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"A Eduaação é chamada atualmente a res_ 
ponder a dois desafios fundamentais que as 
realidades da época colocam diante dela 
por um lado, abrir-se à dimensão mundial 
dos problemas de hoje, cuja complexidade 
aumenta sem cessar e,por outro, democrati
zar-se para responder melhor às necessida
des e às aspirações dos indivíduos em to - 
das as épocas da sua vida."

Amadou-Ilahtar M'3ow 
Diretor-Geral da UUESCO
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fvE S U M Q

Este trabalho teve como objetivo conhecer as necessidades 
pedagógicas das crianças que freqüentam as escolas da periferia 
de Curitiba. Para tanto, optou-se por uma pesquisa exploratória 
que abrangesse 10% (sete escolas) das escolas que oferecem ensi
no de la. a 4a. Série, na rede municipal.

Foi necessário especificar o conceito de periferia, para 
poder situar as escolas neste contexto. Fez-se necessário também, 
incluir no instrumento que encaminhou a pesquisa uma parte que 
caracterizasse o nivel sócio-económico-cultural da clientela , 
além das perguntas abertas que objetivaram levantar as necessida 
des pedagógicas das crianças.

Um estudo teórico do problema indicou autores favoráveis 
á abordagem de necessidades dos alunos, enquanto outros eram des 
favoráveis. Estudou-se todos os argumentos apresentados por es
ses autores e, em função deles, fundamentou-se o trabalho.

O resultado da pesquisa apontou, além de sugestões de mo
dificações no modo de ser da escola, três necessidades considera 
das pedagógicas para a clientela:

1) dominar o saber elaborado, como via de acesso a melho
res formas de vida social;
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2) brincar;

3) criar.

Tais necessidades foram consideradas "peáagôgioas", pelas 
respostas que exigem dos educadores, isto ê, pela reflexão e
sistematização da ação educacional escolar, capaz de atender às 
necessidades apontadas.

Todo o conteúdo das respostas obtidas, tanto dos alunos , 
como dos pais e professores, apontam para a valorização da esco
la, como a forma de acesso a melhores condições de vida social , 
pela posse do saber transmitido pela escola, pela educação que 
aí é transmitida.

Analisando o conteúdo das respostas obtidas durante as en 
trevistas, percebemos que as crianças não desejam apenas os rudi 
mentos do saber, mas o próprio saber elaborado. Identificamos aí 
a função fundamental da escola: transmitir os conhecimentos e uti 
lizar-se deles, para fazer os alunos refletirem sobre os mesmos, 
sobre as causas que os originaram, sobre as conseqüências- deles 
para o homem.
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ERRATA

Ã pagina xi, alínea 8, onde lê-se outskist leia-se outs

Ä pagina xii, alínea 17, onde lê-se foclows leia-se 
follows e onde lê-se knoledge leia-se knowledge.



SUMMARY

This work was proposed in order to investigate the 
pedagogical needs of children attending schools in the outskirts 
of Curitiba.

To do so, an exploratory research study was conducted 
which encompassed seven municipal schools (10%) offering grades 
one through four.

In order to situate the schools in this context, a clearer 
conceptualization of outskist was necessary.

Other very important aspect was the characterization of 
the social, economical, and cultural status of the clientele, as 
well as the posing of open questions to the students with the 
objective of grasping their actual pedagogical needs.

By studying theorically the problem, it was concluded that 
some authors were favorable to the analysis of these needs, while 
some were not. All arguments of these authors were looked up , 
and based upon them, the work was realized.

According to the research findings, three needs were 
considered pedagogical by the respondents:

1) to dominate an elaborate knowledge as a pathway to a 
higher social status;
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2) to play;

3) to create.

The sujestions also took into account the aspect of a 
school change related to its way of being.

The needs were considered pedagogical because of the 
response that they require from the educators, that is, by 
reflecting on and systematizing the educational action of the 
school in order to fulfill the needs identified.

The content of the answers given by students, parents and 
teachers, emphasize the importance of the school, as a gateway 
to the betterment of one's social status, through the acquisition 
of knowledge as it is passed on by the school, that is by the 
content of education.

The analyses of the interviews indicate that children 
desire not only basic knowledge but elaborate knowledge as well. 
Thus considering, the major role of the school can be identified 
as foclows: to pass on knoledge and to use it so to lead pupils 
to reflect upon it, upon its origin, and upon its consequences 
for the human kind.
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CAPÍTULO I

POR QUE ESTUDAR AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DAS CRIANCAS DE 

PERIFERIA?

O presente trabalho pretende ser uma contribuição para 
a melhoria da qualidade do ensino ministrado às crianças que
procuram a escola de 19 Grau. Esta contribuição se traduz pela 
obtenção de resultados de pesquisa, confiáveis e passíveis de 
serem considerados, ao pretender-se propor alterações no currí
culo dessa escola.

Sem dúvida, à medida que o espaço entre a teoria e a prá 
tica for diminuído e o currículo proposto na escola estiver fun 
damentado no conhecimento da clientela que a procura, o ensino 
poderá ter maior efetividade.

Sabemos, no entanto, que causas extra-escolares determi
nam o tipo de escola e conseqüentemente aquilo que se processa 
no seu interior. Os problemas sociais, culturais, políticos e 
econômicos moldam a escola tal qual ela é.



Porém, algo acontece dentro dessa escola e as crianças 
continuam a procurá-la; os pais desejam-na para seus filhos,mes 
mo que não saibam o que eles aprendem lã dentro; a sociedade de 
termina-lhe um espaço físico e uma função e nós, professores , 
estamos atuando no seu interior.

£ sobre esta atuação que pretendemos chamar a atenção , 
porque acreditamos que a escola continua tendo uma importante 
função política e pedagógica. Queremos crer que a função politi 
ca se realiza enquanto, com êxito, se realiza a função pedagõgi 
ca.

0 trabalho desenvolvido pela escola, segundo áamo de Hê L 
lo, compreende a competência técnica e o compromisso político 
que não são momentos separados na ação, mas um compreende o ou
tro e são interdependentes.

A nosso ver, constituem os elementos necessários para a 
realização da função da escola: a transmissão do "saber elabora

2

0 compromisso político profissional efetiva-se quando bus 
camos ensinar ao maior número possível de crianças, e garantir 
o sucesso escolar para essas mesmas crianças. Como bem nos dis
se um professor que ensina numa 3a. série de periferia:"mão de 

obra não-qualificada é daquele que não sabe ler nem escrever".

A grande maioria das crianças brasileiras que são matri
culadas nas escolas de 19 Grau, se conseguem passar para a 2a. 
Série e permanecer na escola, dela se retiram aos 14 anos, para 
ingressar na força de trabalho. Elas têm nessa "ida ã escola" , 
a única oportunidade de acesso ao "saber".



Vemos importância na tentativa de conhecer quais as ne - 
cessidades pedagógicas dessa clientela para que se possa propor 
o trabalho, no sentido de atender a tais necessidades.

Embora reconhecendo o determinismo das causas extra-esco 
lares, acreditamos que muito pode ser feito, no espaço institu
cional escolar.

