenta que  
o significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do pensamento e da 

linguagem, que fica difícil dizer se se trata de um fenômeno da fala ou de um fenômeno do 

pensamento. Uma palavra sem significado é um som vazio: o significado, portanto, é um 

critério da “palavra”, seu componente indispensável. Pareceria, então, que o significado poderia 

ser visto como um fenômeno da fala. Mas, do ponto de vista da psicologia, o significado de 

cada palavra é uma generalização ou um conceito. E como as generalizações e os conceitos são 

inegavelmente atos de pensamento, podemos considerar o significado como um fenômeno do 

pensamento. (...) o significado das palavras é um fenômeno de pensamento apenas na medida 

em que o pensamento ganha corpo por meio da fala, e só é um fenômeno da fala na medida que 

esta está ligada ao pensamento (...). É um fenômeno do pensamento verbal, ou da fala 

significativa – uma união da palavra e do pensamento (p. 104).   

Na medida em que estudos em Psicologia voltam-se para a compreensão de 

significados, partem da compreensão de sujeito e sociedade como dimensões de uma 

mesma unidade; dimensões que estão numa influência recíproca de determinação. 

A consensualidade do significado, sua dimensão mais predominantemente 

social, encontra-se nas práticas sociais comuns, nos diálogos, nos acordos 

contextuais. Daí decorre a possibilidade de acordos mútuos em contextos definidos; 

decorre também a própria possibilidade da vida em sociedade. Mas, por outro lado, 

as experiências pessoais que cada sujeito vive fazem com que os significados gerais 

sejam permeados por sentidos pessoais.   

Vygotsky (1993) estabelece uma diferença entre sentido e significado que abre 

caminho para o entendimento da relação complexa entre psiquismo, linguagem e 

meio social. Apesar de a categoria sentido aparecer tardiamente em sua obra – de 

modo que não é exaustivamente desenvolvida – o que Vygotsky escreveu, de acordo 

com González Rey (2004a), foi suficiente para instaurar uma alternativa teórica que 

permite desenvolver uma teoria da subjetividade a partir de uma perspectiva 

histórico-cultural.  
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Para Vygotsky (1993) o sentido é visto como mais amplo que o significado, 

este seria apenas uma “zona” daquele, que se configura de formas diversas na fala. O 

sentido se relacionaria com as emoções e com a realidade extremamente particular 

do sujeito. Partindo-se dessa concepção, o significado teria um caráter mais social, 

homogêneo, consensual; e, o sentido, mais individual.  

De acordo com Tacca (2005), por significado entende-se uma relação com o 

mundo objetivo, representado pela palavra e, ao mesmo tempo, fazendo referência a 

um objeto determinado. Dessa forma, o significado carrega a experiência social. 

O sentido, por sua vez, representa, para González Rey (2004b), uma integração 

emocional-simbólica dentro da qual uma dessas dimensões evoca a outra, sem que 

uma seja a causa da outra, ou um epifenômeno da outra. Bronckart (1998) vai 

afirmar que a complexidade da realidade faz com que cada sujeito tenha uma 

perspectiva particular do mundo, e as diversas perspectivas se encontram na 

comunicação.  

González Rey (2004a) ainda argumenta que a produção individual de sentido 

tem sua gênese na relação de um sujeito com sua realidade social concreta. O sentido 

funciona, portanto, como um elemento integrador, unindo a subjetividade a um 

contexto histórico e social mais amplo.  

Em conformidade com o exposto, Tacca (2005) afirma que o sentido tem 

relação com os aspectos objetivos da palavra; mas, por outro lado, agrega também 

relações com o contexto imediato e com as vivências e características subjetivas do 

sujeito. 

Partindo-se dessas concepções, pode-se argumentar que a construção de 

significados envolve uma experiência social, historicamente contextualizada, mas 

que é, ao mesmo tempo, uma experiência particular, única. Ou seja, a apreensão de 

significados tem origem na formas sociais de interação verbal, mas é permeada por 

uma realidade psicológica individual que se situa nas experiências extremamente 

particulares do indivíduo, “montada” a partir de uma rede de relações complexas, de 

possibilidades múltiplas de construções de consciências particulares. Dessa forma, o 

sentido pode ser entendido como construtor dessa individualidade, como instância 

que integra as experiências, as emoções, os valores, o contato sensível com o mundo 

e que participa, portanto, da elaboração dos próprios significados. É como se o 
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sentido fosse mais dependente da experiência particular, e menos dependente de um 

consenso social. Por outro lado, os sentidos podem ser diversos para diferentes 

sujeitos, mas não podem ser quaisquer um, pois obedecem a acordos sociais, 

dependem da interação com o outro, dependem dos significados.  

 Por isso, o sentido é mais que o significado, mas só pode ser acessível ao outro 

através de significados, devido ao seu caráter mais consensual e que possibilita, 

portanto, a intersubjetividade (o encontro de individualidades).  

Para Zanella (2004), a possibilidade de o sujeito atribuir sentidos diversos ao 

socialmente estabelecido demarca a sua condição de autor. Ou seja, a sua relação 

com a cultura é ativa, marcada por movimentos de aceitação, oposição, 

confrontamento, indiferença. Aguiar (2001), vai afirmar que 
a fala, construída na relação com a história e a cultura, e expressa pelo sujeito, corresponde à 

maneira como este é capaz de expressar/codificar, neste momento específico, as vivências que 

se processam em sua subjetividade (p. 131). A fala do sujeito histórico expressa muito mais do 

que uma resposta ao estímulo apresentado, ou, de outra forma, ela revela uma construção do 

sujeito, uma construção que é histórica, na qual a situação em que está inserido entra como 

mais um dos elementos, determinações, para a construção de sua fala (p.134). 

Assim, uma realidade social e histórica se mostra nas falas e expressões do 

sujeito, bem como os seus sentidos pessoais.  

Diante do exposto, pode-se afirmar que os sentidos, assim como os 

significados, não são estáveis, estão sempre sendo construídos nas experiências 

contínuas dos sujeitos. Estão num diálogo constante entre as vivências passadas, as 

condições sócio-históricas e o contexto atual perpassado pelas relações interpessoais.  

Significado e sentido, neste caso, não se reduzem a uma dimensão lingüística, 

mas representam o caráter histórico-social da psique. Em decorrência dessa 

organização subjetiva, é possível superar a dicotomia entre o social e o individual, 

tomando-os como realidades interdependentes, que não podem ser analisadas 

isoladamente. 

 

2.3 A relação entre cultura, sociedade e subjetividade 
 

Vygotsky apresenta o social e o individual como instâncias em constante 

desenvolvimento que se constituem mutuamente. Em decorrência dessa 
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compreensão, o meio social se constitui pela ação dos indivíduos, mas sem implicar 

uma relação isomórfica entre indivíduo e sociedade. 

É com essa perspectiva que Bruner (2001) caracteriza a relação entre indivíduo 

e cultura ao afirmar que: 
 nada está “isento de cultura”, mas os indivíduos tampouco são simplesmente espelhos de 

sua cultura. É é a interação entre eles que confere um toque comunal ao pensamento 

individual e impõe uma certa riqueza imprevisível na forma de vida de qualquer cultura, 

pensamento ou sentimento (p.24). 

Na Psicologia, foram os estudos transculturais que trouxeram a importância de 

se estudar a cultura na década de 1970. A psicologia transcultural analisava como 

tarefas cognitivas que eram realizadas por sujeitos americanos e europeus eram 

desempenhadas por sujeitos de outras culturas (Rogoff & Chavajay, 1995). A ênfase 

estava nas diferenças entre culturas. Nesse sentido, a cultura era tomada como uma 

variável independente; ou seja, existiriam características psíquicas universais que 

seriam afetadas em sua manifestação de acordo com a cultura na qual o sujeito se 

inseriria. 

A dificuldade de tratar a cultura dessa forma é que, na maioria dos casos, ela 

co-varia com outras características ou traços, impedindo que possa ser examinada 

isoladamente. De acordo com Helfrich (1999), ela vem “embrulhada” com outras 

variáveis tais como educação formal, industrialização ou ainda fatores biológicos. 

Devido a essa impossibilidade de separação, diferenças na variável dependente não 

podem ser explicadas por diferenças no fator cultural sob estudo. 

Mas a partir da década de 1990, a psicologia ocidental tem considerado mais 

enfaticamente a cultura como um aspecto relevante da psicologia humana (Valsiner, 

1995). Para essa nova compreensão, não existem características humanas universais 

que variam, que são afetadas por culturas diferentes; que funcionariam como 

variáveis independentes. A própria cultura é a fundadora do ser humano, não há 

Homem sem cultura e nem cultura sem Homem. De acordo com Fiske, Kitayama, 

Markus e Nisbett (1998), as psiques são organizadas para funcionar em uma 

determinada cultura, portanto não há a possibilidade de isolar uma das outras. Para 

González Rey 
 a subjetividade não é determinada pela cultura, pois esta é em si mesma subjetiva; o 

desenvolvimento do homem como subjetividade e a cultura são processos constitutivos 
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complexos que ocorrem de forma simultânea. A cultura não teria surgido com um homem 

sem subjetividade (2002, p. 43). 

Para Cole (1999), todo elemento cultural, cada traço cultural, tem um aspecto 

subjetivo e objetivo. Assim, podemos dizer que a objetividade do mundo externo é 

que constitui o sujeito, sua subjetividade; e, por outro lado, o mundo objetivo, 

material, só pode existir e ser influenciado pela subjetividade dos indivíduos. 

Um outro aspecto importante tratado por Cole (1999) é a relação biologia-

meio-cultura. Para esse autor, cultura e biologia evoluíram conjuntamente. O novo 

modo de vida criado pelo homem, através do uso de ferramentas e da linguagem, 

mudou as pressões seletivas do meio sobre muitas partes do corpo. Assim vemos a 

cultura determinando características biológicas dos seres humanos. Dessa forma, 

Cole (1999) rompe com a visão desenvolvimental que costuma estabelecer uma 

relação causal unidirecional que se desloca sempre da biologia para a cultura. Ao 

invés, os seres humanos são tomados como espécie híbrida de fontes ontogenética e 

histórico-cultural. 

Em decorrência dessas concepções, a mente é vista como construída e 

construtora da cultura. O que significa dizer que estão numa relação dialética de 

determinação. O sujeito tem sua forma de pensar, agir e sentir influenciadas pela 

cultura em que vive; por outro lado, é só uma mente que pode produzir cultura. A 

cultura não é uma influência sobre o desenvolvimento individual, ela compõe esse 

desenvolvimento.  

Considerar esse modelo de transmissão bidirecional entre indivíduo e sociedade 

traz consigo a necessidade de se considerar a importância da psicologia em recorrer a 

outras áreas de conhecimento para o esclarecimento do seu objeto de estudo, 

conforme já apontou Chaves (1998). Nesse caso, é preciso se deter em 

conhecimentos na área da Antropologia e Sociologia para uma clarificação mais 

apropriada do que deve ser tomado sob o nome de cultura, que se tornou um conceito 

importante para a psicologia sócio-histórica. 

É preciso que se entenda a cultura não como uma direção única, mas como uma 

rede complexa e heterogênea de significados socialmente construídos – construídos 

pelos indivíduos; a sociedade é feita de indivíduos (Geertz, 1989). Portanto, não há 

como ser possível existir uma relação isomórfica entre individuo e cultura porque 

não existe uma cultura (uma unidade mórfica) como uma entidade que oferece uma 
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possibilidade única e fixa de significados onde, a partir daí, o sujeito teria de usar a 

sua atividade criativa, pessoal, individual, para construir sua individualidade. Ou 

seja, é o mesmo que assumir a existência de um indivíduo independente da cultura, 

um homo clausus.  

Tomar a cultura como uma entidade abstrata, é correr o risco de cair num 

dualismo e numa dinâmica unidirecional. Compreende-se, assim, que a 

individualidade, a singularidade do sujeito é construída no meio social, ela é 

“montada” a partir dessa rede de relações complexas, de possibilidades múltiplas de 

construções de consciências particulares. E não há qualquer atitude passiva por parte 

do sujeito, porque a construção social da consciência é, em si, uma atividade ativa, 

que depende da ação e das intenções dos sujeitos, das contingências sociais 

indetermináveis que vão se configurando a todo o momento em suas vidas, 

requerendo uma ação (que é sempre significativa) e, portanto, tecendo a teia do 

pensamento. 

Entende-se subjetividade como conjunto de crenças, valores e comportamentos 

que se expressam no nível pessoal, mas que são tributários de uma construção social 

(Furtado, 2001). A subjetividade demarca o espaço onde o sujeito se diferencia para 

se constituir em uma unidade idiossincrática; é o espaço da experiência de si, espaço 

de construção de sentidos.  

Dessa forma, conforme ressalta Martínez (2005), a subjetividade não deve ser 

confundida com o psíquico ou o psicológico. Para a autora, essas concepções se 

referem também a processos psicológicos automatizados que não podem ser 

relacionados com o termo subjetividade. 

Para González Rey (2003), a subjetividade é um macrossistema capaz de 

integrar processos recíprocos e complexos de constituição de unidades 

qualitativamente diferentes, dentro do qual todas as unidades se mantêm em relação, 

desintegrando-se, reintegrando-se e reestruturando-se dentro do sistema mais geral. 

Ainda de acordo com o autor, a subjetividade  

constitui-se mediante um processo em que o social atua como instância subjetiva, não 

como instância objetiva desprovida de subjetividade. Toda situação social objetiva se 

expressa com sentido subjetivo nas emoções e processos significativos que se produzem 

nos protagonistas dessas situações (González Rey, 2002, p.43).  
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Martínez (2005) afirma que a subjetividade deve ser encarada ao mesmo tempo 

como significado e sentido, rompendo com a dicotomia individual-social.  

Assim a subjetividade pode ser entendida como um sistema aberto, em 

contínua relação intersubjetiva, deixando de ser tomada como uma substância para 

ser compreendida nas relações concretas de existência do sujeito. O subjetivo não 

está encapsulado dentro do sujeito, mas se coloca num processo constante de 

interação com o meio. É o espaço dos sentidos pessoais que está em contínuo 

processo de mudança através do confronto, da oposição e diálogo com o mundo 

objetivo – mundo de negociação de significados.  

 

2.4 A educação e a construção de significados 

 

Considerando-se a importância da relação intersubjetiva para a construção da 

subjetividade, podemos considerar o ato de educar como uma atividade intimamente 

relacionada com a transmissão de significados, e, portanto, capaz de influenciar no 

desenvolvimento do pensamento e da consciência individuais. 

Bruner (2001) afirma que as crianças em crescimento criam significados a 

partir da experiência na escola na medida em que podem relacioná-los com suas 

vidas e cultura. Reitera a importância da escola ao dizer que ela não trata apenas de 

“matérias”, mas ensina modos de pensamento, formas de sentir e de falar 

proporcionando um espaço de vivências específicas. O que ocasiona que a 

escolarização, independente da forma como é conduzida, sempre tem conseqüências 

para toda a vida daqueles que foram submetidos a ela. 

Ainda de acordo com o autor, a educação tem um papel crucial para a 

formação do self, que é a experimentação de si mesmo, de se conhecer enquanto 

agente ativo no mundo. Para Coll & Onrubia (1996) o self é aprendido através das 

experiências interpessoais sobretudo aquelas com pessoas significativas, dentre elas, 

os professores nos anos escolares. Nesse sentido, os diálogos, as ordens, as práticas, 

castigos, formas de punição, horários, proibições que acontecem no espaço escolar 

são ações que exercem influência na construção dos sentidos pessoais da criança.  



 37

Galvão (1999) compartilha dessa perspectiva da escola como um espaço de 

desenvolvimento da personalidade da criança na medida em que possibilita uma 

vivência social diferente do grupo familiar. Para a autora, ao participar de grupos 

variados – dentre eles, a escola – a criança assume papéis diferenciados e obtém uma 

noção mais objetiva de si própria. 

Vygotsky também enfatiza esse caráter formativo da escola quando diz que: 

potencialmente, a criança contém muitas personalidades futuras; ela pode vir a ser isto ou 

aquilo. A educação produz a seleção social da personalidade externa. A partir do ser 

humano como biótipo, a educação, por meio da seleção, forma o ser humano como tipo 

social (2003, p.82). 

A educação funciona, portanto, como um espaço social onde ocorre a 

ampliação da consciência, estimulando a criação de sentidos individuais e ampliando 

o modo de ver e de se relacionar com o mundo.  

Vygotsky (2003) dá uma atenção especial à educação por também 

compreendê-la como capaz de desenvolver modalidades de pensamento complexas. 

A educação escolar provoca mudanças substanciais no desenvolvimento da criança à 

medida que esta aprende conceitos científicos que introduzem novos modos de 

operação intelectual, modificando, assim, sua relação significativa com o mundo.  

Vygotsky (1993) faz uma distinção entre conceitos cotidianos e os conceitos 

científicos. Desde cedo, a criança aprende uma série de conceitos sobre o mundo que 

são frutos da sua ação direta no mundo e de suas trocas intersubjetivas. Esses 

conceitos cotidianos permitem que a criança opere sobre a cultura a que tem acesso.  

Quando a criança entra na escola, ela aprende uma série de conceitos que, em 

sua maioria, não são resultantes da experiência direta no mundo, provocando o 

desenvolvimento do pensamento abstrato, categorial. Esses conceitos científicos vão 

ampliar os conceitos cotidianos e, obviamente, mudar o comportamento da criança 

frente ao mundo.  

Nesse sentido, a aprendizagem exerce um papel necessário e fundamental no 

processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores na criança. O 

aprendizado é convertido em desenvolvimento e, portanto, o precede. Nas palavras 

de Vygotsky (2001, p.116) “o processo de desenvolvimento não coincide com o da 
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aprendizagem, o processo de desenvolvimento segue o da aprendizagem, que cria a 

área de desenvolvimento proximal”. 

O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), então proposto por 

Vygotsky (2000), enfatiza a importância dessa relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento. Basicamente, a ZDP se refere a atividades que a criança ainda não 

aprendeu a realizar sozinha, mas que pode vir a desempenhar com a ajuda de outro. É 

através do diálogo, da experiência compartilhada, da colaboração e da imitação com 

o seu grupo social que a criança pode desempenhar certas atividades que não faria de 

forma autônoma.  

De acordo com Alvarez e Del Rio (1996), a atividade e a emergente 

consciência humana da criança se formam e se constroem no exterior, somando sua 

própria intervenção e recursos aos dos adultos, que lhe implicam no meio social. Ou 

seja, a criança que, inicialmente, vê o mundo de uma forma sincrética (um conjunto 

de coisas indiscriminado) vai aprendendo a ver representações e símbolos através do 

contato com adultos que se encontram em um nível organizativo e perceptual 

superior. E, ao aprender, a criança desenvolve-se. 

É nesse sentido que o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal reitera a 

noção de que é na interação com outras pessoas que a criança realiza o seu 

desenvolvimento individual. Isso implica a concepção de que o meio no qual o 

sujeito se insere tem uma importância fundamental para a organização e 

complexidade do seu pensamento.  

É importante discutir que os esforços pedagógicos existem porque os seres 

humanos são os únicos primatas que têm a capacidade de reconhecer que o outro 

possui estados mentais semelhantes; e que pode, portanto, compartilhar crenças e 

significados. O que equivale a dizer que os seres humanos têm uma teoria da mente 

complexamente desenvolvida. Tomasello (2003) enumera uma série de 

comportamentos sociais que os primatas não-humanos não são capazes de realizar 

em seu habitat natural:  

• não apontam ou gesticulam indicando objetos externos para os outros; 

• não exibem objetos para mostrá-los para os outros; 
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• não tentam levar os outros para certos lugares a fim de que eles 

observem coisas ali; 

• não oferecem ativamente objetos aos outros indivíduos estendendo-os 

com as mãos; 

• não ensinam intencionalmente novos comportamentos a outros 

indivíduos. 

Assim, se conclui que os primatas não-humanos não atribuem crenças e 

conhecimentos a outros e, provavelmente, nem a eles mesmos. Dessa forma, não 

existe entre os demais primatas e os seres vivos conhecidos um processo ativo e 

organizado de instrumentalizar os filhotes da espécie, ou seja, um processo 

educativo, porque estes não são vistos como semelhantes em termos cognitivos.  

Bruner (2001) afirma que os humanos mostram, contam ou ensinam algo a 

alguém porque percebem, primeiramente, que esse alguém não sabe, e, depois, 

porque reconhecem nesse outro a possibilidade de estar dotado de capacidade de 

aprender, de compartilhar. 

Ainda de acordo com o autor: 

ensinar, em poucas palavras, baseia-se inevitavelmente em noções sobre a natureza da 

mente de quem aprende. As crenças e os pressupostos sobre o ensino, na escola ou em 

qualquer outro contexto, são um reflexo direto das crenças e dos pressupostos do professor 

sobre o aluno (Bruner, 2001, p.55). 

Nesse sentido, as instituições e práticas de ensino existem porque há o 

reconhecimento tácito de que os seres humanos são capazes de adquirir as formas 

instituídas socialmente de interpretar o mundo e a si mesmos.  

Esse processo de transmissão de conhecimento que acontece nas escolas 

envolve uma interação, uma relação intersubjetiva – ou seja, uma relação humana 

orientada de modo a entender a mente do outro e de se fazer entendido. Ou seja, a 

educação é uma atividade social que não pode acontecer sem o envolvimento de uma 

relação interpessoal. O que equivale a dizer que a relação de ensino se constitui na 

mediação social, implicando uma importância não apenas acerca do que se ensina, 

mas também quem ensina. Assim, o professor tem um papel preponderante no espaço 

escolar, constituindo-se como o principal responsável pela educação da criança. 
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Os estudos que envolvem o papel e o comportamento do professor em sala de 

aula adotam a ótica do processo-produto e foram desenvolvidos profusamente a 

partir da segunda metade do século XX (Montero, 1996). Tais estudos centram-se 

nos comportamentos instrutivos eficazes em promover uma evidência empírica 

acerca da melhoria do rendimento cognitivo dos alunos, partindo da suposição de que 

existe uma relação direta entre o comportamento do professor e os progressos 

intelectuais dos seus alunos.  

Vê-se, portanto, nesses estudos, uma preocupação com a eficácia docente. O 

professor é visto como um transmissor de informações e o aluno, como o sujeito que 

deve absorver bem o conteúdo das matérias que fazem parte do currículo escolar. É 

claro que o desempenho cognitivo da criança provocado pela sua participação em 

situações educativas é um fato importante, e, conseqüentemente, se tornou objeto de 

estudo da Psicologia da Educação conforme aponta Coll (1996). No entanto, 

acredita-se que tais estudos podem estar ignorando uma relação social muito mais 

ampla que acontece no espaço escolar, tendo em vista, conforme aponta Tacca 

(2005), o tempo em que se passa na escola e o valor cognitivo-afetivo das relações 

que nela se estabelecem.  

O fato de cada professor adentrar outros meios sociais, de participar de 

diversos sistemas simbólicos, vai compor um sentido único do que seja a infância. 

Esse sentido particular vai se expressar nos seus significados práticos, nas relações 

práticas que mantém no cotidiano escolar, no que exige de seus alunos. Assim, pode-

se dizer que o processo de educação é produtor de subjetividades e não apenas de 

qualificações intelectuais, apesar de se ver que a programação pedagógica 

freqüentemente se omite frente à importância dessa interação. É preciso destacar que 

em uma sala de aula há interação entre sujeitos, através do jogo intersubjetivo, 

perpassando não apenas pelo fornecimento de habilidades cognitivas, mas por 

relações afetivas. 

Segundo Vygotsky (2003), o professor é o organizador do meio social 

educativo, o regulador e o controlador de suas interações com o educando, que, a 

partir da modificação do meio, vai educando a criança. Ou seja, o professor detém o 

poder, no espaço escolar, de dar significação ao meio social, é o agente responsável 

pelo intercâmbio entre a criança e o mundo que a escola quer ensinar.  
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Nessa relação, Swartz (1997) afirma que os significados não são transacionados 

entre alunos e professores, mas há uma imposição desse último, de significados 

simbólicos legitimados. A partir dessa concepção pode-se afirmar que, no espaço da 

sala de aula, a relação que se estabelece entre a criança e o professor é, em geral, 

heterônoma, o que significa dizer que o professor se encontra numa posição de 

poder, de controle e, por isso mesmo, de coação. Dessa forma, os significados 

passados às crianças são tomados como uma verdade que, de um modo geral, é 

inquestionável por elas. 

Ao exercer as práticas educacionais, o professor baseia-se em um conjunto de 

crenças sobre as mentes das crianças (Bruner, 2001). Pode-se dizer que essas crenças 

estão baseadas em conceitos científicos, em vivência pessoais, no conhecimento do 

senso-comum, que conjuntamente compõem o sentido do professor acerca do que 

seja uma criança e de como deve ser tratada. Esse sentido será externalizado através 

das práticas escolares ao tempo em que serão apreendidas sob a forma de 

significados pela criança; significados que compreenderão o que é ser criança.  

Pêcheux (1969) argumenta que todo processo discursivo supõe, da parte do 

emissor, uma representação das representações do receptor, isto é, sua habilidade de 

imaginar onde seu ouvinte se “enquadra”, o que “ele vai pensar”. A partir dessa 

concepção, o professor, ao se dirigir discursivamente aos seus alunos, tem em mente 

uma elaboração de quem são essas crianças, que orientará os modos de educar e de 

comunicar. 

Não se pode, no entanto, partir da hipótese de que há uma cumplicidade prévia 

de valores e linguagem entre o educador e o educado (Bourdieu, 2001). Para uma 

criança que vem de uma zona urbana periférica e pobre, por exemplo, o mundo 

escolar com sua linguagem, está muito longe do cotidiano daquela e, por isso 

mesmo, o processo de aprendizagem – que requer, de uma certa forma, uma 

acomodação daqueles valores mantidos pela escola – será muito mais dificultoso do 

que para crianças vindas de famílias com um certo capital cultural. 