Ê neste sentido que se desenvolve o presente trabalho.Es 
peramos também que os resultados aqui apontados, possam servir 
de subsídio para a formação dos professores a nível de 29 Grau, 
bem como para a reflexão, por parte das pessoas que ainda acre
ditam na Escola e que, de algum modo encontram-se comprometidas 
com a Educação.

0 argumento anteriormente utilizado, de que a ida à esco 
la ê "única" como oportunidade de acesso ao "saber", transmiti
do formalmente para as crianças provenientes das camadas de ren 
da mais baixa da população, justifica a realização do estudo 
junto às escolas da periferia.

As populações de melhor renda não possuem no ensino regu 
lar, a única oportunidade de acesso ao "saber". Assim, ainda que 
a escola das classes média e alta não seja de boa qualidade sua 
função poderã ser complementada por outros recursos, o que não 
ocorre com as escolas das populações de baixa renda.

A crença, difundida pela proposta da educação liberal,de 
que o maior número de escolas seria a solução que proporciona - 
ria igualdade de oportunidades para todos, mostrou-se ineficaz.
O número de escolas foi ampliado (não se discute aqui, se satiŝ
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fatoriamente). No entanto, a escola que ai está tem se mostrado 
incompetente para a população que a freqüenta. Essa incompetên
cia traduz-se nas altas taxas de evasão e repetência.

A nossa proposta de trabalho, volta-se para um conheci - 
mento mais aprofundado da realidade das escolas de periferia,na 
esperança de clarificarmos um pouco, uma parte da realidade on
de se efetiva a ação pedagógica.

O PROBLEMA

0 problema gerador e fundamental diz respeito à identifi 
cação das necessidades pedagógicas das crianças que freqüentam 
as séries iniciais (de la. a 4a.) das escolas de periferia de 
Curitiba, segundo a percepção dos alunos das 4as. Séries, pais 
que possuem alunos matriculados nessas escolas, professores e 
especialistas de Educação que atendem a essa clientela.

Possue uma amplitude maior quando pretende, após conclui 
do o trabalho, comparar a adequação das necessidades apontadas, 
ao tipo de escola existente e aos currículos dos Cursos de For
mação de Magistério da Capital, com o objetivo de verificar se 
o futuro professor está sendo preparado para trabalhar com essa 
criança.

0 problema resume-se no seguinte:

"Quais são as necessidades pedagógicas das crianças que 
freqüentam as series iniciais das escotas de periferia de Curi

tiba? ,r.
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Esta pergunta é inicial, genérica, define o problema,mas 
traz no seu bojo outras indagações que, ao serem respondidas , 
completariam a resposta à pergunta matriz. São elas:

- A população de periferia de Curitiba, valoriza a esco
la, como meio de acesso a melhores níveis da vida social?

- As necessidades pedagógicas das crianças que freqüen - 
tam as escolas de periferia, restringem-se a aprender a ler,es
crever e contar, ou são ampliadas para a busca de um saber mais 
amplo?

- A iniciação ao trabalho ê uma das necessidades pedagó
gicas das crianças que freqüentam essas escolas?

- Segundo o consenso de pais, alunos, professores e espe 
cialistas, como se apresenta, no momento, a escola? Precisa ser 
reformulada ou deve permanecer como está?

OBJETIVOS

Os objetivos estão contidos no problema já enunciado.Po 
dem ser assim expressos:

- Conhecer as escolas de periferia, segundo a percepção 
dos alunos, pais, professores e especialistas.

- Identificar as necessidades pedagógicas das crianças 
que freqüentam essa escola, segundo aquelas, seus pais, profes
sores e especialistas que atuam no ambiente escolar.
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- Oferecer os subsídios obtidos às instituições oficiais, 
responsáveis pelo ensino nas escolas de periferia, bem como su
gerir reformulações, se assim for concluído.

- Oferecer os mesmos subsídios aos Cursos de Formação pa 
ra o Magistério, a nível de 29 Grau.

DEFINIÇÃO DOS TERMOS

Melhoria da Qualidade do Ensino;... "a qualidade do ensi

no, exigid.a -pelos que estão na escola hoje, ... comporta princi

palmente a posse de instrumentos básicos de sobrevivência que ,

por sua vez, dão em muito, a medida de outro nível de qualidade,
3a qualid.ad.e de vida".

A posse de técnicas intelectuais básicas que auxiliam a 
sobrevivência: ler, escrever e contar, pode ser ampliada para 
um saber mais amplo, que possibilite a aquisição e manutenção de 
melhor qualidade de vida.

O desenvolvimento das capacidades de análise e de sínte
se, o pensamento crítico, a capacidade criadora e de escolha , 
ao lado da aquisição de conteúdos, podem ser trabalhados na es
cola de modo a contribuir para que as pessoas lutem por melho - 
ria de condições.

Saber: Conhecimentos produzidos pela humanidade;"fruto 
das relações entre os homens ou das relações do homem com a na

tureza. Como esses homens são seres situados em grupos ou clas

ses sociais, pode-se dizer que o conhecimento e produzido na re_
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lação entre essçs grupos, não na sua superação irredutível."
4(Mello, 1982) Tais conhecimentos, organizados, são transmiti - 

dos formalmente pela escola. Os conhecimentos pressupõem conteú 
dos e, segundo Saviani, estes devem ter prioridade no trabalho 
pedagógico, porque:

7

o domínio da cultura constitui instrumento 
indispensável para a participação política 
das massas. Se os membros das camadas popu 
lares não dominam os conteúdos culturais 3 
eles não podem fazer valer os seus interes_ 
ses3 porque ficam desarmados contra os do
minadores que se servem exatamente desses 
conteúdos culturais paga legitimar e conso_ 
lidar a sua dominação.

Conceituamos o saber transmitido pela escola, não só co
mo a apreensão dos conhecimentos produzidos, organizados e trans 
mitidos pela escola, mas também a análise, síntese, julgamento 
e aplicação consciente desses mesmos conhecimentos.

Currículo: São os conhecimentos, habilidades e atitudes 
socialmente produzidos e transmitidos, de maneira expressa ou 
oculta, pela escola.

A escola elementar existe3 para propi - 
ciar a aquisição dos instrumentos que pos
sibilitarão o acesso ao saber elaborado 
(ciência) bem como o acesso aos rudimentos 
desse saber. As atividades da escola bási
ca devem organizar-se a partir dessa ques
tão. Se chamarmos isso de CURRlCULO, pode
remos então afirmar que ê a partir do sa - 
ber elaborado que se estrutura o currícu
lo da escola elementar.



Necessidades Pedagógicas: São os conhecimentos (saber 
elaborado e acesso aos rudimentos desse saber)} habilidades (que 
propiciam reelaborar o saber) e atitudes (aplicação do saber) , 
que as crianças provenientes de famílias de baixa renda devem 
adquirir enquanto freqüentam a escola para, de posse desse sa - 
ber, tentar superar a sua própria situação.

Periferia: São zonas situadas distantes do centro da ci
dade, nas quais se localizam terrenos que carecem de serviços 
de infra-estrutura. Esses terrenos são de menor valor e, por is 
so, podem ser adquiridos pela população de baixa renda. A faixa 
de poder aquisitivo dessa população é, segundo o IPPUC, de cin
co salários mínimos regionais ou menos.