De acordo com Nicolaci-da-Costa (1987), em todo processo de socialização há, 

em potencial, o problema da descontinuidade entre sistemas simbólicos 

internalizados em diferentes momentos da vida. O que se quer dizer com isso é que a 
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experiência da escola – que pode ser denominada de segunda socialização – muitas 

vezes entra em conflito com a vivência que a criança teve até então.  

O êxito nos estudos se deve principalmente ao manejo da língua escolar, que só 

é a língua materna para as crianças oriundas das classes cultas (Bourdieu, 2001). 

Língua é conceitualizada por Bordieu (2001) como um instrumento do pensamento 

que fornece um sistema não só de categoria como também de sintaxe e de 

vocabulário mais ou menos rico; de maneira que a aptidão para o deciframento e a 

manipulação de estruturas complexas parece função direta da complexidade da 

estrutura da língua inicialmente falada no meio familiar, que lega sempre uma parte 

de suas características à língua adquirida na escola.  

Essa questão não pode ser descartada de um estudo acerca do papel do 

professor na construção dos sentidos pessoais da criança, da sua subjetividade. A 

influência da escola e seus sujeitos não se inscrevem num vazio; a criança traz 

consigo, ao se relacionar com o outro-professor, suas significações apreendidas no 

seio familiar.  

Tacca (2005) afirma que, no contexto da sala de aula, quando qualquer 

mensagem é comunicada, cada sujeito vai significá-la de uma maneira diferente. Para 

a autora, as práticas escolares, principalmente através da dinâmica 

discursiva,implicam a emergência de múltiplos sentidos, na medida em que a palavra 

é orientada para diversos sujeitos. Ou seja, embora aconteça uma convergência que 

garanta um entendimento – propiciado pelo caráter predominantemente social do 

significado – a apropriação do conhecimento é pessoal, marcada por sua história de 

vida singular.  

Em decorrência do exposto, a relação significativa que se estabelece na escola 

se imiscuirá com as demais relações vivenciais da criança. O resultado dessa 

confrontação será singular para cada sujeito, já que a escola e seus métodos têm 

apropriações diferenciadas para diferentes crianças.  

Assim, a produção de sentidos pessoais da criança através da apreensão dos 

significados de infância existentes no espaço escolar, é um fenômeno complexo 

tributário de fatores de ordem cultural, social e econômica.  
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Capítulo 3 
 

Escola, Infância e Desenvolvimento 
 
 

 
O surgimento de um significado de infância, tal como compreendido a partir do 

século XIX, demandou certos modos de escolarização que estavam de acordo com uma 

determinada concepção de desenvolvimento infantil. A partir de então, observa-se que o 

processo de escolarização, normalmente chamado de processo de socialização 

secundária, passa a ter um papel central na vida das crianças.  

Gimeno-Sacristán (2005) assim descreve a naturalização da escolarização da 

infância:  
A escolaridade é um fato tão natural na paisagem social de nossas formas de vida que é 

estranho imaginar um mundo que não seja dessa forma. Estar um tempo nas escolas é um rito 

de passagem naturalizado na vida dos indivíduos, cujos fins são aparentemente óbvios, 

ocupando um lugar central na experiência das pessoas, tendo se transformado em um marco de 

referência que introjetamos e que projetamos quando o percebemos e valorizamos (p.101-102). 

A instituição escolar e as práticas que nela se desenvolvem têm um objetivo central 

de moldar a criança de acordo com as perspectivas da organização social apoiada na lei e 

na razão. O mundo social está organizado para que depois de um certo período, sendo 

cuidada e educada unicamente por seus pais e responsáveis, a criança passe parte do seu 

tempo dentro de uma instituição que tem a finalidade de fornecer-lhe uma educação 

intelectual refinada e de desenvolver formas de condutas sociais civilizadas. 

A entrada da criança na escola significa, a partir de então, uma nova configuração 

de seu tempo e de sua vida. É a vida regulada por horários, como a hora de chegar à 

escola, hora do recreio, hora das férias; as permissões para poder sair da sala, para poder 

beber água, para ir ao banheiro; a obediência requerida por um estranho – o professor – a 

convivência com crianças da mesma idade; o afastamento, durante algumas horas do dia, 

do ambiente familiar; o uso de uniforme; as avaliações periódicas etc. Ou seja, todo um 

novo cotidiano se organiza para a criança a partir da escolarização. É no convívio 
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escolar que a criança começa a aprender também que existe um mundo social fora do 

seu lar e onde ela é apenas mais uma criança que deve se submeter às mesmas regras de 

disciplina. 

Como já exposto, a obrigatoriedade e centralidade da escola na vida da criança é 

um fenômeno que começa a ser observado a partir da época Moderna com o 

concomitante surgimento de um específico significado de infância. A relação que passou 

a existir entre um determinado sentimento de infância e a escola moderna é fruto de um 

processo histórico. A existência da escola como lugar de transmissão cultural é 

observada desde a as sociedades arcaicas (Extremo Oriente, China, Índia) (Cambi, 

1999). Pode-se concluir que toda a sociedade que começa a desenvolver técnicas 

refinadas para a transformação do meio, tende a valorizar a educação não apenas como 

um local de transmissão da tradição, mas como uma forma de instrumentalizar o sujeito 

para continuar transformando a sociedade.  

O que se quer enfatizar é a especificidade cultural da escola moderna que se 

encontra num dado momento histórico com um sentimento de infância igualmente 

específico. Esse momento histórico é a Modernidade. Para tanto, parte-se da premissa de 

que não há uma relação entre variáveis; ou seja, a escola moderna fundando a infância, 

ou, vice-versa. Não se deseja, portanto, estabelecer uma relação mono-causal, nem 

mesmo uma relação formal determinista entre o sentimento de infância e o aparecimento 

da escola moderna. Acredita-se que a realidade do desenvolvimento da escola moderna é 

complexa; o que se faz aqui é eleger um aspecto que poderia ter um papel preponderante 

na fundação dessa instituição – o sentimento de infância.  

De acordo com Cambi (1999), o mundo Moderno se organiza em torno dos 

processos de civilização, racionalização e institucionalização. O Iluminismo traz o novo 

modelo de mentalidade e cultura, conformando uma sociedade alicerçada sobre a Razão. 

Para Elias (1990), nessa nova sociedade há uma interdependência maior entre os sujeitos 

e, conseqüentemente, uma demanda maior do Estado pelo controle das pessoas, que 

deveriam viver em paz entre si e, assim, assegurar a soberania estatal. Santos (2001) 

descreve o Estado como aquele que tem sido desde o século XVII e, sobretudo, desde o 

século XIX, a unidade política fundamental do sistema mundial e o seu impacto nas 

demais esferas sociais foi decisivo. Nessa configuração, a cidadania é constituída pelas 
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relações sociais entre o Estado e os cidadãos e nela se gera uma forma de poder, a 

dominação, que estabelece a desigualdade entre cidadãos e Estado. 

Então a modernidade gira em torno do Estado cujo poder é exercido através das 

suas instituições de controle sobre os indivíduos, como a instituição escolar. Nesse 

sentido, a necessidade por uma modelação das emoções e controle dos impulsos vai se 

tornar imperativa para a manutenção do mundo moderno. A escola como instituição 

representa o poder do Estado, tendo o dever de preparar os indivíduos a se conformarem 

com os seus interesses, ou seja, com a conservação da ordem, do status quo. 

Tudo isso implica uma nova forma de educação e uma nova escola: mais laica, 

mais democrática, mais disciplinar, controladora e normalizadora. Para operar na 

sociedade ordenada que passou a se configurar, os modelos educativos devem visar a 

formação de um sujeito moral, auto-controlado e dotado de razão. Nesse sentido, 

Gimeno-Sacristán (2005) argumenta que as escolas modernas se configuraram como 

espaços fechados, sintetizando um modelo de funcionamento que serve, ao mesmo 

tempo, para as funções de acolher, assistir, moralizar, controlar e ensinar grupos 

numerosos de menores.  

Foucault (1991), agrupa a escola moderna junto com os outros dois “grandes 

confinamentos” – o manicômio e a prisão –  por seus objetivos semelhantes: punições 

severas e sistemáticas, supervisão constante e tratamento rígido. De fato, conforme foi 

apontado acima, a educação intelectual não é o único objetivo dessa escola; ela deve 

formar um sujeito conformado com o sistema social. Esse modelo escolar faz com que, 

conforme aponta Bohoslavsky (1997), haja um isomorfismo entre as relações do sistema 

social e as relações que imperam em sala de aula. Cambi (1999) descreve bem esse 

processo de estreitamento de relações entre educação e demanda social ao afirmar que: 

No século XVIII, portanto, assistimos a uma potencialização – ampla, explícita, bastante orgânica – 

do problema educativo que é posto cada vez mais no centro da vida social: à educação é delegada a 

função  de homologar classes e grupos sociais, de recuperar todos os cidadãos para a produtividade 

social, de construir em cada homem a consciência do cidadão, de promover uma emancipação 

(sobretudo intelectual) que tende a tornar-se uinversal (...). A educação se torna cada vez mais 

nitidamente uma chave mestra da vida social, enquanto constitui o elemento que a consolida como 
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tal e manifesta seus mais autênticos objetivos: dar vida a um sujeito humano socializado e 

civilizado (grifo meu), ativo e responsável (p.326). 

Ainda de acordo com Cambi (1999), o que se observa, portanto, é que a escola vai 

se contrapondo à tradição aristocrática dos colégios, tomando corpo um modelo de 

educação nacional onde se valoriza uma instrução estatal com finalidade civil, nutrida de 

saber útil para a sociedade, difundindo conhecimentos técnicos, que delineiem novos 

perfis profissionais. O conhecimento valorizado deixa, então, de ser aquele erudito e 

disponível apenas para uma pequena minoria – geralmente a aristocracia – passando a se 

considerar importante o conhecimento prático e sua difusão a uma parcela cada vez 

maior da população. 

Conforme já exposto, no curso do desenvolvimento do Estado Moderno se observa 

o surgimento de um significado específico de infância e sua importância para a formação 

do adulto preterido pela organização social complexa. Assim, a pedagogia tende a se 

centrar cada vez mais na criança, assumida na sua especificidade psicológica e na sua 

função social (Cambi, 1999). A criança torna-se objeto educativo por excelência, objeto 

de depósito de saberes acerca do seu estado e do que precisa para se desenvolver de 

acordo com a idéia social que se tem da infância.  

Nesse sentido, Comenius desenvolve uma idéia educativa que abarca tanto os 

problemas teóricos como os práticos e afirma a prioridade da educação, além da tarefa 

central que ela deve assumir na sociedade Moderna (Cambi, 1999). Comenius parte de 

um modelo de educação universal muito provavelmente influenciado pelos ideais 

modernos de igualdade e liberdade. Se os homens são iguais, a educação deve ser a 

mesma para todos. De uma forma mais ampla, a escola é vista como equalizadora de 

oportunidades.  

Sobre as bases dessa concepção, Comenius sistematiza o seu projeto educativo. 

Segundo Cambi (1999, p.290), Comenius propõe uma organização escolar que prevê 

quatro graus sucessivos e, para cada um, delineia objetivos específicos. Os 4 níveis são: 

a) a escola maternal para a infância, o mais importante, o que prepara para 

“o terreno da inteligência” (p. 290); 
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b) a escola nacional ou vernácula para a meninice, cuja finalidade é “fazer 

adquirir prontidão e esbeltez para o corpo, para os sentidos, para a 

inteligência”. É articulada em seis classes nas quais se aprendem a leitura, 

a escrita, a matemática, mas também os primeiros preceitos morais e os 

rudimentos da fé (p.290); 

c) o ginásio para a adolescência, cujo objetivo é “colocar em forma a floresta 

de noções recolhidas pelos sentidos para um uso mais claro do raciocínio” 

(p.290); 

d) a academia para a juventude, cuja finalidade é “a formação da luz 

harmônica, plena, universal, que congrega sapiência, virtude e fé” (p.290). 

De um modo geral, esse sistema educativo de Comenius influenciou todos os 

modelos pedagógicos subseqüentes. Mas o que precisa ser enfatizado é que, a partir do 

século XVIII, a escola adquire uma centralidade na sociedade na medida em que 

transmite saberes organizados e especializados para a formação do homem civil. De 

acordo com Cambi (1999), no curso dos anos seiscentos, a escola se racionaliza e se 

laiciza, tornando-se cada vez mais submetida ao controle e à planificação por parte do 

poder público. A educação, então, passa a fazer parte das políticas dos Estados, passa a 

ser mais estruturada, pragmática e subsidiada por conhecimentos científicos – 

principalmente pela pedagogia e pela psicologia. 

A educação configura-se também como dispositivo para a emancipação do homem 

através do desenvolvimento intelectual e para o exercício da sua liberdade e igualdade, 

na medida em que é universal (Cambi, 1999). Por outro lado, a criança a ser educada é 

conformada a um modelo específico de homem que o Estado pretende formar: um 

homem para o trabalho, um cidadão civilizado; e para tanto deve adquirir certas 

competências e comportamentos conformados às regras sociais. Para unir esses objetivos 

aparentemente dicotômicos, a educação precisa adotar sistemas específicos de controle 

institucional.   

Segundo Benelli (2003), a sociedade moderna plasmou um dispositivo pedagógico 

autoritário, baseado no poder disciplinar implementado em todas as suas minúcias. 

Nesse sentido, a escola deve não apenas fornecer uma instrução formal como também 

uma disciplina social; é a escola do controle, da disciplina, da docilização dos corpos da 
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criança. Gimeno-Sacristán (2005), descreve perfeitamente essa configuração complexa 

das escolas onde muitas vezes a necessidade de disciplina suplanta o ensino acadêmico: 
O fato de não serem voluntárias, de arrastarem uma tradição centrada explicitamente em 

disciplinar, de ensinarem conteúdos que não são de interesse para aqueles que ali estão, por 

obrigação, e de terem de controlar grupos numerosos de indivíduos num espaço fechado gerou 

uma cultura dedicada a manter uma ordem (...). A ordem é imprescindível para o 

desenvolvimento do trabalho confiado às escolas, e isso obriga a manter uma disciplina. No 

entanto, é muito comum a cultura da ordem gerada pelas instituições ser vista e se sustentar 

como um valor em si mesma, sendo imposta acima da disciplina estritamente necessária para 

realizar as aprendizagens acadêmicas e conseguir as finalidades próprias da educação moderna 

(p.132-133). 

A escola passa a ser organizada através da aprendizagem gradual, seguindo 

estágios universais, disciplinando os gestos e as disposições do corpo.  O “Guia das 

escolas Cristãs” de João Batista La Salle (1651-1719), oferece uma amostra das práticas 

institucionais concebidas para controlar as crianças no início do século XVIII (ver 

Anexo A). De acordo com Gimeno-Sacristán (2005), esse guia é um exemplo do papel 

que a disciplina ocupou na gestação de um modelo de educação visando a submissão do 

aluno ao poder disseminado nas instituições educacionais.  

Costa (1983) justifica esse sistema de regulação exercido pela escola a partir da 

Modernidade, ao afirmar que a criança moralizada no colégio era necessária à 

engrenagem social criando uma ética concernente com as mudanças sociais.  

Mas o controle não se dá apenas através do corpo. Para Cambi (1999), o exame 

escolar é o momento máximo do exercício do controle institucional: a criança é 

controlada através do seu saber. O aluno só avança nas séries se demonstrar, através de 

avaliações, que assimilou o programa determinado para a sua idade. E se não obtiver 

sucesso, recai sobre si mesmo a culpa do fracasso, construindo-se a idéia de que cabe à 

criança a responsabilidade pelos seus resultados escolares.  

Nesse sentido, a punição moral a que as crianças são submetidas pode ser 

considerada o sistema de controle mais sutil e eficiente. Os castigos físicos foram, aos 

poucos, sendo reprovados pelos higienistas. Segundo Costa (1983), eles acreditavam que 

a punição degradava a criança sem obter nenhum resultado positivo; o medo aos castigos 

tornava as crianças hipócritas e mentirosas. A punição moral, por sua vez, traz para a 
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própria criança a responsabilidade da regulação de seu comportamento, tornando-o um 

hábito. O controle externo vai sendo pouco a pouco introjetado pela criança, 

transformando-se num sistema de auto-coerção. 

Em 1619, a cidade de Weimar, na Saxônia, foi aparentemente a primeira a tornar 

obrigatória a freqüência de crianças na escola entre os 6 e 12 anos (Heywood, 2004). 

Outros países seguiram essa direção tomando do controle da Igreja a educação e 

tornando-a gratuita e compulsória. Para os emergentes Estados Modernos, pode-se dizer 

que a educação era uma forma de criar cidadãos civilizados e produtivos, dotados de 

competências profissionais das quais o sistema tem necessidade.  

A demanda de escolarização pela sociedade brasileira acontece com maior fôlego 

a partir da chegada da Corte (Costa, 1983). As famílias nativas, influenciadas pela 

cultura européia, passaram a desejar que os filhos tivessem um maior grau de instrução.  

Além do mais, a escolarização estava concernente com os ideais burgueses de 

construção de uma nação civilizada.  

Assim, a partir de 1850, intensificaram-se as preocupações e medidas em prol da 

implantação de um sistema de educação pública que já era um direito garantido aos 

cidadãos desde a Constituição Outorgada de 1824 (Schueler, 1999). De acordo com 

Schueler (1999), em 1854 já se estabelecia o caráter obrigatório e gratuito da instrução 

primária – cujo currículo compreendia matérias como leitura, escrita, aritmética, 

doutrina cristã, geografia e história – e o governo fornecia vestuário e material escolar 

aos meninos pobres em troca dos pais garantirem a instrução elementar aos seus filhos. 

O Estado tinha uma especial atenção para com a instrução popular, acreditando que esta 

seria um instrumento de erradicação das condições de miséria e criminalidade. Ainda de 

acordo com a autora, a educação de crianças e adultos das camadas populares constituiu-

se um dos projetos de reforma insistentemente discutido pelos dirigentes do Estado e por 

outros setores da sociedade imperial. Essa obrigatoriedade da educação era exaltada 

visando a preparação do futuro, formando trabalhadores e cidadãos identificados com e 

empenhados no progresso pacífico da nação. 

Como se pode ver, desde as suas raízes, o processo de escolarização brasileira 

visava um projeto mais amplo, um ideal de nação. Não havia uma preocupação com as 
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condições de vida da criança, mas apenas uma preocupação com o seu futuro, 

corroborando a idéia da criança entendida como um ser incompleto.    

No início do século XX, o movimento higienista, visando o futuro da nação 

brasileira, ajudou, através de um discurso científico, no controle e na regulação do 

progresso intelectual. De acordo com Costa (1983), “exacerbando o risco de 

contaminação moral que havia em deixar juntas crianças de idades diversas, os 

higienistas obrigaram as famílias e os educadores a concretizarem a regra de 

discriminação por idades. (...) fizeram com que a gradação do ensino fosse, enfim, 

aceita” (p.197). 

Os médicos higienistas também se preocuparam com a transferência da função de 

educar. Acreditavam que as crianças deviam ser apartadas do convívio familiar, cheio de 

vícios de uma cultura colonial, sem conhecimentos pedagógicos, sem técnicas 

adequadas para uma educação congruente com os valores de uma nação voltada para o 

progresso (Costa, 1983). Neste cenário, a figura do professor adquire uma influente 

importância.  Ele é um profissional, alguém que está amparado pela ciência, que detém a 

forma correta de educar e que, portanto, tem o aval da sociedade para exercer o seu 

ofício. Armonde (apud Costa, 1983), através de sua tese na Faculdade de Medicina do 

Rio de Janeiro, em 1874, define o bom professor não apenas como o transmissor de 

conhecimentos acadêmicos, mas também como instaurador da ordem e da disciplina 

infantil: 
O bom educador, o que compreende bem a dignidade e a altura de sua posição, previne muitas 

vezes com uma palavra, um gesto, um olhar, muitos castigos. A vigilância constante e 

sabidamente benévola, a amabilidade respeitosa de que ele se reveste, têm um poder mágico na 

manutenção da disciplina escolar. Se não possuir estas qualidades, se abandonar os educandos 

a si mesmos, tratando só de tomar lições e de distribuir castigos na medida das queixas; se não 

averiguar estas, temendo perder tempo; se, enfim, descer da altura de sua honrosa missão, usará 

muito freqüentemente da férula, castigo degradante, como todos os castigos físicos (p.198). 

Para Rego (1999), a escola Moderna produziu o professor como o único detentor 

do saber; é ele quem corrige, avalia e pune as produções e comportamento dos alunos, 

detendo-se quase que exclusivamente no produto da aprendizagem, naquilo que a 

criança é capaz de fazer sozinha. 
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Mas o professor não foi sempre o responsável pela educação das crianças, essa 

função que, antes pertencia à família, à comunidade, foi sendo-lhe transferida 

gradualmente. Segundo Cambi (1999), a família, em qualquer sociedade, é o primeiro 

lugar de socialização do indivíduo, onde aprende a se comunicar, aprende 

comportamentos, regras, sistemas de valores, concepções de mundo. A família é o 

primeiro regulador da identidade do indivíduo.  

A figura do educador tem, por isso, a responsabilidade de acolher a criança que sai 

do seio familiar e que vai começar a adentrar ambientes diferentes, com conteúdos e 

regulamentos específicos. Nesse sentido, Gimeno-Sacristán (2005) afirma que o 

professor é visto como aquele que deve cuidar das crianças, ter estreitas relações afetivas 

com elas e, ao mesmo tempo, ter um papel disciplinador, vigilante e fornecer o ensino 

institucionalizado.  

Na Antigüidade Greco-romana, o pedagogo era aquele que instruía e educava os 

meninos das famílias importantes (Cambi, 1999). Note-se que, além de ser reservada a 

uma parte específica da sociedade, a educação de um modo geral realizava-se num 

ambiente familiar. O mesmo observa-se com os professores, que adentravam as casas 

das famílias de classe média do século XIX: eram professores particulares, professoras 

de boas maneiras para as meninas etc (Gimeno-Sacristán, 2005). Nesse sentido, o ensino 

de tais profissionais era uma suave continuação da educação familiar. 

A partir da segunda metade do século XIX se observa uma feminização do 

professorado de crianças pequenas (Gimeno-Sacristán, 2005). Tal fato pode estar 

associado a um prolongamento do modelo maternal de acolhimento, proteção da criança 

que saía da família para freqüentar os bancos escolares. Para Gimeno-Sacristán (2005), 

esse modelo de um professor afetuoso nos primeiros anos escolares conecta-se com as 

teorias psicológicas de desenvolvimento que começam a surgir nesse período e que 

vêem os primeiros anos de vida como fundamentais para a construção da personalidade 

do sujeito.  

Desse modo, o professor do ensino fundamental além de funcionar como um 

disciplinador, atendendo às normas do Estado, deve assegurar à criança uma 

afetuosidade esperada pela família zelosa e pelo significado de infância que se 

configurou na sociedade Moderna.   

  



 52

No período entre guerras, surge um movimento de vanguarda que questiona 

profundamente o papel da escola tradicional: o movimento da Escola Nova (Cambi, 

1999). Para Galvão (1999), a educação tradicional tendo por objetivo transmitir a 

herança intelectual da sociedade, prioriza a ação dos adultos sobre a juventude e acena 

com a perpetuação da ordem social. Por outro lado, o movimento da Escola Nova, ao 

romper com a opressão do indivíduo pela sociedade, acaba por desprezar as dimensões 

sociais da educação, preconizando o individualismo, valorizando a espontaneidade da 

criança e querendo libertá-la dos ditames sociais e familiares.  

Ao ser minimizado o papel do professor, a criança fica mais livre para guiar o seu 

desenvolvimento de acordo com sua experiência individual com o mundo. A 

aprendizagem é encarada como um processo espontâneo – vindo do conhecimento 

prático com o mundo – individual e natural. 

Pode-se dizer que o movimento escolanovista representou uma mudança sutil nas 

representações das práticas escolares. Nele se configura uma percepção um tanto 

diferenciada dos corpos infantis e do potencial educativo de novas modalidades de 

organização do tempo e do espaço escolares. No entanto, Nicolaci-da-Costa (1987) fez 

um estudo comparativo das pedagogias Tradicional e Nova, argumentando que ambas 

são formas de controle sobre a criança. Enquanto na pedagogia tradicional o professor 

exerce um controle direto, aberto, sobre a criança, a pedagogia nova faz um controle 

sutil, onde a criança é levada a achar que age de acordo com a sua vontade quando, na 

verdade, é o professor que orienta as suas possibilidades de escolha. Há apenas uma 

diferença na forma como o controle se apresenta. 

De fato, se partirmos da perspectiva de que o modo de escolarização que se 

configurou a partir da Modernidade foi moldado de acordo com as necessidades sociais 

que se apresentaram, o movimento da Escola Nova deve ser tomado como uma mudança 

na forma da escola se comportar para com seus alunos, mas não como uma ruptura total 

com o modelo Tradicional. Pois ambos os modelos ainda são tributários de uma 

engrenagem social mais ampla, que vê a escola como instituição fundamental para a 

formação do sujeito e que compartilha o mesmo significado de infância. Os objetivos 

gerais da escolarização são mantidos nos dois modelos: acolher e disciplinar a criança 

para que possa adentrar no mundo adulto.  
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Para Mello Neto e Martinez (1994), a separação da criança se deu tanto em nível 

topológico – na especificação de lugares sociais reservados ou interditos a ela – como 

em nível do pensamento, permitindo a existência da criança como objeto de observação, 

de forma a possibilitar a constituição de saberes sobre a infância. Moreira Leite (1972) 

sustenta a tese de que estudos sobre a infância são resultados de necessidades práticas da 

escolarização de caráter universal que começou a ser implantada no fim do século XIX. 

Assim, a partir dessa época, se observa o surgimento de disciplinas de status científico 

(pediatria, pedagogia, psicologia infantil) que estabelecem discursos de verdade sobre a 

criança (Castro, 1998). O sentimento de infância é colonizado por saberes que não 

apenas dizem o que é ser criança como, também, do que precisa. O discurso científico 

vai compor com outras instituições sociais o que entendemos por infância, bem como o 

tratamento que damos às crianças e os sentimentos que temos em relação a elas. 