Espaço Institucional Escolar: Conjunto de atribuições des 
tinadas pela sociedade á escola, como instituição organizada pa 
ra realizá-las especificamente.

Séries Iniciais: Até a 4a. Série do Ensino de 19 Grau , 
inclusive.

Percepção: Refere-se particularmente ao modo como as pess 
soas envolvidas na pesquisa "percebem" a escola e o que aconte
ce no seu interior.

"A percepção tem a particularidade de refletir o objeto 
inteiro como conjunto e conexão de suas propriedades. A percep

ção depende em grande grau3 da experiencia anterior do sujeito
7

e de sua atitude para com a coisa que percebe".

Paulo Freire utiliza esse termo com o mesmo significado 
pelo qual queremos entendê-lo, no seguinte trecho de "Pedagogia 

do Oprimido":

* Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.
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"0 que se pretende investigar 3 realmente 3 não são os ho

mens 3 como se fossem peças anatômicas 3 mas o seu pensamento-lin 

guagem referido ã realidade 3 os niveis de sua PERCEPÇÃO desta 

realidade3 a sua visão do mundo3 em que se encontram envolvidos
Q

seus ' temas geradores'" (...)

S em "Criando métodos de pesquisa alternativa: aprenden

do a faze-la melhor através da ação", publicado em "Pesquisa 
Participante", Freire consegue definir com clareza o significa
do de PERCEPÇÃO:... "a maneira como os grupos populares se com

preendem em suas relações com o meio".

Já, anteriormente, no mesmo texto, ele afirma que:

Para mim3 a realidade concreta é algo 
mais que fatos ou dados tomados mais ou me_ 
nos em si mesmos. Ela é todos esses fatos 
e todos esses dados e mais a PERCEPÇÃO que 
deles esteja tendo a população neles envol_ 
vida. Assim3 a realidade concreta se dá a 
mim na relação dialética entre objetivida- 
de e subjetividade. Se me preocupa3 por 
exemplo3 numa zona rural3 o problema da 
erosão3 não o -compre ender ei 3 pr o fundamente 3 
se não percebo3 criticamente3 a PERCEPÇÃO 
que dele esfcejam tendo os camponeses da zo_ 
na afetada.

Centro de Atividades Criadoras - CAC r Consiste em uma pe 
quena sala, em algumas escolas. Aí, as crianças realizam traba
lhos de artes, música, desenho, pintura, modelagem, recorte , 
aproveitamento de sucata. Ãs vezes, o local funciona também co
mo sala de leitura: as crianças lêem e preenchem fichas relati
vas ao assunto lido; vêem slides também.



Rosisbra e Miguel Darcy de Oliveira, afirmam: "... o es

tudo da realidade vivida pelo grupo e de sua PERCEPÇÃO desta 

mesma realidade constituem o ponto de partida e a matéria prima 
do processo educativo

O REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO COMO APOIO TEÕRICO

Para estudar o problema proposto, torna-se necessário 
procurar responder a uma pergunta básica:

- Por que estudar as necessidades pedagógicas das crian
ças que freqüentam as séries iniciais das escolas de 19 Grau , 
da periferia da cidade?

Essa pergunta envolve um conceito básico, o de "necessi
dade". Segundo Dearden 1963; Wilson 1971, ambos citados por 
Kelly 1931,

a ideia de necessidades leva realmente a
importantes mudanças em nossos métodos e
abordagens em educação 3 mas não é o tipo 
de idéia capaz de nos auxiliar com respei
to â decisão acerca do conteúdo 3 pois é um 
conceito que não resiste à analise mais pro_ 
funda.

E Kelly, ao focalizar "necessidades" como conteúdo do cur 
rlculo, também utiliza argumentos que levam a rejeitar este ti
po de enfoque.

Para o autor citado, esse termo está vinculado a uma pers 
pectiva psicologista da Educação, uma vez que, segundo ele, pren
de-se à natureza da criança e opõe-se ou
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11
afasta-se da idéia de que a Educação deva 
ser planejada mediante referencia ã nature 
za do conhecimento ou às necessidades da 
sociedade e ruma para a ass erção de que nos 
sa principal, e talvez única preocupação 
deveria ser com a natureza da criança e , 
portanto, com suas necessidades.

Além da visão psicologista da Educação, Kelly aponta ou
tros argumentos, tentando inviabilizar a proposta doi conteúdo 
curricular poder ser elaborado a partir do conhecimento do que 
a clientela precisa.

Tais argumentos vão desde a afirmação de que tentar re - 
solver questões

referentes ao que se devesse fazer median
te referencia ao que se considera necessá
rio 3 envolve um processo ilicito que vai 
do 'ê' para o ' devia' s que nunca pode cons_ 
tituir raciocínio sólido e que3 entre ou - 
tras coisas3 incorre em muitas petições de 
princípio de tipo moral e social.

E segue contestanto a inviabilidade de identificar neces 
sidades, uma vez que

muito do comportamento humano3 e especial
mente a motivação desse comportamento3 se 
explique em termos da redução de necessida 
des através de sua satisfação ou satisfa - 
ção parcial (Maslow, 1954) já que 3 evidente_ 
mente 3 se uma neces sidade sentida é reduzi_ 
da de algum modo, o padrão do comportamen
to associado a essa redução será re forçado. 
Mas, caracterizar todo o aprendizado como 
sendo desse tipo, é ir longe demais e, se
ja como for, ainda que esse fosse o modelo 
para toda a aprendizagem, ficaríamos com o 
problema de avaliar as necessidades, de de_ 
cidir quais padrões de comportamento deves_ 
sem ser re forçados por esses processos de 
redução de necessidades, já que o conceito



12
de necessidade em si3 não proporciona ne - 
nhum critério de avaliação 3 nenhum quadro 
de valores3 nenhum fundamento para afirmar 
mos o que se deva fazer. ~~

Isto se torna claro quando consideramos 
os relatos detalhados das necessidades hu
manas que os psicólogos nos oferecem.Maslow3 
por exemplo 3 identificou tres espécies de 
necessidade - necessidades bãsicas de ali
mento 3 ar 3 sono e o mais; necessidades emo 
cionais de coisas como amor e segurança 
e necessidades sociais como de aceitação 
por parte do grupo de companheiros3 etc. 
(Maslow, 1954). Entretanto3 quanto mais nos 
movemos para o alto nessa hierarquia de 
necessidades, mais problemática se torna 
nossa aceitação de tais necessidades 3 sur
gindo dificuldades ainda maiores acerca de 
questões de saber se3 e especialmente como3 
tais necessidades devem ser satisfeitas . Um 
instante de reflexão revelará isso.

Em suma3 o termo 'necessidade1 não nos 
proporciona uma descrição objetiva regular 
de certas caracteristicas da nature za huma 
na que podemos usar como base para o plane_ 
jamento de qualquer tipo de providencia so_ 
ciai ou educacional. Nos niveis realmente 
básicos é impossivel distinguir o que neces_ 
sitamos do que queremos ou3 pior ainda3 do 
que outros acham que deveríamos querer ou 
ter. Ainda temos de es colher entre as coi
sas que as pessoas necessitam ou pensam ne_ 
cessitar3 e a idéia de necessidade em si 
mesma não nos 'proporcionará nenhum critério 
por cuj^2 re fe vencia poss amos fazer tais es_ 
colhas .