De acordo com Dixon & Lerner (1999), foi a teoria evolucionária de Darwin que 

preparou o caminho para uma análise científica de progresso e de continuidade, entre o 

homem e as outras espécies e entre o adulto e a criança. Nesse mesmo período, surgiu 

uma preocupação social de administradores educacionais interessados na educação em 

larga-escala derivada de um aumento na população de crianças (Dixon & Lerner, 1999), 

surgindo conseqüentemente uma necessidade de saber sobre as capacidades cognitivas 

em determinadas fases da vida. Ainda de acordo com os autores, é também no século 

XIX que se percebe uma crescente produção de biografias de infância.  

O que se observa, portanto, é que a criança começa a ganhar uma certa notoriedade 

não pela sua condição em si, mas pelas expectativas que se depositam em seu futuro. Era 

preciso, assim, educar a criança com vistas aos objetivos já expostos aqui ao tempo em 

que havia uma credibilidade em franca ascensão à ciência que ditava verdades sobre as 

mais diversas esferas de saber. Estava constituído, portanto, o cenário propício para o 

aparecimento da psicologia do desenvolvimento e para um reconhecimento social acerca 

de sua importância.  

Para Gimeno-Sacristán (2005), a psicologia do desenvolvimento é uma forma 

adulta de entender as crianças situadas no tempo, servindo para sabermos o que é ou não 

correto nas práticas para com aquelas. A idéia de desenvolvimento provoca também o 
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sentimento de que existe uma dependência do futuro em relação ao presente; o que tem 

estreita relação com as finalidades da educação expostas aqui. 

 Ao tomar posse do seu status de ciência – que em sua essência trabalha com a 

descoberta de regras, padrões universais, previsibilidade – o que se observa é que a 

psicologia do desenvolvimento, de um modo geral, tende a tratar a infância como uma 

realidade natural, universal em todas as culturas e que, portanto, está biologicamente 

determinada a percorrer estágios de desenvolvimento de acordo com idades 

cronológicas.  No entanto, vale ressaltar, a partir da perspectiva Sócio-Histórica que têm 

orientado esse estudo, que as teorias da Psicologia do Desenvolvimento não podem ser 

tomadas de um modo geral como uma verdade universal e anacrônica na medida em que 

não consideram as diferenças culturais, sociais e históricas que definem e compõem o 

que é ser criança. Nesse sentido, a psicologia do desenvolvimento também deve ser 

compreendida como uma produção de uma cultura específica que passou a ter sentido de 

existência no momento em que começa a se configurar um específico significado de 

infância.  

A questão da universalidade sustentada pela psicologia do desenvolvimento pode 

ser exemplificada pela teoria psicogenética de Piaget. Jean Piaget estava preocupado em 

entender o homem como sujeito epistêmico, sujeito do conhecimento; em outras 

palavras, Piaget estava interessado em descobrir como passamos de formas elementares 

de conhecimento para formas mais complexas. Sua teoria é baseada em estágios, fases 

de desenvolvimento, em que não há possibilidade de regressão; ou seja, chegando o 

sujeito em uma determinada fase, ele já não é mais capaz de pensar como pensava em 

seu estágio anterior. O desenvolvimento se dá em contínuos movimentos de assimilação 

(significar as experiências em esquemas já formados) e acomodação (criação de novos 

esquemas para significar experiências). Assim, as etapas do desenvolvimento são 

universais, bastando somente que o sujeito encontre, em seu meio, os desafios que 

provocarão o seu desenvolvimento (Piaget, 1975). 

O desenvolvimento psicológico, nesse caso, não decorre simplesmente da 

maturação biológica, tampouco da aprendizagem – que só pode ser realizada com êxito a 

partir do desenvolvimento. Piaget rejeita a aleatoriedade das mutações que colocaria o 

sujeito como um ente passivo frente ao meio, bem como a rigidez inflexível de 
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estruturas genéticas inatas (Seminério, 1996). Para Piaget o sujeito tem um papel mais 

ativo; é ele quem conduz o seu desenvolvimento através de tentativas de adaptar-se ao 

meio (Cole, 1999). Note que esse meio é pouco influente na constituição do sujeito, 

funcionando apenas como pressão adaptativa para que o sujeito desenvolva seus 

potenciais cognitivo-emocionais.   

O ambiente físico e social coloca continuamente a criança diante de questões que 

rompem o estado de equilíbrio do organismo e eliciam a busca de comportamentos mais 

adaptativos. Ao deparar-se com o inusitado, o organismo humano necessita apreender 

aquela realidade numa tentativa de retomar seu estado de equilíbrio, pois o novo, o 

diferente, cria um impasse, um problema que tem que ser resolvido. Para sanar tal 

impasse o indivíduo utiliza estruturas mentais já existentes ou então, quando estas 

estruturas se mostram ineficientes, elas serão modificadas a fim de se chegar a uma 

forma adequada para se lidar com a nova situação. 

Pode-se dizer que, para a teoria construtivista de Piaget, o desenvolvimento 

precede a aprendizagem. Nesse caso não é possível ensinar noções de matemática se a 

criança ainda não tiver desenvolvido essa estrutura. O nível de desenvolvimento 

identificado pela psicologia genética determina o que o sujeito pode aprender em um 

determinado momento. A determinadas faixas etárias correspondem determinados tipos 

de aquisições mentais e de organização destas aquisições que condicionam a atuação da 

criança em seu ambiente. À medida que amadurece física e psicologicamente, 

estimulada pelo ambiente físico e social, a criança constrói sua inteligência.  

 Assim, o desenvolvimento, para Piaget, irá seguir determinadas etapas (fases, 

períodos ou estágios) caracterizadas pela aparição de uma determinada forma de 

equilíbrio, que dependem das construções anteriores, mas dela se distinguem 

(Seminério, 1996). 

Com efeito, a obra de Piaget oferece uma compreensão da evolução das 

competências intelectuais das crianças e, por isso mesmo, pode oferecer aplicações para 

a educação. Para Galvão (1999), a psicologia genética constitui-se numa valiosa 

ferramenta para a educação na medida em que fornece explicações acerca das 

características das crianças em cada estágio de desenvolvimento.  
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De acordo com Coll & Martí (1996), se o desenvolvimento consiste, para Piaget, 

na construção de uma série ordenada de estruturas mentais universais, podemos então 

concluir que o objetivo último da educação deve ser potencializar e favorecer a 

construção de tais estruturas. No caso da educação primária, ainda de acordo com os 

autores, o objetivo último consistirá em potencializar e favorecer a construção 

progressiva das estruturas operatórias formais e das competências cognitivas, afetivas e 

relacionais que as caracterizam. Desse modo, todas as decisões didáticas – conteúdo do 

ensino, avaliações, comportamento do professor – ficam sujeitas ao alcance desses 

objetivos. 

De certa forma, pode-se dizer que a prática comum das escolas de ligarem a 

passagem de tempo com a seqüência de desenvolvimento do currículo escolar pode ter 

uma influência da compreensão do desenvolvimento infantil organizado tal como 

proposto por Piaget. Os conteúdos de ensino são também selecionados de acordo com a 

hierarquia de competências cognitivas que emergem nas crianças. De acordo com Coll 

& Martí (1996), durante as últimas décadas os programas escolares foram adaptando 

progressivamente a complexidade conceptual dos conteúdos propostos, e sua ordem, ao 

nível de desenvolvimento médio dos alunos e, portanto, à sua capacidade de 

aprendizagem. 

A partir dessa concepção, o que se observa é que o aluno está sozinho no seu 

processo de aprendizagem, só depende dele o sucesso nos estudos e no seu 

desenvolvimento intelectual.  

O fato é que se toma a média de desempenho dos alunos como média universal. 

Assim, se a criança, tendo uma determinada idade, não está na série correspondente ou 

não consegue acompanhar o ritmo dos seus colegas, fala-se em atraso escolar. Para 

Gimeno-Sacristán (2005), escalonar desse modo o tempo da escolarização faz com que o 

fracasso e o atraso escolares apareçam como fatores naturais. Ainda segundo o autor, 

essa diacronia interna da criança vem reforçar a idéia de que não existe uma infância 

única, homogênea, universal, e isso representa uma dificuldade objetiva nas escolas, pois 

elas reúnem sujeitos singulares.  

O que tem acontecido é que a escola avalia igualmente alunos que são diferentes 

entre si. Isso se deve muito provavelmente ao fato de que a escolarização, tal qual 
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concebida a partir da época Moderna, teve sua organização muito influenciada pelos 

ideais de igualdade, para usar os mesmos métodos a todos os alunos.  

Coll & Martí (1996) afirmam que todo professor sabe, com freqüência, que não 

basta colocar o aluno em contato com o conteúdo do ensino para que então aprenda. A 

maioria dos conteúdos que são trabalhados na escola, segundo os autores, possui um 

nível de complexidade que se torna difícil sua assimilação sem uma ajuda direta. Ou 

seja, tal colocação põe em evidência a natureza interativa do processo de aprendizagem.  

Assim, o professor não pode ser compreendido como simplesmente aquele que 

desafia a criança com novos assuntos para que esta desenvolva suas novas estruturas 

cognitivas, mas, sim, como aquele que participa mais ativamente da construção do 

pensamento da criança. No ambiente escolar, o professor é o principal responsável pela 

promoção do desenvolvimento infantil. Ele exerce sobre a criança uma influência 

assimétrica, é a autoridade que detém os instrumentos que a criança precisa adquirir, é a 

figura que assume a responsabilidade pela manutenção da ordem. Para Bohoslavsky 

(1997), é o papel de sujeito do saber que o professor assume que o coloca numa posição 

de superioridade frente aos seus alunos e que faz com que esse saber passe, então, a ser 

instrumento de coerção com o qual ele pode instaurar o poder na sala de aula. 

No entanto, a psicologia do desenvolvimento durante muito tempo ignorou o papel 

preponderante do meio e das relações interpessoais sobre a constituição das crianças 

(Dixon & Lerner, 1999). Quando se parte da perspectiva de que não há uma natureza 

infantil per si, mas sim que a infância é vivenciada de forma diversa em diferentes 

épocas e sociedades, é preciso compreender que a construção da identidade infantil é 

dependente do meio exterior, e das pessoas responsáveis pela sua socialização. 

A teoria Ecológica de Bronfenbrenner é um exemplo da perspectiva mais sistêmica 

ou contextualista do desenvolvimento humano. Em 1979, Bronfenbrenner publicou o 

primeiro de uma série de documentos alertando a psicologia desenvolvimental sobre a 

necessidade de se estudar o desenvolvimento humano a partir de um ponto de vista 

contextual mais amplo (Eccles e Roeser, 1999). Tal teoria segue os novos 

desenvolvimentos epistemológicos e metodológicos em psicologia, sobretudo os 

enfoques sistêmicos e relacionais, sempre raciocinando em termos de multi-variância de 

influências e buscando perceber e analisar processos (Bee, 1996).  
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Resumidamente, no modelo contextualista, o nível de análise não é focado sobre o 

indivíduo ou uma entidade, mas sobre as interações inter e intra-individuais e entre 

indivíduo e meio. Para Bronfenbrenner (1996), o desenvolvimento humano deveria ser 

compreendido na ecologia (ou grupamentos do mundo real) na qual o sujeito se 

desenvolve.  

O seu foco está, portanto, no processo de transformação ou constituição da pessoa 

no contexto em que vive; pessoa e ambiente possuem propriedades mutáveis e 

interdependentes.  

A análise de Bronfenbrenner (1996) identifica múltiplas esferas de 

desenvolvimento humano e múltiplos modos pelos quais essas esferas podem afetar o 

desenvolvimento individual. Seu ambiente ecológico é constituído de uma série de 

sistemas interconectados que progridem de um sistema mais restrito (microsistema) ao 

meio circundante do sujeito até ao sistema social mais amplo (macrosistema). Nessa 

perspectiva o comportamento e o desenvolvimento humanos não podem ser 

satisfatoriamente explicados se adotarmos uma visão simplista e linear que considera, 

como variáveis explicativas, somente aquelas ligadas ao ambiente de vida mais imediato 

do sujeito.  

De acordo com a teoria de Bronfenbrenner, a sala de aula para uma criança, por 

exemplo, faz parte do seu microsistema; porque é um contexto onde ocorrem relações 

interpessoais diretas, onde a criança é diretamente afetada por sua ação e pela ação 

daqueles que compartilham o mesmo ambiente. Esse contexto contém aspectos físicos, 

sociais e simbólicos que permitem, inibem ou provocam o desenvolvimento da criança 

(Campos-de-Carvalho, Bomfim e Souza, 2004). Esse microssistema, por sua vez, está 

contido num macrossistema, uma esfera maior que se refere aos protótipos gerais que 

existem na cultura (Bronfenbrenner, 1996). Assim, uma sala de aula não é um micro-

contexto isolado, mas as práticas que acontecem nesse ambiente realizam um diálogo 

contínuo com os significados culturais mais amplos. 

Diante do exposto, pode-se concluir que ambientes destinados a uma determinada 

função social, como as salas de aulas, mesmo contendo especificidades provocadas pelos 

microsistemas que os constituem, guardam entre si similaridades macrosistêmicas. O 
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que significa dizer que os tratamentos dispensados às crianças em uma sala de aula 

específica não são muito diferentes daqueles que acontecem em outras salas de aula. 

O ambiente físico também é enfatizado por Bronfenbrenner (1996) como um 

aspecto promotor do desenvolvimento. Pensando no espaço escolar, o professor pode 

planejar e organizar o espaço infantil de modo que favoreça ou não a relação professor-

aluno, a relação aluno-aluno, na medida em que diferentes formas de organização 

espacial dão suporte para a ocorrência de determinadas interações. A forma como as 

carteiras estão organizadas, os espaços disponíveis para a recreação, os desenhos nos 

murais podem estar contribuindo para a condução de determinadas atividades da criança 

nesse espaço.  

A perspectiva ecológica de Bronfenbrenner tem suscitado o interesse dos 

psicólogos do desenvolvimento em avaliar a qualidade dos ambientes infantis coletivos 

em termos de organização de espaço através de escalas (Campos-de-Carvalho, Bomfim 

e Souza, 2004; Eccles e Roeser,1999), ainda que nas pesquisas educacionais, de um 

modo geral, o ambiente físico seja ainda pouco tratado. Fazendo uma revisão da 

literatura publicada, Eccles e Roeser (1999) afirmam que embora esses contextos extra-

familiares forneçam tanto oportunidades quanto riscos para o desenvolvimento, ele 

receberam pouca atenção em pesquisas dos psicólogos do desenvolvimento.  

A pesquisa realizada por Campos-de-Carvalho, Bomfim e Souza (2004) mostra 

que as instituições infantis organizam diferentes espaços de acordo com as diferentes 

maneiras que significam a infância e seu desenvolvimento. As autoras ainda 

argumentam que a significação que uma educadora tem da infância pode ser 

reestruturada a partir do ambiente que lhe é oferecido para que desenvolva as atividades 

com as crianças. Assim, por exemplo, se a educadora dispõe de um ambiente com maior 

estruturação espacial, ele pode deixar de ser apenas um lugar de vigilância e supervisão 

para com a criança, para se tornar um meio de interação afetiva. 

Eccles e Roeser (1999) constatam que, a partir do ano de entrada na escola até o 

ano em que completam a educação formal, as crianças e adolescentes gastam mais 

tempo na escola do que em qualquer outro lugar fora de casa. Conseqüentemente, 

instituições educacionais desempenham um papel central tanto na promoção de 
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aquisição de conhecimento pela criança, quanto no modelamento dos modos nos quais 

elas aprendem a regular sua atenção, emoções e comportamento.  

Após quase 40 anos de pesquisa nas escolas, Eccles e Roeser (1999) agruparam 

algumas questões importantes que têm emergido. Primeiro, embora os recursos da escola 

sejam importantes, os processos organizacional, instrucional e social que ocorrem na 

escola são mais importantes para a compreensão do impacto das escolas sobre o 

desenvolvimento. Segundo, os efeitos da escola operam em diferentes níveis: no nível da 

escola como um todo, na sala de aula, e no nível interpessoal. Terceiro, a percepção das 

crianças sobre o ambiente escolar é um forte preditor do ajustamento e adaptação das 

crianças com suas experiências escolares.  

Os autores concluíram também que a natureza do conteúdo acadêmico tem um 

importante impacto sobre a regulação da atenção, interesse e empenho cognitivo da 

criança. Baixo interesse e percepção de irrelevância acerca do currículo são associados 

com atenção pobre, aprendizagem diminuída, não engajamento e, finalmente, alienação 

da escola. Assim, o desenvolvimento é otimizado quando são fornecidas aos estudantes 

tarefas desafiadoras em um ambiente que fornece bom apoio emocional, material para 

aprendizagem e suporte suficiente para sua própria autonomia e iniciativa. 

Finalizando, Eccles e Roeser (1999) afirmam que o envolvimento dos pais na 

escolarização das crianças tem emergido consistentemente como um fator importante na 

promoção tanto da aprendizagem acadêmica quanto do bem-estar sócio-emocional. O 

envolvimento dos pais em forma de monitoramento das atividades acadêmicas e tarefas 

de casa, fornecendo assistência, engaja as crianças no enriquecimento das atividades 

educacionais fora da escola e na participação ativa das atividades em sala de aula e nas 

organizações escolares.  

Desse modo, as escolas são instituições que influenciam o desenvolvimento das 

crianças em uma variedade de maneiras – na interação professor-aluno, nos modos pelos 

quais elas envolvem ou não envolvem os pais, na maneira como ensina e avalia o aluno. 

Como já discutido anteriormente, a teoria de Bronfenbrenner (1996) enfatiza que nós 

não podemos compreender o desenvolvimento da criança sem compreender as forças 

ambientais e relacionais que operam sobre a criança nas interações mais imediatas, face-

a-face, com outros seres humanos, particularmente seus pais, colegas e professores e nas 
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interações com um contexto social mais amplo. Assim, o sujeito se desenvolve porque 

estabelece, direta ou indiretamente, relações com as demais pessoas e com o meio. 

A perspectiva dialética do desenvolvimento infantil de Wallon também toma o 

meio como fator preponderante para a evolução psicológica da criança. A formação do 

sentimento de Eu, de indivíduo, se dá, para a teoria walloniana, através do processo de 

socialização.  Segundo Wallon (1989), a consciência inicial da criança é difusa, e se 

confunde com o meio externo, ficando num estado de simbiose com a realidade exterior. 

A criança percebe-se como que fundida com os outros, freqüentemente mistura a sua 

personalidade com a de seus pares. 

Para Wallon (1989), o desenvolvimento infantil é um processo pontuado por 

conflitos, em que se sucedem fases com predominância afetiva e cognitiva alternadas, 

não se centrando apenas no desenvolvimento da inteligência, mas também da 

personalidade e da atividade corporal da criança. Wallon vê o ritmo do desenvolvimento 

marcado por rupturas, avanços e retrocessos, pontuado sempre por crises. 

De acordo com Galvão (1999), a perspectiva walloniana amplia as vias para a 

compreensão do significado das condutas infantis e das interações que estabelece com o 

meio porque não se centra apenas na fala e nas ações, mas nas posturas, no jeito de 

caminhar, nas expressões faciais, construindo uma criança corpórea. Assim, supõe-se 

que sua instabilidade corporal é um reflexo do seu estado mental e vice-versa. 

 De acordo com Wallon (1989), nos primeiros anos, a criança é quase que regulada 

unicamente pelos fatores orgânicos, pelo seu corpo. Com o passar do tempo, o fator 

biológico vai cedendo espaço para a influência social, através da cultura e da linguagem 

que se configuram como os instrumentos para a evolução da criança. 

A descrição que Wallon (1989) faz dos estágios infantis é descontínua e 

assistemática. Dessa forma, os estágios não são sempre uma continuação seriada do 

estágio anterior, com a incorporação de novas habilidades. Cada estágio tem uma 

unidade singular, com o predomínio de alguma atividade, seja ela cognitiva ou 

emocional. 

Pode-se dizer que, para Wallon (1975, 1989), a criança se constitui pela incessante 

interação e confronto com o outro. Dessa forma, para a perspectiva walloniana não há 

como o sujeito se constituir se não estiver em convívio social. Assim, Wallon (1975) 
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considera a escola como detentora de um papel preponderante para o desenvolvimento 

da criança como um todo –  tanto no nível cognitivo, como emocional e até mesmo 

corporal –  porque propicia um espaço tanto de formação intelectual quanto de 

expressividade do sujeito. Para Wallon, o processo de formação da personalidade só 

ocorre mediante a expressividade do sujeito, colocando-se em confronto com o outro 

(Galvão, 1999). Na escola, a criança a todo o momento é convidada a expressar-se, no 

convívio direto com os seus colegas, nas atividades lúdicas, na relação com o professor, 

nos trabalhos de arte.  

A estruturação do ambiente escolar, tomando como base o trabalho de Wallon, 

deve refletir, portanto, sobre os tipos de interação social que são oferecidas às crianças e 

aquelas que lhes são negadas. 

Nos trabalhos de Vygotsky se observa uma vultosa importância do processo 

interativo para o desenvolvimento individual, como já visto no capítulo anterior.  

Nesse sentido, Vygotsky entende que as diferenças intelectuais entre crianças 

deve-se às diferenças qualitativas no ambiente social em que vivem. Interações sociais 

diversas promovem processos diversos de desenvolvimento (Palangana, 1994).  

É por isso que a teoria vygostkyana não estabelece estágios rígidos de 

desenvolvimento cognitivo, porque o desenvolvimento não teria um caráter universal 

mas seria determinado nas relações sociais que perpassam a vida do sujeito constituído 

sócio-historicamente.  

Em decorrência dessa concepção, Vygotsky desenvolveu conceitos como o de 

Zona de Desenvolvimento Proximal e teses sobre imitação, brincadeira, 

desenvolvimento e aprendizagem que oferecem um campo para a discussão e reflexão 

acerca das práticas pedagógicas existentes. Para Rego (1999), a preocupação que os 

trabalhos de Vygotsky demonstram com a educação escolar é coerente com a 

perspectiva histórica, que considera fundamental a análise das condições concretas para 

o desenvolvimento de um certo tipo de cognição. Ainda de acordo com a autora,  
Vygotsky chama a atenção para o fato de que a escola, por oferecer conteúdos e desenvolver 

modalidades de pensamento bastante específicos, tem um papel diferente e insubstituível na 

apropriação pelo sujeito da experiência culturalmente acumulada (p. 103). 
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No processo interativo que envolve a aprendizagem, Vygotsky (1993, 2000, 2003) 

enfatiza a importância da mediação de indivíduos mais experientes que, de uma certa 

forma, orientam o desenvolvimento da criança dentro do grupo cultural. Dessa forma, o 

desenvolvimento não é encarado como espontâneo, mas como um processo 

compartilhado. A atividade individual da criança não é condição única para o seu 

desenvolvimento, os processos interativos também são condutores do seu 

desenvolvimento. 

Assim, o professor, nos trabalhos de Vygotsky, tem uma importância mais 

determinante sobre o desenvolvimento infantil. Na escola, ele é o agente mais experiente 

e que tem o poder de incentivar ou vetar certas experiências das crianças em sala de 

aula. De acordo com Rego (1999), na perspectiva vygotskyana o professor funciona 

como mediador nas dinâmicas das interações interpessoais e na interação das crianças 

com os objetos de conhecimento. Ele pode criar condições que favoreçam a imitação, 

observação e reprodução de modelos. 

De fato, ao retomarmos o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) 

podemos perceber que o professor tem o potencial de intervir nessa zona, desafiando a 

criança a avançar no seu desenvolvimento através da aprendizagem e da ação em 

atividades novas que ultrapassem os limites das suas capacidades cognitivas já 

estabelecidas. 

 O incentivo e desafio da criatividade também são encarados como promotores do 

desenvolvimento para Vygotsky (2000). Rego (1999), analisando as implicações 

pedagógicas da teoria de Vygotsky, sugere que o professor deve agir em sala de aula no 

sentido de estimular essa criatividade através da promoção de atividades desafiadoras. 

Para a autora, as atividades em sala de aula não devem se restringir somente a cópias ou 

repetições, devem permitir também a troca de informações e experiências entre os 

colegas, a livre expressão, a brincadeira. 

Através do brinquedo a criança exerce a sua imaginação, lida indiretamente no 

mundo social mais amplo dos adultos, desempenhando papéis aos quais ela não tem 

acesso diretamente. Para Vygotsky (2000), é muito importante a influência do brincar no 

desenvolvimento de uma criança, pois é no brinquedo que ela aprende a agir numa 

esfera cognitiva, ao invés de numa esfera visual externa.  
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Assim, durante uma brincadeira, os objetos perdem a sua determinância pela 

aparência;  a criança passa a agir não pelo que vê, mas pelo que significa. A brincadeira 

do faz-de-conta, os jogos de papéis permitem que a criança separe o significado do 

campo perceptivo imediato e que chegue, portanto, a um nível de desenvolvimento 

psíquico mais complexo.  

É interessante observar que o ensino sistemático não é o único fator responsável 

pelo desenvolvimento infantil nas teorias expostas aqui. As relações interpessoais, o 

ambiente concreto, as brincadeiras, as determinações políticas e sociais compõem o 

espaço escolar como um lugar muito singular e importante para a criança. A centralidade 

que a escola passou ter na constituição da infância, a partir da Modernidade, muito 

provavelmente influenciou a preocupação da psicologia com os estágios de 

desenvolvimento e com os processos de aprendizagem. Se a escola passou a ter a função 

de formar a criança com determinados atributos para adentrar no mundo adulto, a 

ciência, através da psicologia e da pedagogia, buscou explicações e técnicas para a 

efetivação desses objetivos escolares.  
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Capítulo 4 

 

Abordagem epistemológica e metodológica 

 

 

Um método pode ser entendido como um procedimento ou um conjunto de 

procedimentos que serve de instrumento para alcançar os fins de uma investigação. A 

definição de um método determina o caráter da pesquisa e, conseqüentemente, os tipos 

de dados que serão obtidos. 