Em contraposição aos argumentos utilizados por Kelly e 
tfilson, encontramos na literatura educacional, bem como na fun
damentação de pesquisas já realizadas, a utilização do conceito 
de "necessidade" que nos permite a validação da nossa proposta.

Assim é que, Reis Filho, no trabalho mimeografado - " A

Revolução Brasileira e o Ensino", citado por Saviani 1978, diz
o seguinte: "A alta evasão escolar indica que a escola primária

não consegue fazer-se necessária à população brasileira. Seus

padrões seletivos não correspondem ãs NECESSIDADES e aspirações

13dos brasileiros".



A Equipe da Ação Católica Operária do Recife, no artigo 
intitulado "Salário e Custo de vida: pesquisa dos trabalhadores"i 

publicado no livro "Pesquisa Participante", ao conceituarem o 
que entendem por "desenvolvimento", identificam suas necessida
des principais.
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Só existe desenvolvimento verdadeiro 
quando todos podem resolver pelo menos as 
suas NECESSIDADES principais que são: ali
mentação bastante e de boa qualidade 3 ves- 
tuãrio3 moradia3 saude3 EDUCADO e também 
trabalho para todos3 é claro.

Silke Weber, em "Aspirações à Educação: o condicionamen

to do modelo dominante" - pesquisa feita no Recife, para captar 
as aspirações â educação, nos três meios sociais - A, 3 e C, en 
tendendo-se por meio A, a classe menos favorecida economicamen
te, escreve:

0 meio A lamenta não dispor de meios pa 
ra ter um modo de vida menos tenso e menos 
marcado pela preocupação da sobrevivéncia3 
provocado3 em seu entender3 pelo seu baixo 
nível de instrução. Eis porque consideram 
importante que os filhos compreendam- a 
NECESSIDADE da freqüência à escola.

O fato de nosso respaldo teórico se apoiar era relatos de 
processos e resultados de pesquisa popular, fundamenta-se no re 
conhecimento de que as populações são capazes de apontar suas 
próprias necessidades e analisar o contexto no qual estão inse
ridas. Já Huynh tratou esta forma de abordagem como "desenvolvi_ 
mento endógeno", e Fals Borda como: "centrado no homem e na par

ticipação popular no desenvolvimento. A própria UNESCO assumiu 

a liderança-neste campo". ̂



A Pesquisa Participante, aplicada por Paulo Freire e co
laboradores, considera as necessidades das camadas mais pobres 
da população e a conscientização das mesmas pelas próprias pes
soas envolvidas naquele contexto, como princípio gerador do pro 
cesso de transformação da sociedade. Assim Huynh, citado por 
Fais Borda, define pesquisa participante,como: "pesquisa da

ação voltada para as NECESSIDADES básicas do indivíduo” e pros
segue Fais Borda:
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que responde especialmente às NECESSIDADES 
de populações que compreendem operários , 
camponês es 3 agricultores e índios - as clas_ 
ses mais carentes nas estruturas sociais 
contemporâneas - levando em conta suas as- 
piraç^s e potencialidades de conhecer e 
agir.

Como podemos3 então3 saber quais as ne
cessidades e aspirações dos brasileiros?Pa 
rece-me que só há uma resposta: ouvindo-os 3 
aprendendo com eles, confiando na sua capa 
cidade de decidir a respeito do que é ou 
não, melhor para eles, debatendo, discuti 
do criticamente as diversas alternativas.

Tratando do problema, mais especificamente, Hamo de Melo 
(1982) considera:

4s condições escolares podem ser desde 
já de qualidade e teor tal que não se limi_ 
tem a apenas confirmar a previsão de fra - 
casso inscrita na origem econÕmica da crian_ 
ça. Ainda que não possam alterar esta ori
gem, elas podem ser menos selecionadoras e 
garantir ãs crianças pobres, oportunidades 
de apropriação dos conteúdos escolares bá
sicos que são NE CESSÁRIOS-'-, ainda que lon
ge estejam de ser suficientes, ãs suas es-

+ 0 g r ifo  e nosso.
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tratêgias de sobrevivência, as quais podem
incluir - dependendo de outras instancias
sociais - inclusive a negação da opressão 
econômica.

O texto acima citado também nos ajuda, quando queremos 
justificar a nossa opção pelas crianças que freqüentam escolas 
de periferia.

O estudo das necessidades pedagógicas, isto é, daquilo 
que a criança precisa aprender na escola, ê importante porque à
escola está destinado um papel de mediação, conforme demonstrou
Charlot (1974), 20 e Mello (1982);

"Se a escota ê, para o aluno, uma das mediações pelas quaii

se dã sua inserção num destino ou classe socialmente determina

da, faz diferença se, nesse processo, a experiência escolar ê
21bem ou mal sucedida."

S, com respeito à inadequação do ensino às crianças pro
venientes de camadas mais pobres da população, Mello ainda se 
manifesta, dizendo: "Ê a presença de crianças que não respondem

do modo esperado ã proposta metodológica da antiga escola de eli_

te, que põe em questão os métodos, os currículos, as formas de

22interaçao professor-aluno.

A preparação do professor, no que se refere ao conhecimen 
to das necessidades pedagógicas da criança pobre e à prática es 
colar adequada para atendê-las, é apontada por Mello, como im - 
prescindível para o sucesso escolar desse aluno. Além do que:
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A predisposição do professor para ade — 

quar sua atuação ãs NECESSIDADES da orian 
ça eoonomicamente CARENTE dependeria dê 
seu reconhecimento da especificidade da es_ 
cola como espaço com certa autonomia de 
ação e, conseqüentemente, de que ele enten 
desse^ a parte de responsabilidade que-ÇQ-bê  
ria à escola na produção do fracasso. ~~

Saviani, afirma que:

Com efeito, um objetivo e exatamente aqui_ 
lo que ainda não foi alcançado, mas que de 
ve ser alcançado. A partir da valoração ~~ê 
possivel definir objetivos para a educação. 
Considerando-^s e que a educação visa ã pro
moção do homem, são as necessidades huma - 
nas que irão determinar os objetivos educa 
cionais.

E essas necessidades devem ser conside
radas em concreto, pois a ação educativa 
será sempre desenvolvida num contexto exis_ 
tencial concreto.

E continua Saviani, desenvolvendo a argumentação que se 
contrapõe ao que foi afirmado por Kelly, citado anteriormente:

Os objetivos indicam os alvos de ação . 
Constituem, como lembra o nome, a objetiva 
ção da valoração e dos valores. Poderíamos, 
pois, dizer que se a valoração é o próprio 
esforço do homem em transformar o que e na_ 
quilo que deve ser, os objetivos sintetizam 
o esforço do homem em2 ^vansformar o que de 
ve ser naquilo que é.

Segundo o mesmo autor, a definição dos objetivos educa - 
cionais depende das prioridades ditadas pelo meio onde se desen 
volve o processo educativo e como tal, "pressupõe uma análise 
da situação em questão". Depois de proceder a esta análise, Sa-



viani aponta para quatro grupos de necessidades para as quais 
deve convergir a Educação. Estas necessidades seriam: "saber ti 
rar proveito das possibilidades da situação e não destrui-las", 
o que solicitaria a "Edueação para a subsistência"♦

0 homem brasileiro não sabe intervir na realidade, por 
falta de tradição democrática, "marginalização econômica, polí

tica, cultural". Daí a necessidade de uma educação para a liber 
tação.