Vygotsky (1999) postula que não existe método sem uma concepção de realidade, 

de relação homem/mundo. Ou seja, para a abordagem do real é preciso ter uma 

concepção formulada de como se dá a interação entre o subjetivo e o objetivo, entre o 

mundo e aquele que o conhece.  

Os estudos de Vygotsky e as perspectivas sócio-históricas em Psicologia têm 

defendido uma unidade dialética de ação entre o sujeito e o mundo. De acordo com 

Gonçalves (2001), nessa perspectiva, a ação do sujeito transforma o próprio objeto e o 

próprio sujeito; e essa ação do sujeito é necessariamente social e histórica. 

Vygotsky pretendia sistematizar uma abordagem nova sobre o desenvolvimento do 

pensamento humano complexo que tomasse o sujeito como um ser histórico e 

contextualizado.  Assim, estava interessado em formular uma teoria do funcionamento 

intelectual humano que viesse suplantar a psicologia reflexologista de Pavlov, as 

concepções de causa-efeito do behaviorismo watsoniano, as explicações metafísicas 

estéreis e as inatistas maturacionais dos fenômenos psicológicos que absolutizam o 
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sujeito. No início do século XX, a história da psicologia era a história do conflito entre 

dois pensamentos antinômicos, aquele orientado pelo rigor objetivo das ciências 

naturais, e o outro orientado pela filosofia (Bernard, 1981), que era refletido nos 

métodos de pesquisa vigentes. Vygotsky (1999, 2000) acreditava que as escolas de 

psicologia subestimavam as interações físico-psíquicas, ignorando que a tarefa da 

psicologia era justamente descrever e explicar essas duas ordens de fenômenos, suas 

modalidades de articulação com um método unificado.  

Nesse sentido, Vygotsky propõe uma psicologia sócio-histórica com base na 

filosofia Marxista, partindo de categorias fundamentais do materialismo histórico e 

dialético. De acordo com Palangana (1994), dois aspectos da teoria marxista foram de 

extrema valia para as formulações teóricas de Vygotsky: o aspecto cultural e o histórico. 

Segundo a autora, o primeiro compreende as formas através das quais a sociedade 

organiza o conhecimento – seus instrumentos físicos e simbólicos – e o segundo refere-

se ao caráter histórico desse instrumento, ou seja, de sua circunscrição numa época 

específica.  

Para Minayo (1999), a abordagem dialética compreende uma relação intrínseca de 

oposição e complementaridade entre o pensamento e a base material. O que significa 

dizer que sujeito e objeto têm existência concreta, formando uma unidade de contrários 

onde um influencia o outro.  

Em decorrência, essa posição coloca o estudo da subjetividade na Psicologia longe 

das posições dualistas e metafísicas do tipo: indivíduo/sociedade e 

subjetividade/objetividade. Segundo Gonçalves (2001), a subjetividade é constituída 

através das mediações sociais dentre as quais  
a linguagem é a que melhor representa a síntese entre objetividade e subjetividade, já que o 

signo é ao mesmo tempo produto social que designa a realidade objetiva, construção subjetiva 

compartilhada por diferentes indivíduos e construção individual que se dá através do processo 

de apropriação do significado social e atribuição de sentidos pessoais  (p.126). 

Ao longo de toda a obra de Vygotsky se observa a elaboração de uma teoria 

psicológica em que os signos têm um papel preponderante sobre a constituição psíquica 

do ser humano. Pode-se afirmar, assim, que as palavras engendram significados, que 
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são, ao mesmo tempo, ato do pensamento (que é uma dimensão particular), e da 

linguagem (dimensão social) e podem se conformar como unidade de análise.  

Em resumo, os significados são de natureza dual (consensual e singular), são 

relacionais, contextuais e perpassados por sentidos, e só podem ser compreendidos por 

outras consciências permeadas também por crenças, valores e sentidos particulares. Para 

entender a produção de significados é preciso entender como estão estruturados: o 

contexto histórico em que ele se dá, é preciso entender as relações sociais em que ele 

aparece, e as consciências individuais que os produzem. 

Nesse sentido, as perspectivas sócio-históricas podem fornecer orientações para o 

estudo do significado e da subjetividade, já que possibilitam trabalhar com as relações 

entre significado e consciência através da mediação semiótica. Tais orientações dirigem-

se para uma epistemologia qualitativa, de caráter interpretativo-compreensivo do fato 

psicológico. 

De acordo com González Rey (2002), esse caráter interpretativo é gerado pela 

necessidade de dar sentido a expressões do sujeito estudado, que permita a criação 

teórica acerca da realidade plurideterminada, diferenciada, irregular, interativa e 

histórica que representa a subjetividade humana. Para Aguiar (2001)  
cabe ao pesquisador o esforço analítico de ultrapassar essa aparência (essas formas de significação) 

e ir em busca das determinações (históricas e sociais), que se configuram no plano do sujeito como 

motivações, necessidades, interesses (que são, portanto, individuais e históricos), para chegar ao sentido 

atribuído/constituído pelo sujeito (p.131).   

Tomar o significado como unidade de análise da Psicologia requer uma atitude 

epistemológica específica que não se restringe unicamente em diferenças metodológicas 

– como técnicas ou instrumentos específicos. É preciso entender o homem como um ser 

sócio-histórico, compreendido dentro do seu espaço de significação, a partir da sua 

forma de dar sentido ao mundo e a si mesmo, cujo conteúdo psíquico tem origem nas 

relações sociais que se estabelecem desde o nascimento. 

A seleção metodológica feita neste trabalho procurou adequar-se às concepções 

acima. Assim, optou-se pela pesquisa de caráter qualitativo, através do uso de entrevista 
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semi-estruturada, evocação de palavras e complementação de frases, que parecem 

instrumentos mais coerentes com as orientações epistemológicas adotadas.  

 

4.1 Delineamento de Pesquisa 

 

Para analisar o significado de infância apontado pelos professores do ensino 

fundamental (1ª à 4ª séries), optou-se por um delineamento exploratório-descritivo de 

natureza predominantemente qualitativa. Dessa forma, poderão ser abordados mais 

particularmente os valores, crenças, atitudes e significados da população-alvo. É a 

resposta de cada indivíduo que orientará a construção de categorias de análise; o que 

demarca o caráter interativo da produção de conhecimento.   

De acordo com Zago, Carvalho e Vilela (2003), nas últimas décadas, tem se 

registrado uma explosão de pesquisas qualitativas na área educacional. As autoras 

acreditam que essa explosão é muito provavelmente fruto de um processo gradativo que 

vem acontecendo desde a década de 1970 de mudança de tendência de pesquisas sociais: 

de uma tradição empirista e de abordagem quantitativa, para métodos de investigação de 

cunho qualitativo. 

Antes dessa época, nas décadas de 1950 e 1960, a análise que se fazia no espaço 

escolar estava interessada em aprimorar a eficácia pedagógica (Montero, 1996). Para 

tanto, as pesquisas valiam-se do modelo quantitativista que permite tecer comparações 

entre sujeitos, estabelecendo controle e predição de fenômenos através do uso de 

questionários que levantam dados para serem trabalhados estatisticamente. A 

preocupação que se tinha nesse momento era com as condições do funcionamento 

escolar, com o planejamento educacional, em fazer da escola a ferramenta para amenizar 

as diferenças sociais (Zago, Carvalho e Vilela, 2003).  

Ainda conforme Zago, Carvalho e Vilela (2003), foram os estudos antropológicos 

e etnográficos que ampliaram os métodos das pesquisas educacionais ao trazerem 

perspectivas de investigação antes desprezadas: estudos de campo, observação em 

profundidade e entrevistas. Elas argumentam que essas novas perspectivas de caráter 
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qualitativo possibilitaram a observação de alunos em sua interação com a instituição, 

com os professores e com o conhecimento escolar, permitiram, também, uma análise 

crítica do sistema complexo de relação e de transmissão de saber que habita no interior 

das escolas. 

Assim, observa-se que as pesquisas qualitativas apontaram para novos caminhos 

na construção do saber acerca do espaço escolar. Permitem a compreensão aprofundada 

das relações microssociais, sua relação com o meio cultural e social mais amplo, 

incorporadas na organização, nos objetivos e nas práticas de ensino. 

Para González Rey (2002), o uso do termo qualitativo não é uma simples oposição 

aos métodos quantitativos, mas, sim, envolve implicações teóricas e epistemológicas 

distintas em relação ao modelo positivista. Segundo o autor, o desenvolvimento dessas 

formas alternativas de produzir conhecimento permitiu aos investigadores a entrada em 

novas “zonas de sentido” sobre o estudado, impossíveis de serem construídas através das 

vias tradicionais – ou seja, através da decomposição do objeto do estudo em variáveis. 

As abordagens qualitativas fornecem uma compreensão dos fenômenos apoiada 

em aspectos mais subjetivos da ação estudada. O objetivo de tais abordagens não é 

buscar explicações universais e estabelecer relações causais, mas construir 

interpretações a partir de análises de situações e grupos sociais específicos.  

A interpretação, nesse caso, não está referida a nenhuma regra universal e 

invariante, mas é um processo que envolve a unicidade e complexidade do sujeito 

estudado e as construções teóricas do investigador. Dessa forma, há um caráter 

interativo na produção do conhecimento. As relações investigador-investigado são, para 

González Rey (2002), uma condição para o desenvolvimento das investigações em 

Ciências Humanas, a interação é um atributo constitutivo no estudo dos fenômenos 

humanos. Portanto, não seria errôneo afirmar que, nas pesquisas qualitativas, a busca por 

sentidos e significados é sempre um confronto de subjetividades (a do pesquisador e a 

do pesquisado), onde ambas encontram-se implicadas na produção de informações. O 

pesquisador tem o importante papel de levar o interlocutor a refletir e de facilitar a 

emersão de suas idéias e emoções. 
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No entanto, tais fatos não isentam o pesquisador de adotar procedimentos para 

manter certa neutralidade em relação ao pesquisado visando não influenciá-lo em suas 

respostas e comportamentos. Do mesmo modo, pode-se dizer que as análises qualitativas 

não são abertas a toda e qualquer tipo de interpretação, mas a uma interpretação 

controlada, baseada em critérios pré-definidos que dialogam com o objeto de estudo 

definido.  

Para Haguette (1987), os métodos qualitativos enfatizam as especificidades de um 

fenômeno em termos de suas origens e de sua razão de ser. Assim, as metodologias 

qualitativas tratam da compreensão e interpretação de aspectos que não podem ser 

observados diretamente, pois lidam com as particularidades e com a própria fala do 

sujeito, reconhecendo o lugar da subjetividade na produção do conhecimento.  

A pesquisa de caráter predominantemente qualitativo permite que se trabalhe com 

o universo particular de cada sujeito, permite conhecer o indivíduo como ser concreto, 

inserido numa totalidade sócio-histórica. É apropriada para estudos que buscam entender 

atitudes, preferências, necessidades e sentimentos, possibilitando adentrar nas zonas de 

sentido de cada sujeito. Existe, pois, uma preocupação em apreender os significados e 

sentidos pessoais do sujeito e em apreender a relação extremamente singular que o 

sujeito estabelece com o fenômeno em estudo. Dessa forma, há uma estreita relação 

entre os métodos qualitativos e o estudo de subjetividades em termos de sentidos e 

processos de significação. 

As generalizações são, em certa medida, possíveis nos estudos qualitativos. Elas 

podem apontar para significados mais gerais que são compartilhados pelos sujeitos de 

um determinado grupo ou sociedade. Conforme Bruner (1997), nós vivemos imersos em 

significados publicamente compartilhados; assim, pode-se dizer que a própria 

viabilidade da sociedade compreende a necessidade de se trabalhar com significados 

comuns que orientam os indivíduos. 

Desse modo, o significado de infância tem um sentido particular para cada 

professor, que é um sujeito singular, dotado de uma consciência única. Mas na medida 

em que compartilha uma atividade comum, uma atividade destinada unicamente à 
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formação de crianças, é possível a existência de um significado também comum acerca 

do que seja uma criança e do que ela precisa. Os objetivos gerais da educação produzem 

significados semelhantes.  

Algumas análises quantitativas também foram adotadas nesta pesquisa. Essas 

análises são um recurso, de acordo com González Rey (2002), para produzir 

conhecimento por meio da simplificação do objeto em variáveis, que se convertem em 

produtos de conhecimento por sua correlação com outras variáveis. O modelo 

quantitativista procura tecer comparações entre sujeitos e pode supor certas relações 

causais. Os resultados das análises quantitativas podem também ser usados para tecer 

comparações com outras pesquisas compondo generalizações estatísticas a partir de 

dados obtidos de freqüências enumeradas. Assim, neste caso, o uso da quantificação não 

pode ser tomado como uma incoerência epistemológica, pois sua utilização serve, 

conforme Ristum (2001), a um nível descritivo de análise, considerado preliminar e 

complementar ao nível interpretativo. 

  

4.2 A Coleta de Dados 
 
Como os significados não são tangíveis, só podem ser obtidos através de meios 

indiretos: através dos relatos dos sujeitos ou através da observação de práticas – já que 

significados engendram práticas. 

A pesquisa cujo objetivo é a compreensão de significados sociais deve-se dar 

através de técnicas que permitam a livre expressão desses significados, que só se 

materializam a partir de individualidades. Ou seja, é preciso utilizar-se de técnicas de 

coleta de dados que dêem importância à fala do ator social como forma de apreender sua 

visão de mundo. Nesse sentido, o discurso do sujeito passa a ser a peça chave para a o 

alcance da meta da pesquisa. De acordo com Lane (1987), é preciso atentar para o 

discurso produzido pelo indivíduo, discurso que transmite a representação que ele tem 

do mundo em que vive e que é determinada e determinante de seus comportamentos e 

atividades.   



 72

De acordo com o exposto, a técnica de entrevista, torna-se indicada para o estudo 

de significados, pois permite que o interlocutor fale com certa liberdade, permitindo que 

seus sentidos particulares possam ser expostos. Segundo Zago (2003), a entrevista é 

amplamente utilizada nas Ciências Humanas e Sociais e é empregada conforme os 

objetivos de cada pesquisa, podendo ser mais direta ou mais abrangente. De modo que é 

uma técnica bastante flexível, permitindo aproximações diferenciadas para cada 

realidade estudada.  

A entrevista ao mesmo tempo que tem o objetivo de obter determinadas 

informações, tem também um caráter interativo. O entrevistador interage com o 

interlocutor, incentivando determinadas respostas, reformulando suas perguntas, 

esclarecendo dúvidas e ajuda o sujeito a organizar o seu próprio pensamento em relação 

a determinado assunto.  

Assim, para a coleta dos dados, fez-se uso da técnica da entrevista diretiva semi-

estruturada. De acordo com Sá (1998), essa técnica permite que os sujeitos se expressem 

livremente sem deixar de abordar as questões centrais da pesquisa. 

O roteiro de entrevista foi elaborado subdividido em três seções. A primeira 

contém a identificação geral das professoras. Nesta seção há a pergunta de se as 

professoras possuem filhos ou não. Acredita-se esse que seja um dado importante e que 

pode ter influência na forma de tratar as crianças em sala de aula. O tempo de ensino de 

cada professora também é registrado, pois os anos de experiência podem ser expressos 

em modos diferenciados de práticas pedagógicas. 

Nessa primeira seção, os professores também narram brevemente seus percursos 

individuais que culminaram no exercício do magistério, de modo que são levados a 

refletir sobre aspectos importantes de suas vidas profissionais e pessoais.  

Essas perguntas iniciais deram suporte a este estudo de orientação sócio-histórica 

que não toma o professor como um sujeito meramente executor de normas educacionais, 

mas como um sujeito singular, ativo, que se insere na realidade social da tarefa de 

escolarização.  

A segunda seção contém duas técnicas associativas: a associação livre aqui 

nomeada como evocação de palavras e uma segunda, denominada por González Rey e 
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Martínez (1989) de complementação de frases. Esta seção visa obter conceitos livres do 

professores acerca da infância, da escola e de seu papel frente às crianças. Esses dados 

permitem verificar se os conceitos sobre a infância têm alguma correspondência ou 

coerência com o significado descrito através da análise dos discursos sobre as práticas 

dispensadas às crianças – conforme proposto no quesito 2 dos objetivos. 

A técnica de complementação de frases consiste em o informante completar 

livremente frases incompletas elaboradas pela pesquisadora. Os temas propostos em 

cada frase eram: papel do professor, expectativa em relação aos alunos, infância. 

González Rey e Martínez (1989) mostraram que essa técnica permite a expressão 

de diversos conteúdos individuais, permitindo, assim, resgatar o ponto de vista de cada 

informante acerca do tema proposto. A complementação de frases possibilita, ainda, a 

análise comparativa das respostas dos indivíduos, buscando o estabelecimento de 

semelhanças e diferenças em cada tema proposto. 

A técnica de evocação de palavras é considerada por Abric (2004) como um 

método associativo que permite obter respostas mais espontâneas e menos controladas 

do objeto em questão. Neste caso, foi pedido aos professores que falassem as três 

primeiras palavras que lembravam quando a pesquisadora pronunciava a palavra 

infância e escola. O que se pretende com esse teste é obter associações livres dos 

sujeitos com temas relacionados à infância, sem um contexto proposto pela 

pesquisadora. Neste caso, as palavras evocadas podem estar associadas a vivências 

muito particulares de cada sujeito, podendo, inclusive, relacioná-las com a sua própria 

experiência passada de ser criança e não com o papel de educador que atualmente 

desempenha. 

A terceira seção é constituída pelo objetivo principal deste estudo: discursos sobre 

as práticas escolares, conforme proposto no quesito 1 dos objetivos. Nesta seção, a 

infância, a criança e a escola não são tratadas como temas livres, como na evocação de 

palavras e na complementação de frases, mas são inseridas numa realidade concreta e 

que faz parte do cotidiano dos professores: suas atividades em sala de aula dirigidas aos 

alunos.  

De acordo com Zago (2003), pesquisas sobre práticas escolares podem ser 

conduzidas por meio de entrevista e por perguntas intencionalmente dirigidas. Assim, os 
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professores respondem como agem frente a determinados comportamentos das crianças 

e justificam a sua ação. É na justificativa que se pode apreender mais especificamente o 

significado de infância subjacente, que está orientando as ações dos professores em sala 

de aula.  

O roteiro de entrevista teve uma versão preliminar que foi submetida a um teste-

piloto com três professoras. As respostas foram avaliadas e algumas perguntas foram 

reestruturadas e outras, suprimidas devido a produzirem respostas semelhantes. 

 

 

4.3 Os Procedimentos do Trabalho de Campo 
 
Para Carvalho (2003) a pesquisa dentro do universo escolar e sobre a experiência 

de escolarização tem um papel relevante e provoca desafios metodológicos. De fato, 

adentrar o espaço escolar e investigar as práticas que acontecem nele não é uma tarefa 

fácil. O pesquisador surge como uma espécie de terceira pessoa na relação professor-

aluno, um estranho, e precisa ser muito hábil para ganhar a confiança de seus 

pesquisados. Ainda de acordo com a autora, a presença de pesquisadores nas escolas 

parece ser um pouco geradora de desconfiança porque aqueles normalmente são vistos 

pelos professores como avaliadores do seu trabalho.  

Dessa forma, foi imprescindível obter a empatia dos professores e escolher um 

local e momento apropriado para a realização da coleta de dados de modo a evitar 

constrangimentos ou interferências. De acordo com Zago (2003), o grau de implicação 

do informante depende muito da confiança que ele deposita na pessoa do pesquisador e 

de como se sente na situação da entrevista. 

As entrevistas com os professores foram realizadas no período de novembro de 

2004 a março de 2005 e tiveram uma duração mínima de 30 minutos e uma duração 

máxima de 65 minutos. Foram escolhidas casualmente escolas públicas e particulares 

em igual número de forma a possibilitar a comparação do significado de infância entre 

os professores de escolas públicas e os de escolas particulares, conforme o quesito 3 dos 

objetivos. 
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A pesquisadora, autora deste trabalho, contou com a colaboração de uma aluna do 

curso de Pedagogia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) para a realização das 

entrevistas com as professoras. Sua inserção na pesquisa começou com a leitura e a 

discussão do projeto e orientações acerca de como realizar a entrevista, como o tipo de 

postura que deveria ser assumida. Depois, a referida aluna observou a pesquisadora em 

campo entrevistando professoras para que, então, viesse a realizar sozinha a coleta de 

dados. Durante todo esse processo, a pesquisadora se manteve sempre a disposição para 

o esclarecimento de quaisquer dúvidas que viessem a comprometer o andamento da 

pesquisa.  

Após a realização de cada entrevista, pesquisadora e aluna preparavam uma 

descrição de toda a situação que a envolveu: reação dos professores, resistências a 

responder determinada pergunta, comoção com algum tema, motivação aparente em 

responder as questões etc. Esses dados são importantes para contextualizar a situação da 

entrevista e, consequentemente, das respostas que são geradas.  

A entrada nas escolas se deu mediante a apresentação da pesquisadora e da aluna 

pesquisadora à diretora de cada escola. Com a Direção foi feita a apresentação sumária 

do trabalho e foi solicitada a sua cooperação para que informasse às professoras a 

possibilidade de serem entrevistadas. A Direção indicou o dia e o horário de retorno da 

pesquisadora para que as entrevistas pudessem acontecer. Não houve registro de 

diretoras nem professores que tenham se negado a participar da pesquisa. 

De um modo geral, todas as entrevistas realizadas tanto pela aluna quanto pela 

pesquisadora ocorreram com sucesso, sob clima de descontração, cordialidade, atenção e 

de confiança. Todas as entrevistas foram feitas até o final, nenhum professor desistiu, 

por qualquer motivo, de continuar respondendo às perguntas. Na avaliação da 

pesquisadora, algumas entrevistas alcançaram certo grau de empatia que os professores 

declararam estar à vontade para fazer certos comentários sobre a escola, seus alunos e 

suas angústias particulares. Uma professora se mobilizou bastante no teste de evocação 

de palavras e começou a chorar. No entanto, não quis parar com a entrevista mesmo 

tendo sido colocada a sua disposição essa opção. 
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Aos professores entrevistados foi feita uma exposição do trabalho, focalizando sua 

importância, e informando os procedimentos de coleta de dados. O professor que 

concordasse em se submeter à entrevista assinava um termo de consentimento livre e 

esclarecido, que se encontra em anexo.  

As entrevistas ocorreram em horários livres dos professores, ou seja, quando não 

estavam dando aula, e foi realizada em diferentes espaços das escolas. Algumas 

entrevistas (três no total) precisaram ser interrompidas momentaneamente quando 

alguém da própria escola fazia algum tipo de pergunta ao professor, que rapidamente a 

respondia. Assim, imediatamente, voltava-se às questões da pesquisa, de modo que tais 

interrupções não foram significativas para comprometer o bom andamento do trabalho 

investigativo.    

Ao contrário do que afirma Abric (2004), a técnica de evocação de palavras não 

ocasionou um acesso mais fácil e rápido aos objetivos da pesquisa. O que se observou 

em quase todas as professoras foi uma dificuldade muito grande em fazer associações às 

palavras temas propostas: infância e escola, o mesmo não ocorrendo com as entrevistas 

semi-estruturadas. 

Utilizou-se um gravador para registrar as entrevistas, além dos registros escritos. 

De acordo com Zago (2003), a gravação do material é de fundamental importância pois 

dá mais liberdade ao pesquisador para conduzir as questões e favorece a interlocução, 

além de permitir o acesso a um material mais completo do que aquele que é fornecido 

apenas pelas anotações.  

Nenhum dos professores entrevistados se negou a ter suas respostas gravadas. 

Aos professores foi comunicada previamente a disponibilidade de terem acesso à fita em 

que foi gravada sua entrevista, bem como aos registros escritos, de modo que ficassem 

seguros quanto à fidelidade das anotações às suas respostas. No entanto, nenhum dos 

entrevistados pediu para ler os registros ou escutar a gravação. 

A aluna trabalhou não apenas coletando dados, mas, também, na posterior 

transcrição das fitas gravadas durante as entrevistas. As fitas foram transcritas 

diretamente para o computador e em seguida, foram lidas pela pesquisadora para 
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verificar possíveis erros. Os dados gravados serviram como complementação e apoio das 

respostas registradas por escrito. 

 

4.4 Participantes 
 

O espaço escolar torna-se um local privilegiado no estudo do significado de 

infância porque as atividades diárias em sala de aula demandam continuamente que o 

professor aja no sentido do que compreende que uma criança precisa. Ou seja, na escola 

esse significado de infância está engendrando práticas formativas do que é ser criança. 

Os participantes desta pesquisa foram professores da 1ª a 4ª séries do ensino 

fundamental de escolas da rede pública de ensino e da rede particular na cidade do 

Salvador-BA. Trabalhou-se com dez professores de escolas públicas e dez de 

particulares. Esse critério foi determinado pelo terceiro objetivo da pesquisa, que visa 

comparar os significados de infância entre professores dessas duas categorias de escola. 

Os quadros abaixo mostram os dois subgrupos investigados: professoras de escolas 

públicas (Tabela 1) e, de particulares (Tabela 2). Os professores de cada grupo estão 

identificados por: 1) idade; 2) curso de formação; 3) tempo de ensino; 4) faixa de renda; 

5) horas diárias de trabalho (ou média diária); 6) série que ensina; 7) filhos. Essa 

identificação foi útil para a análise e discussão dos dados, podendo-se encontrar, entre 

essas variáveis, outras categorias e relações significantes para o objeto de estudo. Tais 

variáveis permitem identificar cada participante como um sujeito singular, inserido em 

outros contextos que compõem os sentidos particulares. 