Para ter uma "consciência de suas possibilidades e de 

seus limites", necessita de uma "Educação para a comunicação".

"Tais objetivos, contudo, sô serão atingidos com uma mu

dança sensível do panorama nacional atual, quer geral, quer edu

•* 34cacional. Dai, o quarto objetivo: Educação para a transformação"

Estes objetivos são gerais para a Educação e partem de 
necessidades consideradas gerais ao homem brasileiro.

Segundo Juif e Davero, a Pedagogia ê a reflexão crítica
sobre a ação da Educação, isto é, "o domínio da ação ê aquele da

Educação, então uma reflexão sobre esta ação serã do domínio da 
25pedagogia".

A reflexão, sobre a ação educacional que se desenvolve 
nas escolas da periferia, possibilitará o conhecimento das neces 
sidades pedagógicas da clientela, uma vez que tal conhecimento 
surgirá justamente da atitude de reflexão sobre a ação, o que ca 
racteriza um ato pedagógico.

17



Enquanto procuramos a especificidade da ação educacional, 
na identificação de necessidades que os alunos das caanadas mais 
pobres da população sõ podem atender na escola, estas necessida 
des caracterizam-se como pedagógicas, embora de natureza educa
cional .

São pedagógicas enquanto fruto da reflexão sobre a ação 
e enquanto especificidade da ação educacional.

18
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CAPÍTULO II

COMO ESTUDAR O PROBLEMA ESCOLHIDO?

Para realizar a reflexão sobre a realidade e dela retirar 
a indicação das necessidades pedagógicas da clientela, procedeu 
se a uma pesquisa nas escolas da periferia de Curitiba.

Como tais escolas, em sua grande maioria, pertencem â Re 
de Municipal de Ensino procuramos o Departamento de Educação da 
Prefeitura Municipal de Curitiba, a fim de levantar o número de 
unidades existentes e procurar saber como era caracterizada a 
periferia.

Recebemos uma relação com 78 escolas, das quais cinco aten 
diam de la. a 8a. séries, isto ê , o 19 Grau completo. Estas es
colas possuem, melhor infra-estrutura e oferecem mais áreas de 
atendimento. Por este motivo, foram excluídas, sobrando então
73 escolas. Para efeito de limitação do campo de pesquisa e de
finição da amostra, sorteamos sete escolas.

As escolas sorteadas foram as seguintes:

1) Escola Irati (Conjunto Residencial Mercúrio).

2) Escola Arapongas (Novo Mundo).



3) Escola Santo Antônio da Platina (Conjunto Phoenix-Por
tão) .

4) Escola Pedro Viriato Parigot de Souza (Boqueirão).

5) Escola Ana Hella (Pilarzinho).

6) Escola dos Vinhedos (Santa Felicidade).

7) Escola Érico Veríssimo (Boqueirão).

Na tentativa de verificar se realmente estas escolas po
deriam ser consideradas como de periferia, procuramos o IPPUC 
(Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba), Se - 
tor de Equipamentos Sociais (por "equipamentos sociais" entende
se: "escola-creche-saude") . Este setor ê o responsável pela dis
tribuição destes equipamentos, no Município.

Para o IPPUC, "área de periferia" envolve o conceito de 
distância do centro da cidade (maior distância), valorização 
mais baixa dos terrenos localizados nestas áreas e, portanto,ca 
pazes de serem adquiridos pela população de baixa renda. Nestes 
lotes, habitam todos os membros da família, num regime que se 
aproxima do favelamento e que, no entanto, não pode ser classi
ficado desta maneira, porque um dos moradores é o dono do lote» 
Estes lotes são mais baratos, porque carecem de infra-estrutura.

0 último elemento que caracteriza esse conceito de área 
periférica é o baixo nível sócio-econômico das famílias (renda 
máxima de quatro a cinco SMR - salários mínimos regionais). Es
te último elemento ê, a nosso ver, o determinante dos demais.As 
propostas do IPPUC, para as áreas de periferia abrangem aquelas 
cujos moradores percebem até cinco SMR.

22



Obtivemos no IPPUC, o mapeamento da cidade de Curitiba , 
segundo a renda familiar média, e o mesmo tinha como fonte a 
"pesquisa domiciliar - Projeto Cura", relativa ao ano de 1979 . 
Era o último levantamento de que dispunha o IPPUC, no momento 
da consulta.

Também nos foi dada a informação de que, muitas vezes , 
embora o bairro seja considerado habitado em sua maioria por pes 
soas que percebem salários melhores, o que, no caso, não o carac 
terizaria como "de periferia", o mesmo contêm áreas habitadas 
por populações de baixa renda e as escolas localizam-se junto a 
.estas áreas e atendem a estas populações.

Tentando localizar as escolas, segundo o mapeamento do 
IPPUC, obtivemos o seguinte quadro:
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NOME DA ESCOLA LOCALIZAÇÃO RENDA FAMILIAR 
MÉDIA

Escola "Irati" Conj. Res. "Mercúrio" - Vila Solitu 
de - Bairro Centenário

(?) SMR

Escola "Arapongas " Bairro "Novo Mundo" 5 a 6 SMR

Escola "Santo Anto 
nio da Platina"

Conj. 'Phoenix" 
Bairro 'Portão" 5 a 6 SMR

Escola 'Pedro Viria 
to Parigot de Souza"

Conj. "Parigot de Souza" 
Bairro: "Boqueirão" 4 a 5 SMR

Escola "Ana Hella" Bairro 'Pilarzinho" 5 a 6 SMR

Escola "Érico Veris 
simo"

Bairro "Boqueirão" 4 a 5 SMR

Escola "Dos Vinhe
dos"

Bairro "Santa Felicidade" 4 a 5 SMR



As escolas "Arapongas"3 "Santo Antonio da Platina" e "Ana 
Hella", segundo o levantamento fornecido pelo IPPUC, não seriam 
classificadas como escolas de periferia, uma vez que a renda fa 
miliar média era da ordem de cinco a seis salários mínimos re - 
gionais. Tendo como referencial o mapa do zoneamento de Curiti
ba, não foi possível classificar a "Escola Irati", pois o bair
ro Centenário não constava do mesmo.

A consideração destas informações nos fez decidir por um 
terceiro critério, buscando situar as escolas sorteadas o mais 
próximo possível do conceito de periferia. Assim, visitamos as 
escolas que deixavam margem a dúvida.

Na Escola "Arapongas", pelo levantamento sócio-econõmico 
das famílias, feito pela própria Escola, a maioria dos pais re
cebiam cinco SMR ou mais. Ainda, quanto ao nível de instrução ,
75 (48%) dos pais possuíam curso primário completo (até a 4a. 
série), assim como 91 mães (58,3%). Esses dados e a constatação 
de que a Escola atende às crianças que habitam o conjunto (for
mado por apartamentos de padrão médio), fizeram com que a mesma 
fosse eliminada da amostra.

A Escola "Santo Antonio da Platina", embora localizada 
no Conjunto Phoenix, composto de casas de alvenaria, com quintal, 
jardim e ruas asfaltadas, não atende às crianças moradoras des
te local. Nos fundos do conjunto, passa a linha férrea e, junto 
à mesma, situa-se uma favela. A clientela escolar é oriunda des
ta favela. A constatação de tal fato, bem como a de que, segun
do o levantamento sõcio-econômico feito pela Escola, a maioria 
dos pais recebe menos de cinco SMR e uma grande parcela destes 
ê constituida por analfabetos, fez com que a mesma, fosse manti 
da na amostra.
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Na Escola "Ana Hella", segundo dados fornecidos pela pró 
pria escola, a maioria dos pais, 40,9%, percebe dois SMR e
35,8% possuem o curso primário incompleto (considerando-se as 
quatro primeiras séries, apenas). Assim, também a Escola " Ana 
Hella", foi mantida na amostra.

A Escola "Foz do Iguaçu", localizada em Santa Felicida
de e constatada como "de peri feria" foi escolhida, por sorteio, 
para substituir a Escola "Arapongas".

Também por sorteio, foi escolhida a Escola "Maria do Car 
mo Martins", localizada na Vila Sandra - Campo Largo, para ser
vir como escola-piloto. Esta escola possue características seme 
lhantes às demais escolas da amostra.

A Escola piloto deveria funcionar como fornecedora de in 
formações que possibilitassem a construção do instrumento de 
pesquisa, bem como a validação do mesmo.

Assim, o quadro final das escolas componentes da amostra 
foi o seguinte:
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NOME DA ESCOLA LOCALIZAÇÃO RENDA FAMILIAR 
MEDIA

Escola "Irati" Con j.Res. "Mercúrio"
Vila Solitude - Bairro Centenário 4 a 5 SMR

Escola "Foz do Iguaçu" "Santa Felicidade" 4 a 5 SMR

Escola "Santo Antônio 
da Platina"

Conjunto "Phoenix" 
Bairro "Portão" - de 5 SMR

Escola "Pedro Viriato 
Parigot de Souza"

Conj.Res. "Parigot de Souza" 
Bairro "Boqueirão" 4 a 5 SMR

Escola "Ana Hella" Bairro "Pilarzinho" 2 a 3 SMR

Escola "Érico Veríssimo'Bairro "Boqueirão" 4 a 5 SMR

Escola "Dos Vinhedos" Bairro "Santa Felicidade” 4 a 5 SMR

Escola "Maria do Carmo 
Martins"

Vila Sandra - Campo Comprido 4 a 5 SMR



Na Escola "Maria do Carmo Martins"foram entrevistadas: a 
diretora, a supervisora escolar,a orientadora educacional, três 
professoras (3a. e 4a. séries), duas mães, dois alunos (4a. sé
rie) sorteados aleatoriamente, a fim de coletar informações que 
subsidiassem a construção do instrumento de pesquisa. As pergun 
tas geradoras da conversa, foram as seguintes:

1) Por que os pais mandam os filhos para a Escola?

2) O que se espera que as crianças aprendam na Escola , 
até a 4a. Série?

3) 0 que deveria ser feito com os alunos que não aprendem 
o que a Escola propõe?

4) 0 que é importante que a criança aprenda até os 11/12 
anos de idade?

As perguntas foram feitas, após explicação de quem era o 
entrevistador e quais os objetivos da entrevista. Como ambiente 
de trabalho, foi sempre escolhida uma sala qualquer da Escola , 
que garantisse o caráter particular da conversa. Também foi co
municado ao entrevistado a condição de anonimato da entrevista.

As respostas obtidas não se limitaram apenas às perguntas 
feitas mas vários aspectos foram abordados.

Os depoimentos estão registrados na íntegra, tal como os 
informantes os colocaram. São apresentadas em seqüência, tal co 
mo foram realizados. Como se constituíram em um bloco de infor
mações, não foram sistematizados para que não houvesse interfe
rência no significado dos conteúdos apresentados.
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"As crianças são carentes, porém seriam as melhores cri

anças para serem trabalhadas, se houvesse mais apoio econômico 

e o professor fosse mais bem preparado. Ns crianças rejeitam a 

escola como castigo; é preciso que elas vejam a escola como ele 

mento de ajuda. A criança não é estimulada a freqüentar a esco

la. A clientela que a freqüenta ê a que habita a beira de um 

riacho (zona de meretrício). A escola fica com a parte de forma 

ção e de informação. A criança rejeita os valores da escola,que 
são diferentes dos valores de casa. Os pais não se vinculam à 

escola; ela não é representativa para a comunidade. Os pais não 
mandam as crianças para a Escola; a Escola e quem faz a arregi- 
mentação. Ja houve um momento em que as professoras foram bus - 

car os alunos em casa. A-escola tem vagas para 500 alunos; aten_ 
.de somente a metade".

"A Cidade Industrial foi colocada sobre o solo mais fér

til de Campo Comprido, destruiu a zona hortigranjeira e disper

sou o pessoal habitante desta ãrea; agora eles estão na cidade, 

comprando nas mercearias do centro de Campo Compri do o que antes, 

produziam nas suas chácaras".

"0 trabalho com o professor deveria ser feito de modo ’em 

presarial' (sistema de promoções), para libertar o professor da 

rotina, porque ele sabe que o seu ordenado não vai variar. Apôs 
o estágio probatório, o professor se acomoda, porque sabe que 
para mexer com ele, so uma sindicância. 0 mau professor é tam - 
bêm causa do insucesso do aluno".

"A escola organiza seu próprio currículo, com o envolvi

mento de alguns professores (de forma indireta, resposta a ques_ 

tionários e algumas partes do diagnóstico".
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"Trabalhavam muito tempo3 preocupados com os pré-requisi 
tos: contar3 ler3 escrever 3 raciocinar".

"As crianças deveriam receber conteúdos que lhes possibi 
litassem ingressar no mercado de trabalho 3 e a escola poderia 
introduzir neste mercado} mão-de-obra mais especializada e de 
menor idade3 gã que as crianças precisam trabalhar .

A criança não tem um nivel de aspiração alto; é o mesmo 
dos pais. A escola3 para dar este tipo de atendimento3 precisa

ria de mais horas de trabalho.

Os hãbitos e atitudes que a escola precisa formar nas eri

anças3 talvez não lhes segam importantes em suas casas3 no en -

tanto3 elas vão precisar deles para trabalhar. A escola tem um

caráter propedeutico3 de prevenir3 antes que a sociedade o fa - 

ça".

"Os pais não veem na escola3 a possibilidade de mudar o 

comportamento dos filhos. Está sendo feito um trabalho de con - 
quista3 enaltecendo alguns pontos positivos dos pais para que 

os mesmos se sintam valorizados".

"Os pais não procuram a Escola e ate se omitem3 porque 

acham que vão gastar com os filhos".