Como todos os professores entrevistados eram do sexo feminino, serão referidos, a 

partir de então, somente no feminino. Por este mesmo motivo, foi também excluída a 

análise da variável sexo. 
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Tabela 1 

Identificação das Professoras da Rede Pública 

 

Prof. Idade Curso de Formação Tempo 
de ensino 

(em 
anos) 

Faixa de 
renda 

individual 

Horas 
diárias 

de 
trabalho 

Série que 
ensina 

Possui 
Filhos 

A1 39 Magistério e 

Pedagogia 

14 1-5 SM* 08 3ª Sim 

A2 41 Magistério 13 1-5 SM 08 2ª Sim 

A3 37 Magistério e 

Comunicação Social 

05 1-5 SM 08 3ª Não 

A4 52 Magistério e 

Pedagogia 

27 1-5 SM 04 2ª Sim 

A5 42 Magistério 23 1-5 SM 08 2ª Sim 

A6 26 Magistério/Agronomia 08 + 10 SM 12 3ª Não 

A7 38 Magistério/Letras 

Vernáculas 

19 1-5 SM 08 3ª Não 

A8 40 Técnico em 

Mecânica/Pedagogia 

03 1-5 SM 04 2ª Não 

A9 42 Magistério 20 1-5 SM 08 4ª Sim 

A10 39 Magistério 18 1-5 SM 04 3ª Sim 

* SM: salário mínimo. As opções de faixa de renda que existiam na ficha de entrevista eram: 1-5 SM, 5-10 
SM e + 10 SM.  
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Tabela 2 

Identificação das Professoras da Rede Particular 

 

Prof. Idade Curso de 
Formação 

Tempo de 
ensino  

(em anos) 

Faixa de 
renda 

individual 

Horas 
diárias 

de 
trabalho 

Série que 
ensina 

Possui 
Filhos 

B1 26 Pedagogia 05 1-5 SM 04 2ª Não 

B2 26 Magistério 05 1-5 SM 08 3ª Não 

B3 37 Magistério e 

Pedagogia 

20 5-10 SM 04 3ª Sim 

B4 55 Magistério 20 1-5 SM 08 4ª Sim 

B5 42 Magistério/Pedago

gia 

22 5-10 SM 08 2ª Sim 

B6 34 Pedagogia (em 

curso) 

02 1-5 SM 04 2ª Sim 

B7 25 Magistério/Ciência

s Biológicas 

03 1-5 SM 04 4ª Sim 

B8 36 Magistério/Pedago

gia (em curso) 

15 1-5 SM 12 1ª Sim 

B9 31 Magistério/Letras 02 1-5 SM 08 2ª Sim 

B10 32 Magistério/Pedago

gia (em curso) 

10 1-5 SM 08 1ª Não 

 

 

•   Idade das professoras 

 
A média de idade das professoras da rede pública é de 39,6 anos, com uma faixa 

de variação de 26 a 52 anos. Na rede particular a média de idade é de 34,4 com uma 

faixa de variação de 25 a 55 anos. Observa-se, portanto, que a média das idades das 

professoras da escola pública é um pouco maior que entre as professoras da rede 
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particular; a diferença entre as médias é de 5,2 anos. As idades extremas para cada um 

dos dois grupos são próximas, o que demonstra que os dois grupos de análise são 

bastante equivalentes no que se refere à variável idade das informantes.  

A Figura 1 mostra comparativamente a dispersão das professoras nas faixas 

etárias. 

 

                  Figura 1 
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• Curso de Formação 

A segunda coluna das Tabelas 1 e 2 apresenta o nome do curso em que as 

professoras tiveram sua formação acadêmica.  

Nove entre as dez professoras das escolas públicas (Tabela 1) fizeram o curso de 

magistério, e 60%, ou seja, seis professoras, têm curso superior. Três das professoras 

que têm curso superior não o fizeram em Pedagogia, mas em Comunicação Social, 

Letras Vernáculas e Agronomia.  

Na Tabela 2 (escolas particulares) a grande maioria das professoras tem curso 

superior, oito no total: 5 delas com o curso completo e três em curso.  



 81

De um modo geral, os dois subgrupos apresentam o mesmo padrão de formação: 

a grande maioria, 17 no total entre os dois grupos, formou-se no curso de Magistério; 14 

professoras, no total entre os dois subgrupos, têm curso superior e seis professoras, no 

total entre os dois grupos, fizeram o curso de magistério seguido do curso de Pedagogia. 

 

• Tempo de Ensino 

A média de tempo de ensino entre as professoras da rede pública é de 15 anos, 

com faixa de variação grande: entre 03 e 27 anos. 

A média de tempo de ensino entre o segundo subgrupo é de 10,4 anos, com faixa 

de variação também grande: entre 02 e 20 anos.  

A diferença entre os dois subgrupos é pequena. O grupo da rede pública tem uma 

média de tempo de ensino um pouco maior: 4,6 anos a mais que o segundo grupo. O que 

demonstra que o grupo das professoras da rede particular tem em geral um tempo de 

ensino menor, assim como a faixa etária.  

 

• Faixa de Renda 

Nove professoras de escolas públicas têm uma renda entre 1 e 5 salários mínimos.  

Na rede particular a situação não é muito diferente. Apenas duas professoras 

declararam estar numa faixa de renda entre 5 e 10 salários mínimos.  

Esses dados podem indicar uma situação econômica semelhante entre a grande 

maioria das professoras que participaram dessa pesquisa, quiçá os professores do ensino 

fundamental da cidade do Salvador de um modo geral. 

 

• Horas diárias de trabalho 

As professoras do ensino público têm em sua maioria, seis num total de 10, uma 

carga horária diária de trabalho na escola de oito horas, durante cinco dias na semana. 
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Entre as professoras do ensino particular, cinco declararam trabalhar oito por dia, 

durante cinco dias na semana. Apenas uma professora em cada grupo declarou trabalhar 

12 horas por dia. 

 Nenhuma professora declarou ter no momento das entrevistas outra atividade além 

do ensino. 

 

• Série de ensino 

Entre as professoras investigadas na rede pública, quatro ensinam a alunos da 2ª 

série do ensino fundamental, cinco a alunos da 3ª série, e apenas uma ensina a alunos da 

4ª série.  

Na rede particular, duas professoras ensinam a alunos da 1ª série, quatro a 2ª série, 

duas a alunos de 3ª série e, finalmente, duas professoras ensinam a alunos da 4ª série. 

 

• Filhos 

A grande maioria das professoras entrevistadas tem filhos, num total de 13 

professoras na soma de ambos os grupos. Seis professoras de escolas pública têm filhos 

e sete professoras de escolas particulares têm filhos.  

Com base nos dados apresentados aqui pode-se concluir que não há grandes 

diferenças entre o grupo de professoras de escola pública e o grupo de escola particular, 

no que se refere à idade, curso de formação, tempo de ensino, faixa de renda, horas 

diárias de trabalho, série que ensina e se possui filhos ou não.  

A diferença mais marcante acontece dentro de ambos os grupos: é a variação dos 

anos de experiência com o ensino. 
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4.5 Análise dos Dados 
 

Ao final da coleta de dados, houve dois grandes grupos para análise, compostos 

pelas entrevistas dos professores de escolas particulares e daqueles de escolas públicas. 

Cada grande grupo se subdivide em dois grupos compostos pelas respostas sobre a 

infância – obtidas através do teste de evocação de palavras e da complementação de 

frases – e pelos discursos sobre atuações práticas em sala de aula – obtidos através das 

entrevistas. Além disso, as informações que identificam as professoras também podem 

constituir fatores de análise e de inter-relação. Dessa forma, houve um conjunto de 

dados suficientes que possibilitaram atender aos objetivos da pesquisa. 

De acordo com Ristum (2001), a maneira de analisar os dados deve guardar 

estreita relação com o objeto, os dados coletados e com o referencial teórico. Nesse 

sentido, os dados das entrevistas, da complementação de frases, bem como da evocação 

de palavras foram tratados através do método de análise de conteúdo proposto por 

Bardin (1988). A análise de conteúdo é definida por Bardin (1988) como uma técnica de 

investigação que através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a interpretação destas mesmas 

comunicações. A análise de conteúdo busca o que é dito. Pode-se concluir que a análise 

de conteúdo permite que se analise como o sujeito significa determinado fenômeno.  

Para tanto, as falas foram consideradas em unidades de registro (enunciados, 

resposta à pergunta, palavras etc.) que foram organizadas em categorias ou temas. O 

agrupamento em categorias ou temas ajuda a dar respostas ao problema e organiza os 

dados de modo que façam sentido. De acordo com Bardin (1988), deve haver certas 

regras para a formulação de categorias e temas: consistência entre as categorias; toda 

unidade de registro deve ser incluída em apenas uma categoria ou tema; adaptação dos 

temas ou categorias ao objeto de estudo.  

As palavras evocadas a partir da palavra escola foram distribuídas em sete 

categorias, a seguir: objetivos da escola, exigências escolares, convivência em grupo, 

promoção de experiências, conseqüências da escola, infância e desenvolvimento.As 

palavras evocadas a partir da palavra infância também foram agrupadas nas seguintes 
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categorias: disciplina, cuidado e características emocionais. Esses agrupamentos 

temáticos permitiram organizar as informações coletadas de modo a permitir uma 

interpretação de acordo com o referencial teórico adotado nesta pesquisa.  

As freqüências de palavras evocadas em ambos os grupos de professoras foram 

lançadas no software Microsoft Excel, versão 2003, para a geração de gráficos 

comparativos entre as respostas das professoras de escolas públicas e de particulares.  

As respostas obtidas a partir da complementação de frases (quatro sentenças ao 

todo) também foram agrupadas em categorias. Cada frase constituiu um tema e dentro 

de cada tema as respostas obtidas foram agrupadas por semelhança de significados em 

diferentes categorias.   

Análises quantitativas foram empregadas para tecer comparações entre os tipos 

de respostas nos dois grupos ou mesmo dentro de cada grupo.  

A análise dos discursos sobre as práticas se deu a partir uma leitura exaustiva das 

entrevistas (pré-análise). Os trechos mais significativos para o problema da pesquisa 

foram agrupados em categorias, procurando, assim, estabelecer núcleos de sentido 

relacionados ao objetivo analítico escolhido (Bardin, 1988). Criar categorias significa 

agrupar elementos, idéias ou expressões em torno de um conceito capaz de abrangê-los 

(Minayo, 1999). Como os dados foram obtidos através de entrevistas semi-estruturadas, 

estarão agrupados pelos temas da entrevista. No entanto, não foram estes agrupamentos 

temáticos, induzidos pela forma de organização da entrevista, que orientaram a criação 

das categorias, mas as respostas dos informantes no decorrer de toda a entrevista. 

Finalmente, as análises das categorias foram confrontadas teoricamente, com o 

objetivo de desvelar os significados de infância que emergiram das mesmas. 

No entanto, este estudo não se prendeu a produzir conhecimento a partir 

unicamente de uma caracterização geral ligada aos significados dos professores, mas 

considerou também as respostas individuais na medida em que estas permitiram uma 

melhor compreensão dos sentidos de cada professor como sujeito produtor de valores, 

emoções e histórias idiossincráticas.  
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Toda a análise dos dados está exemplificada por transcrições dos discursos das 

professoras. Assim, da mesma forma em que se buscaram unidades de significados entre 

as professoras para responder ao problema da pesquisa, as respostas singulares também 

foram levadas em consideração, de modo a deixar claro que os significados não se 

produzem para além dos sujeitos, mas são constituídos e compreendidos por seus 

sentidos pessoais. 
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Capítulo 5 
 
 

Análises das relações entre as práticas escolares e o 
significado de infância 

 
 
 

Esse capítulo trata dos dados obtidos com as entrevistas semi-estruturadas e com 

o teste de evocação de palavras e com a completação de sentenças. Compõe-se de cinco 

seções temáticas: a escolha pela profissão de professor, a escola, a infância, a disciplina, 

o controle do corpo, as relações interpessoais, o perfil dos alunos e a avaliação. 

 
5.1 A escolha pela profissão de professora 
 

Foi pedido às entrevistadas que descrevessem seu percurso de vida até tornar-se 

uma professora. Cada escolha foi orientada por razões diferentes, mas é possível 

estabelecer algumas categorias: influência da família, falta de opção e vontade pessoal.  

É interessante notar que as escolhas pela profissão têm certa correspondência com 

a idade das professoras. De um modo geral, as professoras com mais de 40 anos, relatam 

a escolha do magistério indicada pela família ou por falta de opção. A influência da 

família é apontada nas seguintes falas: 

“...lá eu fiz o magistério por influência do meu avô. Ele dizia que se não 

conseguisse emprego em uma escola ele construiria uma escola no terreno da 

casa que morava, como já tinha feito uma vez para a minha avó. Na minha 

família todas fizeram magistério...” (Professora A5, 42 anos). 

 

“ Fiz este curso porque toda a minha família é de professores e eu gosto muito 

da profissão...” (Professora B4, 55 anos). 
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“Venho de uma família de professores, na minha família quem não é advogado 

é professor. Mas minha maior influência foi a minha mãe, que é professora de 

matemática (...) Ela (a mãe) me convenceu de fazer magistério. Ela acreditava 

que a profissão de professora era ideal para a mulher. Porque poderia 

trabalhar e mesmo assim casar e cuidar dos filhos” (Professora B5, 42 anos). 

Talvez pelo fato de muitas das escolhas não terem partido de uma grande vontade 

pessoal, tais professoras relataram mais desapontamentos e resistências com a profissão: 

 

“... só comecei a me interessar pela profissão com o tempo...” (Professora A5). 

 
“ ... na época era o único curso disponível, mas eu não pretendia ser 

professora...” (Professora A2). 

 

Por outro lado, observa-se nos discursos das professoras mais jovens, sempre uma 

escolha orientada pela vontade pessoal. 

Algumas escolheram a profissão muito cedo, argumentando que desde criança 

gostavam de brincar de ser professora e, quando chegou o momento, não tiveram 

dúvidas quanto a optar pelo Magistério ou pela Pedagogia, como exemplificam as frases 

seguintes. 

 

“Quando era pequena eu dava banca com a minha mãe em casa. Quando 

chegou a época de decidir o que fazer para o vestibular já sabia que queria 

fazer Pedagogia...” (Professora B1, 26 anos). 

 

“Tenho muita facilidade de comunicação, em trabalhar com artes, canto e 

dança. Quando ainda morava no interior, me convidaram para trabalhar 

numa escola como professora (...) aceitei a experiência e deu certo...” 

(Professora B6, 34 anos). 
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Para outras, além de gostar de ensinar, o fato de gostar também de crianças foi 

influenciador para a escolha da profissão de professora, como é exemplificado nesta 

fala: 

 

“Sempre gostei muito de criança. Gostava de brincar de escola, ensinava os 

filhos das vizinhas quando era pequena (sic). Com 10 anos já tinha escolhido a 

minha profissão. Por isso fiz magistério” (Professora B2, 26 anos). 

 

“Quando saí do ginásio queria fazer vestibular e ser pediatra, depois que 

conheci realmente o que era a profissão desisti e resolvi ser professora, 

porque gosto muito de crianças...” (Professora, A1, 39 anos). 

 

Por fim, algumas professoras relataram a escolha da profissão por falta de opção. 

Ou seja, a escolha da profissão não se deu por uma motivação pessoal ou influência da 

família, mas por outras condições que acabaram por agir como fatores determinantes da 

opção pela profissão de professora. 

A professora A3, por exemplo, tem formação em Magistério e Comunicação 

Social, diz que prestou concurso para vários cargos, mas só passou no concurso para ser 

professora da prefeitura e, então, começou a trabalhar. Talvez por isso, A3 diz que não 

acredita numa vocação, para ser professor, acredita, é preciso apenas desenvolver 

habilidades e competências como em qualquer outra profissão. 

Outras professoras relataram as especificidades dos locais onde moravam, 

normalmente o interior do Estado da Bahia, que não ofereciam muitas opções de cursos, 

tal como exemplificam os relatos abaixo. 

 

“Por não ter opção, fiz magistério, porque morava no interior e não tinha 

outra escolha. Depois resolvi fazer a graduação em Ciências Biológicas. Mas 

sempre gostei de lecionar..” (Professora B7, 25 anos). 

 

“Estudei magistério porque era o único curso de nível médio que tinha na 

minha cidade. Mas sempre tive aptidão para ser professora. Mesmo que 
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tivesse outros cursos para fazer na época, é bem provável que escolhesse 

mesmo o magistério...” (Professora B8, 36 anos). 

 

É interessante notar que entre todas as professoras que declaram ter seguido a 

carreira de professora por falta de opção – cinco professoras ao todo – em seus discursos 

subseqüentes não se observam declarações de arrependimento ou insatisfação com a 

profissão. Fato semelhante aparece nas outras entrevistas. Apesar de algumas 

professoras terem enfatizado as dificuldades da profissão não houve nenhum registro de 

professora que tenha se declarado arrependida ou insatisfeita com a escolha da profissão. 

Todas as professoras entrevistadas tiveram na atividade docente sua primeira e 

única profissão, com exceção de dois casos. A professora A8 fez um curso técnico de 

mecânica antes de graduar-se em pedagogia e chegou a trabalhar na área durante um 

tempo. Mas, devido ao seu interesse na área social e política e na crença da educação 

como instrumento de modificação das crianças com “problemas sociais” acabou optando 

pela profissão de professora. A professora B5 fez primeiro um curso técnico em 

decoração e começou a trabalhar num escritório de arquitetura, mas relatou que ganhava 

muito pouco e, então, foi orientada pela mãe a fazer magistério. 

A Figura 2 mostra a freqüência dos motivos que levaram as entrevistadas a 

escolher a profissão de professora.  

 
Figura 2 
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Não há muita diferença entre os discursos das professoras de escolas públicas e de 

particulares. Os contrastes mais significativos em relação à escolha da profissão se 

concentram na variável da faixa etária. Conforme visto, as professoras com mais de 40 

anos relataram mais que a escolha da profissão de professora foi fruto da influência da 

família, enquanto que entre as professoras com menos de 40 anos não foi apontada 

nenhuma influência familiar na escolha da profissão. O que significa dizer que a família 

tem deixado de ser um fator influenciador para a escolha da profissão entre as 

professoras mais jovens. Essas professoras escolheram sua atividade profissional de uma 

forma mais independente, orientada geralmente por convicções e crenças pessoais. Tal 

fato se reflete num discurso mais positivo em relação à atividade docente, numa 

valorização mais acentuada do seu papel.  

As entrevistadas que informaram escolher ser professora por falta de opção não 

estão todas agrupadas numa determinada faixa etária – mais de 40 anos ou menos de 40 

anos – e nem pelo tipo de escola que ensinam – pública ou particular. Também não se 

observou qualquer relação entre a escolha pela profissão por falta de opção e uma 

insatisfação com o trabalho. Pois nenhuma professora declarou estar insatisfeita com o 

trabalho docente nem apresentou um discurso muito inflamado ou empolgado pela 

profissão. 

 

 

5.2 A escola 
 

Pode-se compreender como as professoras entrevistadas significam a escola e seus 

objetivos a partir dos resultados da técnica de evocação de palavras e da completação de 

frases. 

Na técnica de evocação de palavras a partir da palavra escola foram consideradas 

as três palavras evocadas pelas professoras. As palavras evocadas, independentemente 

da ordem de evocação, foram classificadas em categorias assim nomeadas: objetivos da 

escola, exigências escolares, convivência em grupo, promoção de experiências, 

conseqüências da escola, infância e desenvolvimento. É importante destacar que 

nenhuma palavra foi classificada em mais de uma categoria. 
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• Objetivos da escola: Esta categoria contém palavras que estão ligadas com 

os objetivos educacionais formais que levam a um desenvolvimento 

cognitivo da criança. As palavras evocadas foram: aprendizagem, 

educação, conhecimento, desenvolvimento, aprendizado.  

 

• Exigências escolares: Inclui palavras que descrevem comportamentos ou 

atitudes que são esperados que a criança desenvolva no espaço escolar. As 

palavras evocadas foram: dedicação, metodologia, organização, disciplina, 

compromisso, responsabilidade. 

 

• Convivência em grupo: Esta categoria contém palavras que lembram que 

a escola é um espaço promotor da convivência entre seres humanos; um 

espaço de convivência em grupo e que estimula certas habilidades de 

relacionamento entre as crianças. As palavras evocadas foram: 

participação, integração, parceria, comunidade, convivência, troca, 

socialização. 

 

• Promoção de experiências: Esta categoria é composta por palavras que 

indicam que escola é propiciadora de experiências pessoais que não se 

restringem à assimilação dos conteúdos livrescos. Ou seja, que a escola é 

um espaço mais amplo de vivência. As palavras evocadas foram: 

experiência, criatividade, cultura, descoberta, alegria, construção, respeito, 

valores. 

 

• Conseqüências da escola: Esta categoria agrupa palavras que se ligam aos 

resultados da escolarização. As palavras demonstram um interesse na 

experiência da escola como importante para a vida futura. A única palavras 

associada foi futuro. 
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• Infância: A esta categoria agrupam-se palavras que enfatizam que a escola 

é um espaço próprio da infância, o lugar da criança. As palavras 

categorizadas foram: criança, infância. 

 

• Desenvolvimento: Nesta categoria encontram-se palavras que se ligam à 

idéia de que a escola é um espaço de desenvolvimento processual, 

seqüencial. As palavras que compõem essa categoria são: processo. 

 

A Figura 3 mostra a freqüência das categorias acima entre as professoras de 

escolas públicas e as professoras de escolas particulares. 

 

Figura 3 
Freqüência das categorias provenientes do teste de evocação da palavra 

“escola” entre os dois grupos de professoras 
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em grupo que a escola proporciona. As professoras citaram mais palavras também 

ligadas às experiências que a escola promove. Nota-se, portanto, que maioria das 

professoras considera que a escola é um local de aprendizagem formal (20 associações 

no total dos dois grupos), de interação social (11 associações no total dos dois grupos) e 

de vivências de certas experiências específicas (13 associações no total dos dois grupos). 

portante ressaltar que a escola foi poucas vezes associada com a categoria 

infância em ambos os grupos estudados: duas associações no grupo de escolas públicas e 

apenas uma associação no grupo de escolas particulares. Nenhuma professora da rede 

partic

indiv

Barreto (1997), as 

profe

 É im

ular associou a escola com a condição de vida futura. 

Já foi afirmado que o professor é o responsável direto por concretizar os objetivos 

da escola, suas normas. Nesse sentido, há uma estreita relação entre o que os professores 

pensam acerca da escola e o papel que atribuem a sua profissão. Para Barreto (1997), os 

professores, ao falarem sobre si mesmos, não só se permitem se apresentar como 

gostariam de aparecer como também mostram o tipo de representação profissional 

mantida pelos propósitos mais amplos da instituição escolar. Dessa forma, é possível 

perceber como os significados culturais estão numa imbricada relação com os sentidos 

iduais. Pois as professoras, ao falarem sobre suas compreensões acerca da escola e 

de sua própria profissão, estão evocando sentidos pessoais, experiências particulares, 

mas que são perpassadas e circunscritas, ao mesmo tempo, pelos significados de uma 

trama social mais ampla. Ao falarem sobre si, conforme apontou 

ssoras também estão falando por uma sociedade; neste caso, em como uma 

determinada sociedade, numa determinada época, concebe a escola. 

Na complementação de frases, todas as professoras de escolas públicas declararam 

que o professor tem papéis ligados aos objetivos da escolarização. As frases foram 

completadas com palavras como educar, ensinar, orientar, facilitar a aprendizagem etc. 

Ou seja, para essas professoras, o papel do professor está delimitado pelas normas da 

instituição educacional, neste caso, elas costumam se ver apenas como as responsáveis 

pela transmissão do conhecimento formal aos seus alunos. 

Entre as professoras de escolas particulares as respostas foram mais variadas. Três 

entre as dez professoras avaliaram seu papel como de educadora. Uma professora adotou 
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uma postura mais próxima à pedagogia construtivista e disse que o professor tem o papel 

“de mostrar o caminho para que o aluno se encontre” (Professora B7).   

apel é de ensinar, cabe aos 

aluno

ma, pode-se argumentar que a realidade concreta em que atuam as 

profe

o, o maior número de 

respo

 mais no 

Outras duas professoras se colocaram numa relação mais igualitária com seus 

alunos, dizendo que têm o papel de ensinar e aprender. E uma delas (professora B4) 

ainda acrescentou que o professor tem o papel também de ser amigo. 

Diante do exposto, pode-se concluir que as professoras de escolas públicas têm em 

geral uma relação mais heterônoma com seus alunos, colocando-se como detentoras e 

transmissoras do conhecimento. Se, neste caso, o seu p

s, consequentemente, apenas aprender. O que se percebe é que essas professoras 

tendem a avaliar a relação professor-aluno não como uma relação de troca mútua, de 

aprendizado recíproco, mas, sim, uma relação objetiva de caráter eminentemente 

unidirecional.  

De acordo com Bohoslavsky (1997), essa posição de autoridade no campo do 

saber, que o professor assume, impede o acontecimento da aprendizagem criativa, do 

ensino ativo, do desenvolvimento da reflexão crítica no aluno.  

Tal fato pode estar associado com o público a quem normalmente as escolas 

públicas têm atendido: crianças de famílias de baixa-renda. Neste caso, então, as 

professoras estariam mais voltadas à tarefa de ensinar do que, por exemplo, à troca de 

experiências ou à estimulação da autodescoberta nos alunos. Isso porque podem 

acreditar que o meio em que essas crianças vivem cotidianamente é pobre em estímulos 

para a aprendizagem, sendo a escola o único espaço a quem cabe essa tarefa.  

Dessa for

ssoras de escolas públicas é responsável pela constituição de significados acerca 

dessa mesma realidade.  

Seguindo essa linha de interpretação, justifica-se, entã

stas que enfatizam que o papel do professor encontra-se como mediador, amigo, 

aprendiz, entre as professoras da rede particular. As crianças que estudam nessas 

escolas, têm, em geral, famílias com melhores condições econômicas – ou pelo menos 

essa parece ser uma crença arraigada em nossa sociedade, e, assim, funciona como 

verdade – e, portanto, devem ter acesso a outros espaços que funcionam como 

estimuladores da educação. Nestes casos, as professoras devem acreditar
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poten

ntemente baseada na troca de experiências, na amizade, 

valor

ância 

ncia foram consideradas 

as trê

• Disciplina: Nesta categoria agrupam-se as palavras que significam que a 

cia é uma fase incompleta da vida, que a criança precisa ser 

disciplinada, adquirir certas condutas civilizadas. As palavras agrupadas 

como uma fase da vida ligada à necessidade de cuidado e proteção 

cial individual de cada aluno para guiar a sua própria aprendizagem, sendo sua 

conduta em sala de aula possivelmente menos rígida. Assim, a relação professor-aluno 

acaba sendo predomina

izando outros aspectos educativos que não unicamente os objetivos didáticos 

formais. 

Embora ambos os grupos de professoras considerem que a escola é um espaço de 

convivência (veja a Figura 3), somente três professoras da rede pública afirmaram que 

tem o papel de estimular e participar mais ativamente na relação professor-aluno e 

metade das professoras da rede particular enfatizou esse papel.  

Tais resultados parecem apontar que uma boa parte das professoras entrevistadas 

de ambos os grupos não se vêem como responsáveis diretos para efetivar mudanças no 

espaço escolar. A escola lhes lembra lugar de interação, convivência, mas elas 

consideram que o seu papel é apenas o de transmitir saber.  

 

5.3 A inf
 
Os discursos sobre a infância foram obtidos através dos resultados da técnica de 

evocação de palavras a partir da palavra infância e da complementação de frases. 

Na técnica de evocação de palavras a partir da palavra infâ

s palavras evocadas pelas professoras. As palavras evocadas foram classificadas 

nas seguintes categorias: disciplina, cuidado e características emocionais. Nenhuma 

palavra foi classificada em mais de uma categoria. 

 

infân

foram: aprender, aprendizagens, limites, responsabilidade, 

desenvolvimento, escola. 

 

• Cuidado: Esta categoria é composta por palavras que expressam a infância 
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específicos. As palavras evocadas foram: afeto, segurança, amor, cuidado, 

dedicação. 

 

, inocência, travessuras, curiosidade, descoberta, 

feliz, agilidade, pureza, despreocupação, diversão, simplicidade, 

 

A Figu

palavra infâ dos nas categorias acima entre as professoras de ambos os 

rupos.  

 

Freqüênci

 

 

 

• Características emocionais: Esta categoria envolve as palavras que foram 

diretamente ligadas à experiência de ser criança, que exaltam as 

características que são próprias da infância. Nesta categoria agruparam-se 

as seguintes palavras: liberdade, brincar, brincadeiras, jogos, alegria, 

cumplicidade, experiência

criatividade. 

ra 4 mostra a freqüência dos sentidos, que foram evocados a partir da 

ncia, agrupa

g

 
Figura 4 

a das categorias provenientes do teste de evocação da palavra 
“infância” entre os dois grupos de professoras 
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Com lhantes. Tanto 

s professoras da rede pública quanto as da rede particular aliaram mais freqüentemente 

 infância palavras que exaltam as características emocionais positivas que julgaram 

fazer parte dessa fase da vida. Foram 23 associações, num total de 30, entre as 

professoras de escolas públicas e 21 associações de professoras de escolas particulares. 

Disciplina (três associações em cada grupo) e cuidado (quatro associações no primeiro 

grupo e seis no segundo) foram temas muito menos lembrados entre as professoras.  

m virtude da evocação de palavras ser a primeira seção da entrevista, sendo as 

perguntas sobre as práticas escolares a última, é possível que as professoras ao ouvirem 

a palavra infância tenham se reportado às suas próprias vivências particulares, quando 

eram crianças, ao invés de se reportarem à infância com a qual lidam diariamente nas 

salas 

ção 

futura

 dessas crianças e não apenas com o seu futuro. 

o se pode perceber, os resultados de ambos os grupos são seme

a

à

E

de aula. 

Na complementação de frases as professoras são convidadas a refletir tanto sobre a 

infância de um modo geral – como ocorreu na evocação de palavras – como também 

sobre as crianças às quais ensinam. Quando completam a frase “Eu espero que essas 

crianças...”, estão fazendo uma avaliação da criança enquanto seus alunos, e aí, as 

professoras acabam fazendo também uma relação acerca do seu próprio papel. 

Seis professoras da rede particular completaram as frases enfatizando a condi

 de seus alunos. Ou seja, desejam que seus alunos tenham um bom futuro, que 

sejam cidadãos de bem ou que sejam “adultos de sucesso” (Professora B1).  

Apenas três professoras da rede particular declararam que esperam que seus alunos 

sejam felizes. Entre essas professoras pode-se perceber que há uma preocupação com a 

condição atual

Não houve uma relação sempre presente entre as respostas acerca do papel do 

professor e as respostas acerca do que esperam dos seus alunos. Ou seja, se esperava que 

professoras que avaliassem o seu papel como de educadoras também respondessem que 

esperavam de seus alunos o bom exercício de competências ligadas à educação, como 

por exemplo, ter um bom futuro.  

Apenas duas professoras a professora B6 e B9, que disseram que o seu papel era o 

de educar, afirmaram “Eu espero que essas crianças evoluam”, enfatizando a criança 

enquanto um ser incompleto, em formação. 
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Entre as professoras da rede pública os resultados foram semelhantes. Nove das 

dez professoras entrevistadas disseram esperar que seus alunos tenham um bom futuro, 

que sejam pessoas de bem ou que tenham um futuro melhor. Apenas uma professora 

disse

e particular também houve uma caracterização da 

crian

 a maioria das palavras evocadas a partir da 

palav

 e 

amor

üências das categorias evocadas a partir 

da pa

nificados 

acerc

cia. 

 esperar que seus alunos estejam em harmonia consigo próprios e com os outros.  

Apesar dessa visível preocupação com o futuro das crianças, as professoras da rede 

pública caracterizam o ser criança como uma fase de felicidade, inocência, de brincar, de 

não ter responsabilidades, de ser livre e alegre.  

Entre as professoras da red

ça como um ser inocente, sem responsabilidade e feliz. Seis professoras usaram a 

expressão “ser feliz” ao completar a frase “Ser criança é...”. 

Estes resultados estão em acordo com

ra infância que, como já visto anteriormente, as professoras a relacionaram com 

uma fase da vida de características emocionais bastante específicas e positivas. 

Ao falarem sobre o que as crianças precisam, de um modo geral, todas as 

professoras de ambos os grupos enfatizaram os seguintes aspectos: cuidado, disciplina

 ou carinho. A questão da disciplina apareceu em bem menos quantidade dos que as 

respostas sobre cuidado e amor ou carinho.  

Relacionando esses resultados com as freq

lavra infância, pode-se concluir que as professoras, ao pensarem na infância, 

lembram mais do que as crianças são, seguido, em freqüências bem menores, pelos 

cuidados e pela disciplina que se devem dispensar a elas.  

Como se pode perceber, então, nesses discursos sobre a infância, as crianças são 

vistas como sinônimo de felicidade, uma fase da vida alegre que precisa de proteção, 

amor e carinho. Mas as respostas da seção anterior (item 5.2 que trata dos sig

a da instituição escolar) mostram que as entrevistadas, nos papéis que 

desempenham como professoras, não se implicam muito em fazer com que a infância 

seja tal como dizem – uma fase feliz, de alegria, de brincadeiras – mas, sim, entendem 

que o seu papel é de educar essa mesma infân

A preocupação com o futuro foi uma constante em quase todas as entrevistas, 

denotando, assim, uma visão da criança como um ser incompleto, que precisa tornar-se 
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adulto. A fragilidade e inocência apontada por algumas professoras, ao caracterizarem a 

criança, reforçam a idéia de um ser que precisa de proteção e cuidados específicos. 

mento do seu trabalho, o exercício de 

suas 

 uma 

insatisfação apontada apenas entre as professoras das escolas particulares, justificando 

que tal comportamento prejudica a concentração de toda a turma e desorganiza o espaço 

Uma queixa que se observou somente entre as professoras de escolas públicas foi 

falta 

ssas professoras podem estar fazendo uma relação entre pobreza e 

educa

mília como modelo e, ao invés de favorecer sua aproximação entre as 

crian

 

 

5.4 A disciplina 
 

Entre os comportamentos mais reprovados pelas professoras estão a falta de 

respeito e a agressão verbal e física. As professoras costumam se queixar que os 

problemas de indisciplina atrapalham o bom anda

competências. Algumas professoras reprovam também algumas características que 

julgam ser próprias de seus alunos como “preguiça mental”, “desatenção”, 

“desmotivação”.  

As conversas paralelas entre as crianças durante a explicação dos assuntos foi

da sala de aula.  

de educação “doméstica” ou “familiar” de seus alunos.  O que se pode concluir em 

seus discursos é que responsabilizam as famílias de onde provêm essas crianças como 

incapazes ou negligentes em dar-lhes uma educação prévia e constante sobre como se 

comportar na escola e na forma como tratar os outros. Se se acrescenta a isso o fato de 

que as escolas públicas normalmente têm atendido aos alunos de baixo nível 

socioeconômico, e

ção.  

De acordo com Barreto (1997), quando o professor se incomoda com os modos e 

maneiras de seus alunos ou de suas famílias, ostensivamente coloca os padrões 

dominantes de fa

ças, contribui, em geral, para aumentar a distância social existente entre eles. Desse 

modo, ao culpar a família pela falta de educação das crianças, as professoras acabam se 

eximindo de ter uma relação mais próxima e ativa com seus alunos, visando sanar as 

possíveis carências provocadas pelo meio em que vivem os mesmos. 
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É interessante notar que ambos os grupos apontaram a falta de respeito como um 

comportamento reprovável, mas apenas nos discursos das professoras de escolas 

públicas apontou-se a família das crianças como responsáveis pela indisciplina. Os 

discursos abaixo exemplificam bem o caso. 

 

Nen

indisciplina de seus alunos. Ou seja, os comportamentos reprováveis são uma 

conseqüência do tratamento familiar, do meio em que vivem ou da própria personalidade 

ou fase e

scoberta, estão numa euforia 

orque estão vivendo o primeiro momento de contato com a escola” 

De as desejam que seus alunos sejam respeitosos, 

participem ativamente das aulas fazendo perguntas e cumprindo as tarefas, falam que 

podem

 

“(...) os comportamentos são decorrentes do que eles vivem em casa, na 

comunidade...” (Professora A6). 

 

“Eles (os alunos) acham que já se governam, que podem mandar na vida 

deles, mas isso realmente acontece, porque os pais não se acham na 

responsabilidade de educá-los” (Professora A9). 

 

“Falta de educação doméstica. Por que até isso o professor tem que dar 

agora! (...) Mas todos os problemas aqui são por causa da falta de educação 

doméstica” (Professora, A5). 

huma das professoras, de ambos os grupos, se implicou nas respostas de 

m que a criança está vivendo, conforme o seguinte discurso: 

 

“Eles (os alunos) têm o momento deles, fase de de

p

(Professora, A6). 

 

um modo geral, as professor

 também brincar, conversar, porque entendem que é uma característica da fase 

infantil. No entanto, as professoras enfatizaram que seus alunos devem compreender que 

há uma “hora certa” e limites para fazer cada uma dessas coisas. Ou seja, as crianças 
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devem absorver que o espaço escolar é perpassado por horários e limites para agir, para 

conforma

Par

de recursos que são sancionados pela pedagogia moderna. As professoras de ambos os 

grupos dizem conversar com seus alunos, tentar prender a atenção deles com o assunto 

que e

o, o comportamento deste último tende a melhorar. Melhorar o 

comp

la instituição escolar, através 

da co

r o que o 

entre

r seus corpos. 

a alterar o repertório de comportamentos reprovados os professores se utilizam 

stão dando, trazer novidades para a aula que agucem o interesse das crianças. 

Apenas uma professora, de escola pública, afirmou mandar chamar os pais da criança 

para conversarem acerca do mau comportamento do filho. 

As conversas e as demonstrações de carinho e atenção são, de acordo com Barreto 

(1997), as medidas que surtem melhor resultado nas classes indisciplinadas. De acordo 

com a autora, quando o interesse do professor se faz sentir através da intensificação do 

diálogo deste com o alun

ortamento significa, nesse caso, se adaptar às regras e normas escolares.  

A atitude de conversar com as crianças, fazendo-a entender os motivos e razões 

para se comportar de determinada forma, ao invés de puni-las mais severamente, se 

configura, conforme descrito por Carvalho (1997), numa nova forma de disciplinar.  De 

acordo com a autora, disciplinar não é mais corrigir, é moldar. Dessa forma, a criança 

vai sendo suavemente ajustada numa disciplina esperada pe

nscientização de que na escola existem regras de comportamentos que precisam ser 

obedecidas, conforme relatos das professoras entrevistadas. 

No entanto, os dados disponíveis não foram suficientes para informar o teor das 

conversas nem o tom em que elas costumam acontecer entre as professoras e seus 

alunos. O próprio instrumento utilizado, a entrevista, permite apenas captura

vistando quer que o pesquisador saiba. Além do que, não se sabe se essas conversas 

acontecem de forma a impor regras de conduta através do uso da autoridade da 

professora conferida pelo próprio sistema de ensino. Se esse for o caso, Barreto (1997) 

chama a atenção para o fato do uso da autoridade para convencer o aluno a ter 

determinados comportamentos, ao invés de permitir a compreensão das causas reais, 

acabam por reforçar na criança um sentimento de inferioridade e a imitação de modelos 

sem questionamentos. 
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Assim, apenas uma professora da rede pública confessou ter vontade, às vezes, de 

recorrer a método não aprovado pela pedagogia moderna para controlar a indisciplina de 

seus alunos: a palmada. Ela argumenta: 

 

“Se fosse fazer o que tenho vontade... porque tenho vontade de educar como se 

fossem os meus filhos. Não vou falar aqui porque é até antiético... Se 

tivéssemos o direito de dar um castigo mais severo, que doesse de verdade, 

neles, talvez fosse diferente... ” (Professora A5).  

 

Ainda assim, a professora A5 diz utilizar-se de gritos e castigos para disciplinar 

seus 

disseram fazer barganhas com as crianças para 

que se comportem bem.  

de cabelo, bolinhas, joguinhos, 

e terem respeito por mim e pelos colegas” (Professora, A3). 

Nes

efetiva c

interessa mau comportamento de seus 

alunos. A premiação serve como uma forma de controle imediato sobre os mesmos. E os 

alunos fa

externa a

alunos dizendo: “eles só ouvem no grito”. Nenhuma outra professora confessou 

castigar ou gritar com seus alunos para obter disciplina.  

Duas professoras da rede pública 

 

“Uma das coisas que faço para que eles tenham um interesse maior pelos 

estudos é premiá-los. Quando eles têm algo para receber em troca das 

atividades, se dedicam mais” (Professora, A5). 

 

“Uma coisa que faço, que nem sei se é certo, é barganhar com os alunos, troco 

o silêncio deles, a atenção, as tarefas, o respeito, por presentinhos que compro 

e trago para a sala de aula. São prendedores 

lápis, canetas coloridas. Foi a única alternativa que descobri para fazê-los 

prestar atenção 

 

te último discurso, percebe-se que a professora não se envolve numa relação 

om seus alunos. Neste caso, a professora não precisa tornar a aula dinâmica ou 

nte muito menos compreender os motivos do 

zem a tarefa não pela recompensa que existe nela mesma, mas por uma prenda 

o contexto da atividade. 
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O q

aluno, m

estabelec  o 

motivo de se comportar de determinada forma. 

 

no chão. 

Entre as professoras de escolas públicas, cinco responderam que seus alunos ficam 

entados em círculo ou semi-círculo ou em grupo de quatro alunos numa mesma mesa. 

deram que preferem que seus alunos fiquem em fila, 

nfatizando que assim evitam conversas e brigas entre eles. A professora A10 assim 

justif

ra transitar na sala, depois que eles não podem ficar muito próximos 

ue se pode perceber nesses dois casos é que não há um interesse em motivar o 

as apenas em que ele siga as normas, se comporte bem e cumpra as tarefas 

idas. Nesse caso não há diálogo entre professor e aluno nem explicação sobre

A vontade pessoal de ser professora parece ser um fator importante que influencia 

certo engajamento daquela com seus alunos. É importante lembrar que a professora A3 

diz ter seguido a carreira docente porque foi o único concurso em que passou e que não 

acredita que existe uma vocação para ser professor. Com isso percebe-se que não se 

pode separar os significados que o professor maneja em sala de aula com sua história 

pessoal.  

 

5.5 Controle do corpo 
 

As professoras responderam à pergunta de como os alunos ficam acomodados em 

sala de aula, descrevendo de que forma ficavam sentados, de que forma as carteiras 

permaneciam arrumadas. Essas respostas demonstram como as professoras concebem o 

corpo infantil inserido no espaço escolar. São elas que organizam esse espaço, que 

normalizam a hora de levantar, de ficar sentado, de poder sair da sala de aula e de poder 

sentar-se 

s

Duas professoras respon

e

ica a arrumação da sua sala: 

 

“Sempre em quatro filas. Não tenho como trabalhar em grupo na sala, eles 

não estão acostumados, se torna impossível. A sala é muito cheia e tenho que 

dar uma certa distância de um aluno para outro, primeiro para que tenhamos 

espaço pa
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uns dos outros, se não brigam. (...) Eu gosto de trabalhar com filas, não gosto 

de juntar os alunos. Eles não sabem trabalhar assim” (Professora A10). 

 

As outras três professoras da rede pública não responderam como seus alunos 

ficam sentados espacialmente, mas fizeram menção de como é difícil controlar o corpo 

infantil, fazê-lo ficar sentado e acomodado. A pergunta remeteu-as às dificuldades 

cotidiana

sentados,

sala da se

uena. 

(...) Concordo com essa postura porque tem o momento para correr e o 

r sentados sempre no mesmo lugar.  

Duas professoras disseram que seus alunos sentam em lugares marcados, 

justifican

próximas

Os 

da rede p evitar conversas e 

bagunças. Mas entre todas as professoras existe a prática comum de mudar de lugar o 

aluno

rma, que precisa estar 

constantemente sob a observação da professora. 

s em lidar com alunos que não ficam comportados, ou seja, que não ficam 

 em silêncio, realizando a tarefa. A professora A1 descreve a organização da 

guinte maneira: 

 

“A maioria das vezes ficam sentados, só levantam para irem ao banheiro ou 

beber água. Quando levantam eu chamo atenção, porque a sala é peq

momento para ficar sentado. Para tudo tem um momento”. 

 

Não há lugares marcados nas salas de oito professoras, os alunos sentam onde 

querem, mas toda vez que se formam grupos de conversas, que elas julgam estar 

incomodando o andamento das aulas, esses grupos são separados e os alunos devem, a 

partir de então, permanece

do que dessa forma estimulam a convivência de crianças que não são muito 

 e afasta os “grupinhos” que costumam ficar conversando durante a aula.  

lugares marcados também não são freqüentes nas salas de aulas das professoras 

articular. Três professoras disseram marcar lugar a fim de 

 ou alunos que estejam em constante conversa, bagunçando, atrapalhando algum 

colega.  

Assim, o aluno que tem lugar marcado, é também marcado como o aluno 

indisciplinado, como aquele que atrapalha o resto da tu
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Entre as professoras da rede particular, nove entre dez responderam que seus 

alunos sentam em círculo ou semicírculo. Apenas em época de prova, para evitar as 

“pescas”, é que os alunos são dispostos em fileiras.  Sete professoras relataram que a 

organ

lo, mas devido a alguns alunos “efusivos”, teve que optar a voltar ao modelo 

de ar

ição. A organização em círculo não se 

presta

soras que decidem como os alunos devem se acomodar, 

de ac

m sempre sentadas, que é a postura correta e 

esper

s: a de que para aprender é preciso estar sentado, estar 

senta

ização em círculo facilita o controle, pois têm a visão de todos os alunos de frente. 

E disseram também que essa disposição facilita a interação entre as crianças, porque 

todas se vêem ao mesmo tempo. 

Apenas uma professora (B7) relatou que seus alunos ficavam organizados em 

semicírcu

rumação tradicional em fileiras. 

Dessa forma, percebe-se que a sala de aula é concebida por essas professoras como 

um espaço de controle, de obediência e de pun

 apenas a favorecer uma interação maior entre os alunos, serve também a um 

maior controle por parte das professoras. Do mesmo modo, a organização espacial é 

usada também para punir os alunos, para mostrar que o espaço é ordenado de acordo 

com o merecimento dos alunos.  

Em nenhum dos dois grupos se observou respostas que levassem em conta a 

opinião dos alunos. São as profes

ordo com os objetivos que ela quer alcançar em cada atividade. 

Assim, percebe-se, de um modo geral, que a grande preocupação das professoras 

está em controlar as crianças, para que fique

ada para uma sala de aula. Ficar em pé, movimentar-se livremente pela sala de 

aula, sair sem pedir permissão são comportamentos que são permitidos tacitamente 

apenas à professora.  

Sampaio (1997), estudando o corpo da criança no cotidiano escolar de uma escola 

pública em Salvador, Bahia, afirma que existe uma verdade obscura no espaço escolar 

da qual comungam as professora

do significa aprender. A autora ainda faz uma reflexão de que nenhuma atividade 

na sala de aula prevê a adoção de outra postura para a criança, exceção feita aos 

momentos em que ela deve ir até o quadro negro realizar uma tarefa. 

Neste ambiente, algumas brincadeiras são estimuladas pelas professoras. Os jogos 

que trabalham com os conteúdos aprendidos são os mais praticados entre todas as 
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professoras. São sempre as professoras que propõem esse tipo de atividade lúdica. 

Algumas professoras, de ambos os grupos, também costumam fazer algumas 

brincadeiras competitivas entre os alunos, como gincanas envolvendo temas trabalhados 

em sa

modadas. Os jogos 

mais 

des artísticas. Apenas uma professora (B6) disse propor atividades como teatro, 

canto

que não permitem 

brinc

A5) disse que não dá recreio a seus alunos para evitar 

brinc

po de uma forma mais livre. 

la de aula. Elas dizem trazer jogos como dominó, memória, pega-varetas e quebra-

cabeça. 

Apenas uma professora de escola particular (B2) disse abrir espaço em sala de aula 

para que as próprias crianças tragam e sugiram novas brincadeiras.  

Como se vê, as atividades lúdicas em sala de aula estão em conformidade com a 

maneira com que as professoras esperam que as crianças fiquem aco

propostos aos alunos procuram desenvolver as habilidades cognitivas como 

memória, atenção e raciocínio lógico.A professora A2 declarou que se utiliza de jogos 

educativos porque eles auxiliam a aprendizagem das crianças e também porque acalmam 

a turma algumas vezes. 

Dessa forma, há uma carência de jogos e brincadeiras que exercitem e estimulem 

outras habilidades nas crianças como a criatividade, os relacionamentos interpessoais e 

as ativida

, poesia e dança.  

Todas as professoras, de ambos os grupos, disseram 

adeiras entre os alunos que possam levá-los a se machucar ou que se machuquem 

entre si ou brincadeiras que incitem a violência. Assim, são proibidas brincadeiras de 

luta, de rasteiras, de por apelidos depreciativos ou preconceituosos nos colegas. Pelo que 

se pode perceber, essas brincadeiras são mais características dos meninos e, por isso 

mesmo, eles costumam ser mais repreendidos do que as meninas.  

Uma professora (

adeiras que possam se machucar. Neste caso, o controle, o olhar vigilante da 

professora não se dá apenas dentro da sala, mas também no recreio, que seria um espaço 

de tempo destinado teoricamente à criança, para que esta saia da posição exigida na sala 

de aula e utilize seu cor

Como se pôde observar, as professoras de um modo geral costumam estimular 

jogos e brincadeiras que estão diretamente relacionados com os objetivos formais e 

normatizados da educação. As duas únicas exceções provieram de professoras de escolas 
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particulares. Tal fato pode levar à conclusão de que as mudanças alternativas em relação 

às atividades lúdicas propostas em sala de aula começam a aparecer entre as professoras 

da rede particular. Pois, como já visto, tal grupo apresentou, também, uma freqüência 

maio

 

 brigas relatadas acontecem por disputa 

por algum objeto e se refletem em discussões, ofensas, chutes e tapas. Nesses casos, os 

alunos são chamados para conversarem com a própria professora; quando o aluno é 

a séria, os pais são chamados à escola para tomarem 

iência do ocorrido e discutir soluções. 

e a fala da professora A10: 

ais, mantenho um diálogo para não culpar o 

r de respostas que indicam que o papel do professor não é apenas o de educar, mas 

o de interagir, aprender junto com a criança etc. 

 

 

5.6 As relações interpessoais 

As brigas ocorrem entre todas as crianças. Postas em convivência crianças da 

mesma idade no mesmo espaço escolar é de se esperar que apareçam conflitos, disputas 

por objetos, por atenção etc. Não é surpresa, portanto, que todas as professoras 

entrevistadas tenham afirmado existir brigas entre seus alunos. As diferenças apareceram 

na forma como essas brigas se manifestam e no tipo de conduta que as professoras 

costumam adotar. 

Entre as professoras de escola particular, as

reincidente ou a briga foi considerad

c

As brigas relatadas pela maioria das professoras de escolas públicas são mais sérias 

e mais freqüentes. Seis professoras disseram que crianças já se machucaram nessas 

brigas. E entre essas seis, duas relataram que já tiveram de entrar em contato com o 

Conselho Tutelar para resolver os casos de agressão. As professoras costumam culpar o 

meio familiar de onde provêm essas crianças como a causa dos comportamentos 

violentos, conform

 

“Sim, acontecem várias brigas. Inclusive com agressões físicas e ferimentos. 