"Nesta comunidade os pais colocam as crianças dentro da 

escola3 porque pre cisam3 mas a escola não é a primeira necessi

dade; tanto que3 por qualquer motivo3 eles tiram a criança da

escola. Muitos pais não permitem que a criança faça a tarefa de 
casa3 porque elas têm que fazer as tarefas domésticas 3 muitas ve_ 

zes além das suas possibilidades".
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"A Escola faz o seu trabalho, em conjunto com o Departa

mento do Bem Estar Social e às vezes, estagiários de Universida 

des. Seria bom fazer alterações na comunidade, que não estives

sem vinvulados ã ideologia nenhuma, mas simplesmente, pelo bem 

estar do homem, e que abrangessem a conscientização dos pais pa 
ra tratar dos filhos, noções de higiene, alimentação, lazer. ls_ 
to traria melhorias pedagógicas.

Os pais mandam as crianças para a escola por desencargo. 

Muitos alunos saem da escola para trabalhar, querem estudar,mas 

os pais não permitem. 0 papel da escola é grandemente influencia 
do pelo social".

"Com relaçao ao curriculo, é dificil determinar o que eles 
deveriam aprender (além de horta ou outras atividades) porque 
eles escolhem dentro da percepção deles. A escola está procuran 

do das oportunidades aos alunos, para que eles atinjam um nivel 

profissional adequado, através dos conteúdos. Em sondagem com 
as crianças, soube-se que elas gostariam de lazer. Pedem piscf 

na, jogos, um quadro grande,de giz, no pãteo para poder escre

ver o que quiserem. 0 que eles mais gostam de fazer na escola 

é escovar os dentes, das horas do lanche e do hasteamento da 

bandeira, de estudar, de jogos".

"As maiores dificuldades da escola são as de caráter S£ 
ciai, porque as pedagógicas, a escola tenta resolver.

"Para ajudar a resolver as dificuldades pedagógicas, se

ria importante a volta do Jardim de Infancia e do Pré-Primário. 
Dai, a criança estaria preparada. A escola trabalha muito os há_ 
bitos de educação. As crianças responderam a um trabalho, dizen 
do que gostavam da professora, porque ela ensinava .não só a ma

téria, mas também a educaçao".
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"É uma utopia pensar em escola profissionalizante 3 uma 
vez que não estão dando nem o Jardim, nem o Pré".

" Concordamos com o Professor Erasmo Pilotto3 quando ele 
diz que a escola esta atendendo a funções que não são delas e 
deixando de lado a função pedagógica3 que e o 'ensinar bem'. Os 

professores estão confundindo o pedagógico com o af-^tl^o e pa - 
ternalizando o aluno".

"A Escola recebe diretrizes prontas e o currtculo propõe 
que as crianças saibam ler3 es crever 3 interpretar alguma coisa 

sobre a comunidade3 noções básicas de aritmêtica3 sistema mone

tário, um pouco de frações decimais 3 res olução de problemas sim 
pies3 números racionais".

"Os pais mandam os filhos para a escola3 para que estes 

melhorem um pouco mais do que ele e consigam melhores empregos; 
nas horas em que o filho está na escola3 está bem cuidado e bem 

alimentado".

"A alteração da organização da escola em número de horas 

e oferta de atividades que iniciem os alunos no trabalho3 acar

retaria modificações estruturais3 no que não acreditamos".

"O professor está precisando envolver-se mais com a cri

ança e se conscientizar de que se ele não fizer algo por ela 3 

poderá estar contribuindo para que a mesma possa ser um margi - 

nal. Aos professores falta informação sobre o contexto social e 
as conseqüências do não atendimento da criança3 para a socieda

de".
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”A criança deveria estar sabendo o básico: resolver pro

blemas 3 regras de ortografia3 redação. Ela precisaria de um 
acompanhamento mais intenso3 um atendimento mais individual. As 

crianças saem da escola3 sabendo alguma coisa3 mas não tudo '.

"0 professor que é da classe média e alta3 desconhece a 

criança e não tem tempo para conhece-la3 porque trabalha oito 
horas por dia3 mais o trabalho de casa. Seria interessante a ado_ 
ção da divisão do trabalho3 na escola. Para o professor3 fica - 

ria apenas a tarefa pedagógica de transmissão de conhecimentos".
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Os pais mandam as crianças para a Escola 
poVque s^entem que precisam mandá-las; por 
obrigação3 porque sabem que é dever deles. 
Eles esperam algo da escola; que a criança 
aprenda a ler e a escrever. Sinto que3 se 
pudessem não mandariam3 pois3 para a maio
ria3 é um gasto. As crianças vêm sempre 
com a mesma roupa e não podem sugá-la. Dia 
de chuva3 elas vêm com plástico na cabeça.

A escola tem que dar um ensino fundamen 
tado na realidade da criança3 o ensino tem 
que ser útil; o que ela aprende 3 tem que 
usar. Se a escola der algo mais3 ou algo 
re^finado3 perder-se-á por falta de utiliza 
ção por parte das crianças e dos pais. 0 
ensino deve ser mais rude3 para crianças 
mais rudes3 e não se deve mostrar a ela 3 
um mundo que ela não terá. A escola da la. 
ã 4a. séries3 deve dar o básico3 muito bem 
dado. Seria um instrumento para utilizar 
se tiver mais chances."

Os pais procuram colocar as crianças na 
escola3 um pouco por obrigação3 porque acham 
que a criança precisa aprender e porque as 
crianças 3 na hora em que estão na escola 3 
estão cuidadas.
A escola foi criada para atender a esta co_ 
muni da de (Vila Sandra), os pais desta comu 
nidade3 não iam ãs reuniões da outra escola3 
porque se sentiam inferiorizados 3 por se - 
rem mais pobres3 e as crianças também sen-
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tiam-se assim. Os pais mudaram oom o cor - 
rer do tempo. 0 Clube das Maes funcionou 
durante três anos. Elas vinham3 às 6as.fei 
ras, para um lanche; traziam os filhos ~ 
ganhavam receitas 3 aprendiam trico e cro - 
chê 3 etc.

A escola deveria funcionar em periodos 
de oito horas; foi elaborada uma proposta 
de convênio com o IAM (Instituto de Assis
tência ao Menor)3 cujo projeto não foi exe_ 
cutado por falta de verba. crianças fi
cariam com a Escola em horário de aula3 de_ 
pois iriam para o IAM para almoçar 3 apren
der oficios e teriam as horas de lazer.

Ê necessário mais horas na Escola. Os 
professores da Escola são bons; apenas' uns 
três precisariam de mais assessoramento. 0 
curriculo também ê bom3 porêm não consegue 
ser trabalhado; a criança não consegue do
miná-lo por causa dos problemas sócio-eco- 
nomicos . A criança sem condições de saúde 
e de alimentação não aprende. As mesmas 
pro fessoras y em outra realidade 3 consegui
riam melhores resultados. A escola utiliza 
as quatro horas para atender às necessida
des de saúdey de alimentação das crianças 
e3 enquanto isso3 a parte pedagógica fica 
prej udicada.

A maioria do material utilizado na Esco_ 
la é conseguido nas empresas (Labra - 8000 
lápis) mais a Prefeitura.

A escola trabalha apenas quatro horas 
com a criança;' durante as outras 203 elas 
ficam em outros ambientes e dai3 um pouco 
do trabalho da escola se perde.

Os pais acham que ê obrigação da escola 
eliminar os piolhos 3 etc. As inspetoras pas_ 
saram remédio na cabeça das crianças3 lava 
ram-nas com xampu3 cortaram os cabelos. A 
escola também faz3 diariamente3 cinco minu 
tos de escovação de dentes.