Por motivos mais diversos, mas sempre decorrentes da carga emocional do 

indivíduo, que geralmente estão ligadas a famílias desestruturadas. Quando 

isso acontece, eu chamo os p
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aluno. Essa é questão muito delicada, tenho que ter cautela para passar isso 

para os pais, porque geralmente são muito violentos e podem agredir a 

criança. (...) na maioria das vezes são os filhos de pais violentos os que 

causam mais problemas”. 

 

As professoras de escola pública demonstraram, de um modo geral, ter algumas 

dificuldades para resolver os conflitos entre os alunos. Conversar com os alunos que se 

envolvem

relatadas

professor

maioria –

familiar, 

que esta

mesmo, q

Alé escolas públicas não têm um serviço especializado 

para resolver essas questões de conflitos, de modo que não restam a essas professoras 

muita

o social de cada aluno. Os alunos 

mais 

m perdendo”. 

 em brigas, buscando conhecer os motivos e aconselhá-los foram ações 

 por três professoras. O comportamento mais comum desse grupo de 

as é conversar com a família das crianças. Talvez porque acreditem em sua 

 conforme já exposto – que essas crianças são carentes de uma boa estrutura 

as professoras acreditem que precisam conversar com a família das crianças, já 

s seriam a causa maior do comportamento agressivo, e não com a criança 

ue seria apenas uma vítima dessa família. 

m do mais, a maioria das 

s alternativas a não ser contatar com a família das crianças. 

As brigas entre os alunos fazem parte do cotidiano das professoras de escolas 

públicas. Metade das professoras (cinco ao todo) considera o relacionamento entre as 

crianças difícil, sempre permeado por brigas e disputas, agressões verbais. E tendem a 

atribuir esses comportamentos ao meio em que essas crianças vivem, conforme aponta a 

professora A8: 

“Como em toda relação ligada a pessoas financeiramente carentes. Uma relação 

de muita tensão, intergrupais, individuais, com uma segregação muito forte entre os 

meninos e meninas. Intolerância quanto à condiçã

carentes sempre são excluídos por aqueles que têm pais com melhores poderes 

econômicos. A competição está sempre presente. (...)  Concorrência muito mais 

medindo força do que conhecimento. E geralmente as meninas sae
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A outra parte das professoras de escolas públicas (cinco professoras) disseram que 

o relacionamento entre as crianças é bom, amistoso, mas sempre permeado por brigas e 

agres

das as 

professoras relataram que o relacionamento entre as crianças é muito bom, de amizade, 

dizem

s anteriores, ou seja, as escolas 

particulares têm possibilitado que as crianças convivam sempre com a mesma turma, o 

que inten

que seus ma 

convivência mais próxima que se configura numa sala mais harmoniosa com conflitos 

mais 

falaram em acompanhamento psicológico a depender 

do gr

qual fazem parte outras crianças com possibilidade de trocas recíprocas, de aprendizados 

sões verbais, conforme a fala da professora A5: 

 

“Eles são amigos, mas na mesma hora já estão brigando também. (...) são 

coisas de criança, mas acho que eles têm um relacionamento de amizade” 

 

A realidade das professoras de escolas particulares é bem diferente. To

 também que existem alguns atritos, mas nada muito sério que chegue a 

comprometer o bom relacionamento das crianças. Geralmente as crianças se conhecem 

já há algum tempo porque foram colegas em ano

sifica os laços de amizade entre si. Várias professoras (sete ao todo) relataram 

alunos costumam freqüentar a casa um do outro, viajam juntos, enfim, têm u

simples de serem resolvidos. 

A maioria dessas professoras (oito ao todo) declarou que já tiveram ou têm alunos 

que são mais introvertidos, mais calados, que interagem pouco com os demais colegas. 

Normalmente tendem a dar mais atenção a essas crianças, buscando compreender o 

motivo de sua introspecção. Três dentre as oito professoras citaram a necessidade de 

fazer uma avaliação psicológica com essas crianças para saber a causa do problema, 

encarando a timidez como um problema a ser resolvido.  

As respostas das professoras da rede pública não foram muito diferentes. Todas 

disseram que o aluno introvertido precisa de uma atenção especial, que precisa ser 

estimulada sua oralidade. Algumas 

au da timidez. 

Nenhuma professora em nenhum dos dois grupos sugeriu a aproximação das 

crianças tímidas com as outras da turma, como uma forma de amenizar a timidez. Parece 

que o professor vê cada criança individualmente e não como pertencente a um grupo do 
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entre si. Se alguma criança tem uma dificuldade de relacionamento, por exemplo, o fato 

é encarado como um problema da própria criança e só o professor ou um outro 

profis

 alunos no espaço escolar. Ela não vê a escola como um espaço de 

troca

estam atenção e os alunos que não prestam atenção, 

que c

 a trabalhar na sala de aula. Por outro lado, diz que não existe o mau aluno, 

há alunos com deficiências de comportamento que precisam ser trabalhadas, que acabam 

cansando um pouco o professor. Mas diz que não é justo chamar esse aluno de mau. 

fessoras de escola pública apontaram a família das crianças 

omo responsáveis pelo mau comportamento delas, como exemplificado na fala da 

profe

sional capacitado pode resolver. Os colegas, nesse sentido, mesmo os que têm um 

bom relacionamento entre si, não são vistos como potenciais agentes de mudanças.  

Esse tipo de comportamento demonstra o tipo de relação que a professora 

estabelece com seus

s interpessoais mais amplas, onde as crianças estão em constante relação umas com 

as outras e podem aprender em si. O número de brigas poderia ser bem menor se as 

professoras estimulassem um senso de responsabilidade e cooperação mútua entre as 

crianças, possibilitando-lhes compreender que têm também o dever de ajudar o colega, e 

não apenas de não brigar com ele. 

Ou seja, deve haver uma busca não por um espaço escolar sem brigas ou sem 

conflitos, mas por um lugar onde o potencial das relações interpessoais seja de fato 

estimulado. 

 

 

5.7 O perfil dos alunos 
 

De um modo geral, os dois grupos de professoras não concordaram em classificar 

seus alunos como “bons” ou “maus”, mas todas apontaram que há dois tipos de alunos: 

aqueles que participam da aula, pr

onversam durante a aula e que são agressivos.  

A professora B9 diz que o bom aluno é o aluno compromissado, interessado, que 

está disposto

Mais uma vez, as pro

c

ssora A1: 
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“Não existe nem bom nem mau aluno, o grande problema da educação hoje é 

a família. A família passou o seu papel para a escola. O bom e o mau aluno 

s alunos de acordo com o interesse dele na sala de aula, com sua 

aderência às normas da sala de aula. Portanto há alunos que seguem as normas, que se 

mostram

professor

que conv

Des

sala de a

dizer que  atenção, que ficam em silêncio só 

fazendo perguntas na hora certa, seria uma sala de bons alunos para essas professoras. 

têm a ver com isso. Existe aluno mal orientado, com família desestruturada. 

Não adianta falar as características sem apontar toda a vida dele. O professor 

não tem muito o que fazer, só podemos orientar, conversar. A escola tenta 

fazer um pouco o que a família não faz”. 

 

Diante dos resultados obtidos, é possível perceber que as professoras avaliam e 

classificam seu

 interessados na aprendizagem e têm os alunos que dão mais trabalho ao 

, que requerem constantemente a atenção da professora, que fazem bagunça, 

ersam durante as explicações, que brigam entre si constantemente. 

se modo, os alunos são classificados de acordo com seu comportamento em 

ula, ou seja, se atrapalham ou não o bom desempenho das aulas. Poderíamos 

 uma sala de alunos quietos que prestam

Para as entrevistadas, o “mau” aluno não é necessariamente aquele que tem 

dificuldades em aprender. As professoras apontaram três causas principais para os 

alunos com esse problema: 

 

1º falta de motivação na aprendizagem relacionada com o desempenho da própria 

professora; 

2º falta de apoio e acompanhamento familiar; 

3º inadequação do programa escolar com a realidade das crianças e 

4º deficiências cognitivas da criança (Tabela 3) 
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Tabela 3 
stribuição Di das freqüências das causas apontadas pelas professoras 

em dos alunos 

apontadas escola pública 

soras de 

escola particular 

Total 

para o déficit de aprendizag
 

Causas Professoras de Profes

Motivação 1 3 4 
Família 5 3 8 
Escola 2 0 2 

Deficiência 2 4 6 
Total 10 10 20 

 
 discutido anteriormente, as professoras da rede  Conforme já pública tendem a 

implicar mais a família como responsável po ular a criança no processo de 

apren s profe e q as de alg ianças 

não o co- za ando à escola toda a 

tarefa de ensinar. É muito provável que as professoras julguem esse comportamento da 

famíli roduto de um desconhecimento da i  apoio familiar no 

proces tivo; e, ainda, é possível que desconheçam também os próprios assuntos 

que tão estudando, devido à baixa escolaridade das famílias de baixa renda. 

As professora de escolas particulares, respon lizaram menos a ília das 

crianças no que se refere aos problemas de aprendizagem. A maior freqüência de 

justif

r não estim

dizagem. A

 se vêem com

ssoras costumam s

autoras da aprendi

ueixar que as famíli

gem da criança, releg

umas cr

a como p mportância do

so educa

 seus filhos es

sabi  fam

icativa para esse problema aparece como deficiência pessoal do aluno, como 

problema cognitivo.  

Nenhuma das professoras de escola particular responsabilizou a escola ou o 

professor nos insucessos de aprendizagem da criança.  

O fracasso escolar ainda é visto pela maioria das professoras – 18 ao todo – como 

um problema patológico do aluno, motivacional ou fruto do meio familiar e social de 

onde provêm as crianças. O que se observa nas falas das professoras é que, de um modo 
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geral

. As professoras, que apontaram as deficiências cognitivas dos 

aluno

cado pode trazer bons resultados.  

e conseguir produzir algumas 

mudanças nas crianças com problemas de aprendizagem, através de uma atenção 

diferenci

relações 

soluções lunos. 

 

5.8 A

sualmente, ou seja, através das 

ativid

professoras não têm muita liberdade para criar métodos alternativos de avaliação. Nas 

, elas acreditam que os problemas de aprendizagem estão nas deficiências pessoais 

das crianças ou na falta de estímulo da família. 

No entanto, todas as professoras acreditam que as dificuldades de aprendizagem 

podem ser superadas

s como principal causa do déficit de aprendizagem, relataram que o 

acompanhamento da criança por um profissional qualifi

Para sanar as outras causas citadas acima, as professoras citaram o seu próprio 

empenho ao se dedicar aos alunos que têm dificuldade em aprender. Ressaltaram, 

também, a necessidade da família se envolver no processo de aprendizagem da criança, 

conforme exemplificado através da fala da professora A5: 

 

“Se a família mudar o comportamento, incentivar, cobrar, perguntar... porque 

não existe criança burra e sim falta de interesse da família. Porque a família é 

o fator principal na vida da criança”. 

 

Neste caso, há mais uma vez associações entre o meio cultural e econômico das 

crianças e seu desempenho escolar. As famílias das crianças de baixa renda foram mais 

responsabilizadas pelo insucesso intelectual de sua prole. 

 O professor, com seu esforço pessoal, sozinho, pod

ada e mais constante para com o aluno. Neste caso, o espaço escolar e as 

cotidianas na escola são pouco enfatizados como possíveis causas e também 

para o desenvolvimento cognitivo dos a

s avaliações 
 

Em ambos os grupos os alunos são avaliados proces

ades cotidianas. Os comportamentos em sala de aula também são avaliados e 

compõem no final do ano um conceito ou uma nota.  

O modo de avaliação é determinado pelas normas das escolas e, nesse sentido, as 
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escolas públicas, a avaliação processual é uma norma a ser seguida e as professoras 

cumprem, mas nem sempre concordam com os métodos usados para avaliar os alunos. 

esse modo, algumas professoras fizeram críticas ao sistema de avaliação processual, 

 favorecendo o aluno que não gosta de estudar.  

 

sionado com provas e testes, mas 

a que há crianças 

que não se dedicam às tarefas ou provas por vontade própria. Ou seja, há crianças que 

são natur

O 

algumas 

todo rela

 

ncordo com as competências que a prefeitura estabeleceu 

ara a avaliação desses alunos. Os alunos são aprovados da primeira para a 

soras A4 e A2, é possível 

perce

s podem gerar um certo 

descomprometimento das professoras em seguir as determinações da instituição escolar 

levando-as a criar métodos próprios de avaliação, como relata a professora A3. 

D

dizendo que ele acaba

“Avaliação contínua e processual, através da observação. Eu concordo com 

essa avaliação até certo ponto, porque a gente percebe que o aluno que 

realmente quer aprender não se sente pres

não é bom porque tem aquele (aluno) que não quer aprender de forma alguma, 

só fazendo as coisas se for pressionado, tem que ter o dia marcado para o teste 

e para a prova. Acho que deveria ter a avaliação processual e as provas” 

(Professora A4). 

 

Através dessa fala é possível perceber que a professora acredit

almente desleixadas quanto às atividades escolares.  

que se pode notar é que nem sempre as professoras estão de acordo com 

práticas que realizam em sala de aula – cinco professoras de escola públicas ao 

taram certas discordâncias, conforme exemplo abaixo. 

“A avaliação é processual e contínua. Não tem prova. É uma norma da 

prefeitura.Não co

p

segunda série automaticamente. Acho isso um absurdo” (Professora A2). 

 

 Nos modos de avaliação, conforme as falas das profes

ber, portanto, discordâncias entre regras que a instituição escolar muitas vezes 

propõe e a realidade com a qual as professoras se deparam no cotidiano escolar e seus 

sentidos pessoais acerca da escolarização. E essas discordância
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ades 

ecessárias para passar de ano”. 

no. 

 

 

seja 

avaliado diariamente e não apenas pelo resultado de uma prova.  

 

 

 

 

“A política da prefeitura é uma avaliação processual, mas além desta criamos 

uma avaliação formal no fim de cada unidade. (...) Tenho alunos que até 

fazem.as atividades de casa, mas sei que em alguns não têm as habilid

n

  

Entre as professoras da rede particular, observou-se uma concordância maior com 

o método processual de avaliação. Nesse caso, os sentidos pessoais das professoras 

acerca da escolarização pareceram estar em maior conformidade com as regras propostas 

pela direção das escolas. Além do mais, as professoras de escolas privadas parecem 

acreditar menos na eficiência de uma prova para avaliar os conhecimentos do alu

“Só a prova não avalia o aluno, assim, com outras atividades em sala de aula 

é possível fazer uma avaliação mais justa do aluno. Porque, às vezes, no dia 

da prova ele pode estar doente, indisposto, ter brigado em casa e isso afetará 

seu rendimento” (Professora B7). 

A partir de uma avaliação dos discursos produzidos pelas professoras de ambos os 

grupos, é possível perceber que as professoras de escolas públicas têm uma preocupação 

maior em avaliar os conhecimentos dos alunos através de provas e são menos dispostas a 

acreditar numa avaliação unicamente processual. As professoras de escolas particulares, 

por sua vez, tendem a acreditar mais num modo de avaliação em que o aluno 
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Capítulo 6 
 
 

Considerações Finais 
 
 

 
Os estudos de Ariès (1981) e Postman (1994) ofereceram uma compreensão de que 

o sentimento de infância não é o mesmo em todas as épocas e culturas, mas vincula-se a 

influências históricas e sociais que organizam as sociedades. A partir do século XIX, 

configura-se uma nova concepção de infância, a qual compreende a infância como um 

ser diferenciado, frágil, que necessita de cuidados e experiências específicas que são 

vivenciadas exclusivamente nesta fase da vida.  

A particularidade desse sentimento de infância demandou o aparecimento de 

saberes específicos que se apropriam da criança e a definem, dentre eles a Psicologia do 

Desenvolvimento.  

Conforme já abordado neste estudo, um específico sentimento de infância surgiu 

concomitantemente com uma idéia de escolarização. Dessa forma, a escola passou a ser 

um lugar reservado à criança (Ariès, 1981, Miranda, 1987, Postman, 1994), a fim de 

civilizá-la e prepará-la com certas competências para adentrar o mundo adulto. De 

acordo com Duarte (2001), a sociedade Moderna chegou a um estágio de complexidade, 

no qual não é mais possível a transmissão do saber cultural meramente com o convívio 

social, a criança precisa, para tanto, de um processo educativo direto e intencional que é 

realizado pela instituição escolar.  

A revisão da literatura estrangeira e brasileira acerca da relação entre infância e 

escolarização indicou que, a partir do século XIX, os significados de aluno e infância 

passam a ter grandes aproximações; ser criança é ser aluno, é ter de ser escolarizada. As 

práticas dirigidas aos alunos de uma escola são, necessariamente, práticas destinadas ao 

disciplinamento e educação de crianças. 
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Nesse sentido, pode-se dizer que este trabalho, ao estudar as práticas escolares que 

os professores dispensam aos seus alunos do ensino fundamental, conseguiu estudar, 

conseqüentemente, as formas de tratamento dispensadas às crianças e que são 

consideradas como práticas de tratamento próprias à infância.  

Foi discutido que significados engendram práticas, que a forma como lidamos com 

uma dada realidade demonstra também a idéia que temos acerca dela. Dessa forma, 

infância é um significado que traduz uma prática para com a criança historicamente 

determinada. Ao se estudar os discursos sobre as práticas e condutas que as professoras 

costumam dirigir aos seus alunos, foi possível apreender e discutir um significado de 

infância que perpassa o espaço escolar. Assim, o uso da técnica da entrevista e sua 

posterior análise possibilitaram a elaboração de uma síntese sobre tal significado 

consoante com a orientação teórica dessa pesquisa. 

As concepções acerca da constituição social do sujeito, da relação dialética entre 

individual e social, dos significados e sentidos que se evidenciam nas abordagens sócio-

históricas em Psicologia e, mais especificamente, na teoria de Vygotsky foram adotadas 

neste estudo. Deste modo, a individualidade é construída continuamente através das 

interações sociais, da negociação de significados e construção de sentidos.  

Bruner (1997) afirma que os valores e modos de agir de um sujeito não eclodem 

espontaneamente, produtos de uma ação isolada, mas, ao contrário, são compartilhados e 

dizem respeito à sua relação com uma comunidade cultural. Em decorrência dessa 

concepção, pode-se dizer que o significado de infância, apreendido a partir dos discursos 

das professoras entrevistadas, revela uma coerência e um diálogo constante com o meio 

social e histórico mais amplo no qual essas profissionais transitam. 

Ainda de acordo com Bruner (1997), a escola constitui uma “comunidade de 

aprendizagem” na qual há procedimentos, modelos, canais de retorno, que determinam 

como, o quanto e de que forma uma criança “aprende”. Dessa forma, a atividade das 

professoras é perpassada por certas regras que se inculcam na própria concepção da 

instituição escolar. Um bom exemplo, que pôde ser percebido nas entrevistas, refere-se 

aos métodos de avaliação das crianças. Uma boa parte das professoras de escolas 

públicas entrevistadas não concorda com o método de avaliação processual, mas têm de 

seguir a norma. Tal fato revela, em certa medida, a existência de sentidos diferenciados, 
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entre sujeitos e instituição, nos modos de compreender a aprendizagem do aluno, e, 

conseqüentemente, de compreender a infância.  

Assim, os significados sociais não podem ser considerados como uma influência 

externa que determina isomorficamente os sentidos subjetivos. Os sentidos se 

configuram a partir de sujeitos individuais, de suas experiências particulares, que estão 

numa constante relação de influência recíproca com os significados. De acordo com 

González Rey (2004a), a produção de sentido é inseparável do contexto e das formas 

complexas de organização social. Sendo assim, é possível encontrar elementos 

semelhantes – que podem ser denominados de significados – entre os diversos sentidos 

de sujeitos que compartilham uma certa situação social.  

Neste caso, a docência é a atividade compartilhada entre as entrevistadas e que 

engendra, portanto, certos significados que puderam ser apreendidos a partir dos seus 

discursos. Esses significados são expressos e compartilhados cotidianamente no espaço 

escolar através de ações, ou seja, de práticas sociais e da linguagem comumente dirigida 

às crianças.  

Para Tacca (2005), os processos comunicativos são inerentes às relações entre 

professor-aluno, são os primeiros canais pelos quais percorrem os processos de 

significação dos alunos no que tange à apreensão do saber escolar. De acordo com a 

referida autora, ao entrar na escola, a criança vai tecendo seus conhecimentos e 

constituindo-se como pessoa, fazendo com que o espaço da sala de aula se transforme 

em espaço de desenvolvimento do sujeito. 

Dessa forma, na escola, através do contato com as professoras, as crianças 

apreendem significados que influenciarão a construção de seus sentidos subjetivos. Pois, 

conforme visto anteriormente, os sujeitos se constituem a partir de seu contato com o 

mundo social, que lhe fornece significados para agir e perceber esse mesmo mundo. 

Significados que são, portanto, sociais, históricos, mas constituídos no interjogo de 

sentidos individuais; é a inter-individualidade influenciando a construção subjetiva. 

Duarte (2001) afirma que o trabalho das professoras consiste numa dupla função, 

transmitir aos alunos a lógica social historicamente constituída, para que se tornem 

sujeitos sociais, com habilidades requeridas por essa sociedade e, por outro lado, devem 

favorecer ao desenvolvimento da constituição de um sujeito singular.  
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Dentre as entrevistas realizadas, poucas professoras, e todas elas de escolas 

particulares, demonstraram ter a consciência de que o papel do professor vai além da 

transmissão de conteúdos de disciplinas. A instituição escolar é um meio de socialização 

da criança, que lhe fornece significados acerca da estrutura social, lhe fornece também 

índices de comportamento, regras de convivência, modos de agir. O trabalho de Eccles e 

Roeser (1999) mostra que, na escola, estão envolvidas outras relações que não são 

simplesmente questões de conteúdo acadêmico.  

No entanto, não se observaram discursos que tenham apontado para um professor 

com um papel mais ativo, mais responsável por incentivar e dialogar com a criança, 

perceber suas deficiências, compreender seus problemas e procurar soluções conjuntas, 

no espaço escolar, seja através da convivência com os colegas, seja numa relação mais 

ativa por parte do professor. Para as professoras estudadas, os alunos com problemas 

devem ser entregues à responsabilidade familiar. 

As professoras compreendem que têm uma função predominantemente informativa 

– ou seja, passar para as crianças os conteúdos das disciplinas – sendo a escola um 

espaço para preparar a criança para se tornar adulto, não como lugar propício para 

vivenciar a própria infância. Parece que as professoras ainda mantêm uma visão clássica 

do professor como o detentor do conhecimento que o transmite ao aluno – desprovido do 

mesmo – estabelecendo, portanto, uma relação linear. Dessa forma, as professoras 

constroem um espaço de transmissão de significado e não de negociação do mesmo. 

Pôde-se perceber que o verbo educar foi relacionado mais freqüentemente com o 

seu significado institucionalizado. Apesar das professoras terem relacionado a escola 

com um espaço também de convivência, a partir de seus discursos sobre as práticas, 

parece que não se percebem como agentes potencialmente promotoras de outras relações 

no ambiente escolar, que não seja a aprendizagem de conteúdos e “boas” regras para se 

comportar. 

Nos discursos das professoras pode-se observar que dos seus alunos é esperado 

obediência, disciplina e respeito para com os mais velhos. Dos alunos espera-se o 

cumprimento das obrigações. O aluno bom é aquele que não incomoda o trabalho do 

professor, que não faz barulho. O aluno é normalmente notado quando atrapalha a 

ordem, quando é indisciplinado: ações que podem ser encaradas como tentativas últimas 
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de ser escutado, de que os seus interesses sejam considerados, enquanto sujeito da 

aprendizagem. Ainda se pensa, pelo que emergiu nos discursos, no aluno como sujeito 

passivo do processo, como aquele que ainda não é dono das suas vontades. Isso pode ser 

comprovado nas falas das professoras quando definem o que é ser criança. Elas sempre 

respondem algo referente à inocência, à ingenuidade, o que leva a concluir que as 

crianças ainda não são dotadas de nenhum saber sobre si mesmas.  

As crianças são repreendidas todas as vezes que atrapalham o andamento da aula, 

ou seja, quando interferem no papel da professora. Os castigos são morais: as crianças 

são chamadas para conversar, ou quando o assunto é mais sério são seus pais que são 

chamados para uma conversa com a própria professora ou com a diretora. As 

professoras, em suas entrevistas, disseram que não brigam com os seus alunos; procuram 

sempre conversar, entender o motivo da falta de disciplina e explicar as regras de 

comportamento em sala de aula.  

O fato de chamar para conversar com o aluno que de alguma maneira atrapalha a 

aula, pode ser visto em si como uma forma de punição, ainda que as educadoras não 

tenham manifestado isso explicitamente. Mas só a criança que, por algum motivo, 

comporta-se diferente é que precisa ser escutada; revela-se logo, para a escola, como um 

“problema”. A ação das professoras, em geral, é explicar à criança o como se comportar 

e não buscando entender o motivo do seu comportamento adverso. Por outro lado, o 

aluno disciplinado é, ele próprio, a recompensa para a sua professora, não lhe dando 

“trabalho”.  

Dessa forma, a criança é vista pelas professoras como alguém que precisa aprender 

certos assuntos acadêmicos. Para tanto, é preciso adotar certa postura, ficar sentada 

numa cadeira. Ou seja, é como se o corpo da criança não existisse no espaço da sala de 

aula. O corpo só é notado quando sai do controle, quando se manifesta, quando sai da 

posição de inércia, e é logo convidado a se colocar “no lugar”. As professoras se 

esquecem que se conhece também pelos sentidos, pela experiência de tocar, de 

movimentar o corpo. As salas raramente se organizam em filas, mas isso não significa 

um controle menor do corpo. As crianças dispostas em semicírculo encontram-se, todas, 

ao mesmo tempo, sob o olhar da professora.  
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Para Sampaio (1997), o controle e a imobilização do corpo infantil no espaço 

escolar se tornam necessários, pois o movimento e a palavra revelam uma vida que a 

escola precisa recusar para realizar seu papel. De acordo com a autora, a prática 

pedagógica precisa desse vazio de gesto e palavra, para se estabelecer, concebendo a 

criança com uma espécie de vazio que é preciso preencher com a ação educativa. 

Os resultados das entrevistas parecem estar de acordo com essa concepção. Foi 

possível concluir que o corpo infantil não tem vez no espaço da escola, não é trabalhado. 

As próprias brincadeiras que as professoras proporcionam em sala de aula não 

possibilitam a expressividade corporal: são jogos que tem basicamente a intenção de 

desenvolver habilidades cognitivas como memória e atenção. Apenas uma professora de 

escola particular disse proporcionar atividades como teatro, que trabalha tanto a 

expressividade corporal das crianças como sua imaginação. 

Entre os discursos acerca da infância e aqueles sobre as práticas em sala de aula, 

percebeu-se um hiato. Ou seja, uma descontinuidade entre as compreensões que os 

professores associam à infância e seus discursos sobre as práticas sócio-pedagógicas.  

As professoras se referem à infância como uma fase de inocência, felicidade, 

alegria, que precisa de amor e carinho. É interessante notar, no entanto, que em suas 

práticas em sala de aula as professoras revelam um outro significado de infância. Pelas 

entrevistas realizadas pode-se perceber que o significado de criança para as professoras 

do ensino fundamental está associado à disciplina, à obediência, ao cumprimento de 

deveres e à aprendizagem formal. A criança é um ser frágil, que não sabe o que é melhor 

para si e que precisa ser dirigida, guiada, para determinado caminho.  

O que parece é que a escola não é o lugar para se vivenciar a infância, mas para 

aprender, se disciplinar. Já foi discutida aqui a proximidade entre o sentimento de 

infância e a escolarização Moderna. Mas em nenhum dos discursos das professoras 

entrevistadas percebe-se um empenho delas, nas atividades cotidianas do espaço escolar, 

para que as essas compreensões que têm da infância possam emergir.  

Algumas diferenças foram observadas entre os discursos das professoras de 

escolas públicas e de escolas particulares. Um significado diferenciado evidenciou-se 

entre as professoras de escolas públicas e particulares no que tange à forma como 

compreendem e justificam os comportamentos indesejáveis de seus alunos. As 
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cotidianas brigas que acontecem em sala de aula entre as próprias crianças, por exemplo, 

é bastante ilustrativo.  

As professoras de escolas particulares não demonstraram grandes preocupações 

com a briga entre as crianças. Acham normal que aconteçam brigas e freqüentemente 

dizem não intervirem nesses conflitos. O que demonstra que entendem as brigas infantis 

como uma característica própria da infância que não merece grande preocupação. Ou 

seja, parece que a criança é vista primordialmente como um ser inocente, que precisa 

aprender certos comportamentos e habilidades que são fornecidos pela escola. 

As professoras de escolas públicas, por outro lado, descrevem as brigas entre as 

crianças como um fato preocupante, pois estas costumam se machucar. Julgam que as 

brigas são produtos do meio violento e de suas famílias desestruturadas. Dessa forma, 

parecem ver a infância dessas crianças como uma fase da vida prejudicada pelo meio 

social carente e pela falta de orientação familiar. Resta às professoras somente fornecer 

certos conteúdos acadêmicos e controlar a emergência da violência em sala de aula – 

que é vista como a reação das crianças à sua vida de dificuldades e carências. 

Entre as professoras de escola pública evidenciou-se um preconceito de que os 

problemas comportamentais e de aprendizagem que as crianças possam apresentar é 

sempre resultado do meio social carente de onde provêm. As professoras sempre culpam 

as famílias de seus alunos como responsáveis pela falta de educação das crianças, pelas 

brigas que ocorrem entre elas. O que se vê, portanto, é que essas professoras creditam, 

equivocadamente, a essas crianças o status de carência, submetidas a uma certa privação 

cultural. 

Nicolaci-da-Costa (1987) problematiza o conceito de “privação cultural” que 

surgiu nos Estados Unidos na década de 60. De acordo com a autora, esse conceito 

orientou a psicologia a adotar uma explicação não contextualizada, pois não considera o 

desempenho das crianças em seu ambiente cultural próprio.  

O que merece ser destacado é que esse conceito está baseado em valores da classe 

média americana e a população de baixa renda é comparada sempre em relação àquela. 

Desse modo, as famílias de baixa renda sempre estão numa situação de falta, de 

ausência, de carência.  
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Como já foi visto pela análise das permanências e transformações sócio-históricas 

da instituição escolar (Áries, 1981; Cambi, 1999; Boto, 2003) esta, desde a 

Modernidade, tem servido aos interesses das classes sociais hegemônicas. Desse modo, 

o significado das práticas e objetivos escolares está em conformidade com os valores e 

modus vivendi das classes mais favorecidas economicamente. 

Para Nicolaci-da-Costa (1987), o conceito de “privação cultural” responsabiliza o 

fracasso escolar das crianças proveniente das classes de baixa renda pelas deficiências 

das famílias delas. O que significa dizer que somente uma mudança no sistema de 

valores, atitudes e comportamentos das suas famílias pode promover uma adaptação da 

criança à escola. Ou seja, a escola é compreendida, a partir desta perspectiva, como um 

sistema pronto, universal, ao qual a criança deve se submeter. 

Como já discutido, a relação professor-aluno não é isenta de intenções. Ficou 

destacado nos discursos das professoras de escolas públicas uma forma diferenciada de 

tratar e conceber as crianças. Em suas práticas e justificativas em sala de aula esboça-se 

um significado de infância que considera a criança não como um ser frágil, inocente, 

mas, sim, como alguém carente, cujos pais não sabem lhe transmitir os comportamentos 

e valores que a escola requer.  

Essas professoras legitimam em suas práticas as descontinuidades entre a família e 

a escola. Há uma descrença nas potencialidades dessas crianças. Há, também, um grande 

hiato entre as compreensões que as professoras associaram à infância e o relacionamento 

que mantêm cotidianamente com seus alunos.  

A atividade docente não é vista pelas professoras como uma forma de propiciar à 

criança a aquisição de novos valores, a vivência da infância alegre e feliz que 

apareceram em seus discursos. 

Deve-se salientar, portanto, que nessa pesquisa o significado de infância variou de 

acordo com a condição social da criança e de sua família: à criança pobre deve-se estar 

mais atento, deve-se compreender que seu comportamento agressivo é produto de uma 

família desestruturada, deve-se transmitir-lhe apenas os conteúdos das disciplinas. 

Observa-se que as suas realidades escapam daquilo que o projeto escolar instituído 

concebe como a realidade de uma criança. Neste caso, as professoras são colocadas no 
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meio de uma incoerência entre os objetivos formais da educação e a realidade concreta 

das crianças submetidas ao ensino. 

Os problemas relatados são tanto de aprendizagem quanto de comportamento, e as 

professoras não sabem o que fazer com os alunos tidos como “indisciplinados”, e julgam 

que não são culpadas pelos comportamentos indesejados, mas, sim, a família dessas 

crianças. Talvez o problema esteja sendo colocado de uma forma errada: não é uma 

questão de culpa, mas uma questão de comprometimento, de enxergar o papel do 

professor para além dos objetivos buscados pela escola, ou seja, de ser apenas 

transmissora de conteúdos acadêmicos, de se enxergar enquanto agente de mudança 

social.  

Este estudo não visou traçar julgamentos sobre as atividades pedagógicas das 

professoras, mas sim conhecê-las como produtoras de certas práticas dirigidas às 

crianças e de como as justificam. Discutir sobre essas questões leva à reflexão de como a 

infância está sendo tratada e construída, visto que se assume que a interação social, 

principalmente através da negociação de significados, é produtora de subjetividades. 

Dessa forma, seria bastante profícua a realização de estudos que analisassem os 

processos de subjetivação das crianças, que acontecem no espaço escolar, através das 

interações entre professor e aluno.   
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Apêndice A: Ficha de Entrevista 

 
 

Identificação: 
 
Escola Pública ( )    Escola Particular (  ) Escola:  
 
Nome:  
 
Série que ensina nesta escola:  
 
Idade:   Sexo:   Curso de formação:  
 
 
Renda:  (    ) 1-5 salários 
   (     ) 5-10 salários 
   (     ) + de 10 salários  Tempo de ensino:  
    
 
Cargo horária diária de trabalho em sala de aula (média):  
 
 
Tem filhos? Quantos? Idade:  
 
Como foi seu percurso até chegar a ser professora?  

 
 

Evocação de palavras: 
 
 

Escola Infância 
  

 
 
 
Complementação de sentenças: 

  
1) O professor tem o papel de  
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2) Eu espero que essas crianças  
 
3) Ser criança é  

 
4) Criança precisa de  

 
 
Entrevista: 
 
 

5) Quais são os comportamentos que você reprova em seus alunos (o que ele não 
pode fazer)? 

 
6) Como você acha que seus alunos devem se comportar? 

 
7) O que você faz para que eles tenham o comportamento desejado? 

 
8) O que fazer com o aluno que se comporta mal? 

 
9) Como os alunos costumam ficar acomodados na sala de aula? Você concorda? 

 
10) Há lugares marcados? Por quê? 
 
11) Quais as brincadeiras e jogos que você faz com seus alunos? 

 
12) E quais as brincadeiras que você não concorda que aconteçam? Por quê? 

 
13) Acontecem brigas entre os alunos? O que você faz? 

 
14) Você tem alunos que poderiam ser chamados de introvertidos? Acha que eles 

devem receber atenção especial? Em que sentido? 
 

15) Como é o relacionamento entre as crianças?  
 

16) Como você caracterizaria o bom aluno? E o mau aluno? 
 
17) Como os alunos são avaliados? 

 
18) Como você explica a diferença entre crianças que aprendem e as que não 

aprendem. Onde está o problema? 
 

19) Se um aluno não aprende, há possibilidade de mudanças? Caso ele seja um    
           “mau” aluno, ainda assim existe essa possibilidade? 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo A – Fragmento do Guia das Escolas Cristãs  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 138

Anexo A – Fragmento do Guia das Escolas Cristãs 
João Batista de La Salle1

 
 
 

(Manuscrito de 1706)  
 
CAPÍTULO 5: Das correções 
Prefácio 
 

1. A correção dos alunos é uma das coisas mais importantes que se praticam nas 
escolas e à qual se deve prestar muita atenção para executá-la como convém, a fim 
de que seja proveitosa, tanto para aquele que a recebe, como para aqueles que a 
presenciam. 

 
2. Por isso são muitos os aspectos que devem ser observados ao se empregarem as 
correções que podem ocorrer nas escolas das quais se falará nos artigos seguintes. 
 

Artigo 1. Das diferentes categorias de castigos 
 

1. As faltas das crianças podem ser corrigidas de várias e diferentes maneiras: 
 

   1. com as palavras 
2. com a penitência 
3. com a palmatória 
4. com as varas 
5. com o chicote 
6. expulsando-as da aula. 
 

SEÇÃO 2. Da palmatória. Por que pode e deve ser empregada e como se deve 
proceder. 
 
1. A palmatória é um instrumento formado por duas tiras de couro costuradas. Terá [...] 
de largura; terá um cabo para segurá-la e a própria palmatória será ovalada e terá [...] de 
diâmetro, com a qual se baterá na mão; o interior da palmatória estará revestido, para 
que não seja totalmente lisa, mas volumosa por fora. 
 
2. A palmatória deve ser feita dessa maneira e ter essa forma. 
 
3. Ela poderá ser utilizada em várias ocasiões: 
 
4. Primeiro por não ter acompanhado durante a leitura, segundo por ter feito travessuras, 

                                                 
1 Fragmento extraído de Gimeno-Sacristán, J. (2005). O aluno como invenção. (pp.156-160). Porto 
Alegre: Artmed.  
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terceiro por ter chegado tarde, quarto por não ter obedecido ao primeiro sinal, e por 
outros motivos semelhantes, isto é, por faltas que não são consideráveis. 
 . 
5. Somente se deve dar um golpe de palmatória de cada vez na mão do aluno. Se alguma 
vez for preciso dar mais, não se deve passar de dois. 
 
6. É preciso dar na mão esquerda, sobretudo naqueles que escrevem, para não 
adormecer a mão, o que seria um sério obstáculo para a escrita. 
 
7. Também não se deve dar naqueles que têm algum ferimento nas mãos; estes devem 
ser castigados com as varas ou impor-lhes alguma penitência. É preciso prever os 
acidentes que poderiam ocasionar essa correção e tentar evitá-los. 
 
8. Não se deve tolerar que os alunos gritem, seja ao receber ou depois de ter recebido a 
palmatória, ou alguns outros castigos, e, caso o façam, não se deve deixar de castigá-los 
e até mesmo severamente por terem gritado, e fazê-los saber que esse é o motivo da 
correção. 
 
9. É preciso destacar que, quando se quer usar a palmatória em um aluno, por ter 
cometido alguma falta que o tenha afastado de seu dever, como por ter falado, brincado, 
rido, etc., não se deve dizer que está sendo corrigido por ter falado, brincado, rido, etc., 
mas por não ter rezado a Deus. 
 
10.  Da mesma maneira, quando se quer castigar um aluno por ter olhado para trás, ou  
por ter brincado na igreja, não se deve dizer que está sendo castigado por ter brincado, 
rido, etc., mas por não ter rezado à Deus.  Porque, se os escolares dizem em sua casa 
que foram castigados por terem brincado, rido, etc., alguns pais não estariam de acordo, 
considerando que é a falta muito leve e não merece tal castigo. 
  
11. Para que os castigos, com a palmatória ou com varas e chicotes, sejam proveitosos, é 
preciso dar poucos golpes e bem aplicados. 
  
SEÇÃO 3 - Das varas e do chicote 
 
1. O chicote consta de um pedaço de madeira de 8 ou 9 polegadas de largura, no 

extremo do qual há quatro ou cinco cordas, terminadas cada uma delas com três nós. 
Deve ser feito dessa maneira. Ele será usado para açoitar os escolares.  

 
2. As varas e os chicotes poderão ser usados para corrigir os alunos, por vários 

motivos: 
 
1º Por não quererem obedecer com rapidez. 
2º Quando algum deles não adquiriu o costume de obedecer. 
3º Por terem rabiscado, feito brincadeiras ou tolices na folha, em vez de escreverem. 
4º Por terem brigado na escola ou na rua. 
5º Por não terem rezado a Deus na igreja. 
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6º Por não terem mantido sobriedade na Santa Missa ou no catecismo. 
7º Por terem se ausentado voluntariamente da Santa Missa e do catecismo aos 
domingos. 
 
 
3. Todas as correções, sobretudo com as varas e com o chicote, devem ser feitas com 

grande moderação e presença de espírito. 
 
4. Normalmente não se deverá dar senão três golpes com as varas ou com o chicote; se 

alguma vez tiver de passar desse número, não deverá passar de cinco, sem ordem 
especial do Irmão Diretor. 

 
SEÇÃO 4. Da expulsão dos alunos da escola  

 
1. Pode-se, e algumas vezes se deve, expulsar os alunos da escola, mas isso não 

deve ser feito a não ser com o parecer do Irmão Diretor. 
 

2. Deve-se expulsar  os viciosos, que podem perverter os demais; os que faltam 
facilmente e com freqüência à escola; os que flatam à missa paroquial e ao 
catecismo aos domingos e feriados por culpa de seus pais; os incorrigíveis, isto 
é, aqueles que, depois de terem sido corrigidos em repetidas ocasiões, não 
mudam de conduta. 

............. 
 

Artigo 6. Dos meninos que devem ser corrigidos e dos que não se precisa corrigir. 
............. 
 
SEÇÃO 4. Dos meninos educados com pouca energia e negligentemente, os chamados 
meninos mimados, dos que têm um temperamento tranqüilo e tímido, dos ineptos, dos 
aleijados, dos pequeninos e dos novos. 
 
1. Há meninos educados de tal maneira por seus pais, que lhes concedem tudo o que 
pedem, não os contradizem em nada e não corrigem quase nunca suas faltas. 
 
2. Parece que têm medo de puni-los, e, quando se preocupam por algo, os pais, 
sobretudo as mães, fazem tudo o que podem para acalmá-los e devolver seu bom 
humor. Demonstram a eles em todo momento uma grande ternura e não podem tolerar 
que seja aplicada nenhuma correção a eles. 
 
3. Esse tipo de menino está dotado quase sempre de um caráter suave e tranqüilo; 
normalmente, é preferível não castigá-los e empregar outros meios para reparar suas 
faltas, como impondo algumas vezes somente penitências fáceis de cumprir, ou 
prevenindo seus defeitos com algum procedimento sutil, fingindo não notá-los ou 
advertindo suavemente em particular. 

 
4. Se alguma vez achar necessário impor-lhes uma correção, terá de fazê-lo com o 
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prévio aviso Irmão Diretor e, nesse caso, corrigi-los pouco e raras vezes. 
 
5. Se os meios empregados para prevenir suas faltas ou para remediá-las não surtem 
efeito, vale mais corrigi-los do que expulsá-los, a não ser que, depois de ter falado com 
os pais, eles tenham se convencido de que é bom corrigi-los. 
 
6. Dos que têm temperamento manso e tímido: normalmente não se deverá corrigir os 
escolares que tenham esse temperamento; o exemplo dos que se portam bem e 
daqueles a quem se corrige, e o temor que naturalmente sentem pelos castigos que 
vêem, e algumas penitências, bastam para que cumpram seus deveres. 
 
7. Poucas vezes incorrem em alguma falta e permanecem facilmente tranqüilos, além de 
suas faltas não serem consideráveis; é preciso tolerá-las algumas vezes; outras vezes um 
simples aviso e em outras ocasiões uma penitência bastará. 
 
8. Assim, não será necessário recorrer às correções e aos castigos para mantê-los em 
ordem. 
 
.......................... 
 
Artigo 7. Do que se deve praticar em todas as correções e do modo de fazê-las 
bem. 
 
1. Quando o mestre quiser usar a palmatória em algum aluno, fará o sinal habitual para 
visá-lo; depois apontará com o extremo do sinal a sentença contra a qual o aluno 
realizou a falta; em seguida fará sinal para que se aproxime. 
 
2. Estando o escolar junto ao mestre, fará o sinal da Santa Cruz e estenderá mão. O 
mestre cuidará que a mão esteja bem estendida e bem firme, e que o aluno não a retire. 
 
3. Se o escolar não estiver com a mão bem estendida e bem firme, o mestre fará o gesto 
de colocá-la devidamente, estendendo ele próprio a sua; se apesar de tudo não a 
estender, o mestre obrigará a fazê-lo e dará dois golpes de palmatória em vez de um. 
 
4. Se, quando o professor tentar estender a mão do aluno, este mostrar resistência, o 
mestre dirá a ele que vá ao lugar onde se dá a correção, vai aplicá-la, e proceder 
conforme se dirá adiante que deve agir ao corrigir com as varas ou o chicote. 
 
5. Ao usar a palmatória, o mestre cuidará para que o aluno não coloque o dedo polegar 
no meio da mão e que não tenha a mão meio aberta. 
 
6. Quando o escolar já tiver recebido a correção com a palmatória, cruzará os braços, 
saudará o mestre e voltará tranqüilamente a seu posto, sem fazer nenhum movimento 
brusco com o braço ou com o corpo, nem nada improcedente, sem resmungar ou chorar 
alto. 
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7. Se fizer alguma dessas coisas, o mestre o fará voltar e dará outro golpe com a 
palmatória, a não ser que o escolar pare imediatamente o que estava fazendo. 
 
8. Quando o mestre quiser corrigir um aluno com as varas ou o chicote, fará o sinal 
habitual para que os alunos o olhem; depois apontará com o extremo do sinal a sentença 
contra a qual o aluno realizou a falta; em seguida, indicará ao escolar com o mesmo 
sinal o lugar de costume para receber a correção. 
 
9. Depois desse sinal, o escolar irá ao centro da sala, ajoelhar-se-á, unirá as mãos, 
olhando para a sentença contra a qual realizou a falta e, sem falar alto, pedirá perdão a 
Deus pela falta cometida, e aceitará com boa vontade, por amor a Ele, a correção que 
irá receber; depois o mestre dirá que deve ir ao lugar onde se costuma dar a correção, e 
irá com braços cruzados. Uma vez lá, ele se preparará para receber a correção, de modo 
que o mestre não tenha mais de bater quando chegar; ele irá se preparar, no entanto, e 
se colocará de tal maneira que nenhum escolar possa ver, nem ligeiramente, sua nudez. 

 
11. Essa prática de o aluno se desnudar por si mesmo para receber a correção, sem que o 
mestre tenha de tocá-lo inutilmente, será extremamente observada, e se algum aluno não 
fizer isso será castigado severamente. 
 
12. Enquanto o aluno se prepara para receber a correção, o mestre despir-se-á 
interiormente para executá-la com espírito de caridade e com o olhar em Deus. Depois 
sairá de seu posto calma e seriamente. 
 
13. Quando o mestre chegar ao lugar onde o aluno está, poderá dizer algumas palavras 
para que receba a correção com humildade, submissão e propósito de se emendar; em 
seguida lhe dará, como habitualmente se faz, três açoites; e cuidará para que o escolar 
não leve a mão para trás ao ser golpeado, advertindo-o antes sobre isso, e irá encorajá-lo 
a receber a correção por amor a Deus. 
 
15. O mestre prestará atenção para não tocar inutilmente o aluno enquanto aplica a 
correção. 
 
16. Se o aluno não se preparou, voltará a seu posto, sem dizer nada, e, quando voltar o 
professor, lhe será administrada a correção normal mais enérgica, isto é, cinco açoites. 
 
17. O mestre dirá a todos os alunos que deverão estar prontos para receber a correção 
antes que ele chegue a administrá-la e que, se não estiverem, receberão cinco açoites 
com as varas ou com o chicote. 
 
18. Tendo o professor regressado, permanecerá calmo em seu posto e, alguns momentos 
depois, voltará para onde está o aluno. 
 
19. Se o escolar ainda não se mostrar submisso e se ainda não se mostrar preparado, o 
mestre o preparará por si mesmo, e rogará ao Irmão encarregado dessa escola que o 
ajude em caso de necessidade; em seguida, o escolar receberá oito açoites como 
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correção. O mestre o tratará como está dito anteriormente, em relação aos teimosos. Em 
situação parecida, procurará, contudo, aliar a moderação à firmeza. 
 
21. Quando o mestre se sentir obrigado a conter assim o aluno para que receba a 
correção, pensará em algo, algum tempo depois, para fazê-lo reconhecer e confessar a 
gravidade de sua falta; o fará entrar em si mesmo e tomar a firme e sincera resolução de 
não voltar a incorrer em semelhante obstinação. 
 
22. Quando o mestre se veja obrigado a conter o escolar que foi corrigido, voltará a seu 
posto, e o escolar irá se pôr de joelhos modestamente diante dele, com os braços 
cruzados, para agradecer por tê-lo corrigido, e voltar-se-á depois para o Crucifixo, para 
agradecer a Deus e prometer, ao mesmo tempo, não tornar a recair nessa falta pela qual 
acaba de ser corrigido, e isso será feito sem falar em voz alta. Ato contínuo o mestre lhe 
far-lhe-á um sinal para que volte a seu posto. 
 
Artigo 8. Do lugar onde se deve dar as correções e do tempo em que devem ou não 
ser realizadas. 
 
1. O mestre nunca sairá de seu posto para ministrar a palmatória e, se acontecer de estar 
fora do mesmo, voltará a ele para isso. 
 
2. As correções habituais com as varas ou o chicote serão realizadas em um canto 
afastado da sala, onde a nudez de quem é corrigido não possa ser vista pelos outros; é 
preciso ter extremo cuidado a esse respeito e inspirar nos alunos grande horror por 
qualquer olhar nessa ocasião. 
 
3. As correções extraordinárias realizadas por certas faltas específicas e extremamente 
graves em comparação com as demais como, por exemplo, ter roubado, desobedecido 
ou ido contra o mestre etc., devem ser realizadas publicamente, isto é, na presença dos 
alunos e no meio da sala, com a finalidade de dar uma lição e causar neles maior 
impressão. 
 
4. Será, inclusive, muito conveniente corrigir um aluno em todas as aulas, por faltas 
muito consideráveis e extraordinárias. 
 
Artigo 9. Das penitências. 
 
SEÇÃO 1. Do uso das penitências, das qualidades que devem ter e da 
maneira de impô-las. 
 
1. A prática da penitência será muito mais freqüente nas escolas do que a correção; 
irritará menos os alunos; causará menos desgosto aos pais e, muitas vezes, será mais 
proveitosa.  
 
2. Os mestres irão empregá-las para humilhar seus alunos e incitar em seus corações o 



 144

desejo de se corrigirem de suas faltas. 
 
3. Serão medicinais e proporcionais às faltas que os alunos tenham cometido, a fim de 
que possam servir para agradar a Deus, e que sejam até mesmo como medicina 
preventiva que os impeça de recair nas mesmas. 
 
4. Os mestres terão extremo cuidado para que as penitências que impuserem não sejam 
nunca diminuídas, que não consistam somente em palavra e que sejam cumpridas 
somente na sala de aula do mestre que as tenha imposto e nunca em outra aula. 
 
5. Nunca serão utilizadas penitências que possam produzir riso, como pôr um tamanco 
ou um sapato na boca, ter a cabeça virada para trás, etc., em uma palavra, tudo o que 
possa distrair os escolares, que possa prejudicar o silêncio e a ordem na escola; tudo o 
que faça perder o tempo e que não tenha utilidade nunca deve ser empregado como 
penitência. 
 
6. Os mestres não imporão nenhuma penitência fora das que se costuma impor nas 
escolas e que estão indicadas na seção seguinte; não recorrerão a nenhuma 
extraordinária sem tê-la proposto previamente ao Irmão Diretor e sem que este tenha 
dado seu consentimento. 
 
7. Quando o mestre impuser alguma penitência a um escolar, fará com autoridade, 
sentado em seu posto e de uma maneira muito ponderada, capaz de inspirar respeito em 
quem a recebe e ajudá-lo a cumpri-la com humildade, simplicidade e edificação para os 
demais. 
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