Não há possibilidade alguma de diminuir 
o curriculo; até é necessário melhorar a 
qualidade3 ensinar mais coisas.

A escola3 não se preocupa tanto com o 
indice de aprovação3 mas sim com o que a 
criança domina dos conteúdos 3 para ter con 
dições de prosseguir os estudos em qualquer 
outra escola.



Quanto aos pais, responderam-nos com as seguintes infor
mações:

"Mandamos nossos filhos para a escola3 para aprenderem 3 
para serem alguém3 para completarem a educação recebida na fam{_ 
lia".

"Acho que as professoras não ensinam o que deteriam. Des_ 
de o Pré3 a criança deveria aprender mais3 apesar de desenvol - 
ver mais. Desde o inicio3 as crianças do Pré (6 anos) deveriam 

aprender mais. Hoje elas não recebem conteúdos e quando vão ao 

ginásio, reprovam3 porque não sabem a tabuada. Todo o 19 Grau 3 

deveria ser mais forte. 0 bairro é pobre3 atende a Vila Sandra.

A Escola tem que compensar o que a familia não dá.

A escola poderia ser mais forte em conteúdos 3 com mais 

horas e com iniciação para o teabalho (cuidar da própria escola). 
A criança vem revoltada de casa3 chega na Escola e quebra o vi

dro porque quer entrar e sair por ele. A Vila Sandra é habitada 

por migrantes. Quando os filhos reprovam3 os pais culpam a pro- 

fessora3 mudam a criança de escola".

"Os pais só podem ajudar a escola com o trabalho".

"Os professores não se comunicam com as famílias (princi_ 

palmente quando o aluno vai mal e precisa de ajuda)".

"Até os 11/12 anos, a criança deveria estar bem educada3 

bem estudada3 para quando chegar em outra escola3 não se sentir 
menos que os outros. A outra diretora (de outra escola)3 pediu 
auxilio da familia3 que ajudou o aluno e ele se recuperou. Por 

isso3 precisa começar do alicerce".
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"Mando as crianças para a escola porque elas não podem 

crescer sem saber ler e es crever; ler, escrever; a educação. A 

escola pode ajudar a melhorar o nível de vida. Acho que seria 

possível aumentar o número de aulas e aprender uma iniciação pa 
ra o trabalho".

Quanto aos alunos, as informações foram as seguintes:

"Venho para escola para aprender e porque, quando cres cer, 
quero ter um serviço bom; eu ajudo em casa (12 anos); trabalho 
em lavagem de carros ãs sextas-feiras e aos sãbados. Quando ti

ver 14 anos, estou querendo estudar à noite no Colégio Rio Bran 
co; a mãe quer também que eu estude".

"Quando tiver 14 anos, vou estudar no Lincoln Gordon.Tra 
balharei até às 18:30 horas e, após, irei à aula".

"A escola estã boa, mas poderia ter um campo de vôlei e 

um campo de futebol".

"Faço as lições em casa, sozinho, às vezes, a professora 

explica antes".

Da análise desta massa de informações obtidas, foi cons
truído o questionário, buscando levantar os dados comuns e es
senciais manifestados nas entrevistas.

O questionário compõs-se de 14 perguntas, assim organiza
das:
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19 Questionário aplicado na Escola "Maria do Carmo Mar -
35

tins" - Campo Comprido

Objetivos:

1) Caracterizar a clientela que freqüenta as quatro pri 
meiras séries do 19 Grau, das escolas da periferia, quanto ao nl 
vel sõcio-econômico-educacional.

2) Identificar as "necessidades pedagógicas" dessas mes
mas crianças.

Parte I (Objetivo 1)

Características da clientela escolar

1) Nível de salário dos pais:
Pai percebe CR$ ____________________ mensais
Mãe percebe CR$ ____________________ mensais
Outras pessoas da família CR$ _____________  mensais.

2) Profissão do pai_____________________________________
Profissão da mãe

3) Menor: Trabalha ( ) Sim ( ) Não
Atividades___________________ Remuneração_
Número de horas de trabalho

4) Nlvel de escolarida:
do pai:________________ da mãe:
dos irmãos:

5) A casa onde a família mora ê: própria ( ) sim ( ) não 
Alugada ( ) sim ( ) não; emprestada ( ) sim ( ) não.

6) Há quanto tempo a família mora no lugar?_____________



7) Onde nasceu a criança?__________________

8) A família pretende ficar aí? Pretende ir embora? Para 
on de ?________________________________ ______________________

9) Quem mora com a criança?_____________________________

10) Quem cuida da criança?_  _________________

11) Como o pai passa o tempo livre?________________

12) Como a mãe passa o tempo l i v r e ? ___________

13) Como a criança passa o tempo livre?_____________

Parte II (Objetivo 2)

1) Porque os pais-mandam os filhos para a Escola?_______
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2) As crianças querem ir para a Escola? Por quê?

3)
a Escola?

Até que série,os pais querem 
Por quê?

que os filhos freqüentem

4)
padrão de

A escola ê capaz de auxiliar 
vida?

o aluno a melhorar o seu

5) 0 que a escola tem que fazer 
ter sucesso na escola?

para que o aluno possa

6) 0 que o aluno deve fazer na escola?

7) O que ele faz, na escola?



8) 0 que o aluno aprende na escola é útil para ele? Ago
ra ou no futuro?__________________________________________

9) Se você pudesse, quais as modificações que faria na 
Escola?________________________________________________________

10) O que o aluno deve aprender na escola, atê o final 
da 4a. S é r i e ? ______________________________________________

11) 0 que acontece com o aluno que reprova no final do 
an o ?______________________________________ ____________

12) A criança deve permanecer na Escola por mais tempo ? 
(Número de horas diárias) _____________________________________

13) Como seria utilizado este tempo?____________________

14) As férias escolares são boas para as crianças? Deve
riam ser maiores? Deveriam ser menores?
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Este Questionário foi submetido à apreciação de três es
pecialistas, que julgaram as perguntas pertinentes aos objetivos 
do trabalho.

A seguir, o mesmo foi aplicado em 26 pessoas: 11 crianças 
(sorteadas aleatoriamente entre aquelas matriculadas e que fre
qüentavam as 3as. e 4as. Séries); nove pais ou responsáveis pe
las crianças; foram entrevistados a supervisora, a orientadora educa
cional, a diretora e três professoras (3as. e 4as. Séries)( Re
latório da Escola).



Após a aplicaçao e análise do mesmo, bem como das respos 
tas obtidas, chegou-se à conclusão de que a ordem das perguntas 
seis e sete, deveria ser invertida, isto é, no lugar de pergun
tar:

"6) 0 que o aluno deve fazer na escola?" e, em seguida:

"7) 0 que ele faz3 na escola?", perguntar-se-ia:

"6) 0 que o aluno faz na escola?" e a seguir

"?) 0 que ele deveria fazer na escola?", uma vez que a 
grande maioria das pessoas entrevistadas respondeu que o aluno 
deve obedecer, cumprir ordens, ser bom, etc. Estas respostas de 
monstraram claramente, um enfoque moral, deixando de lado a es
pecificidade pedagógica, que se pretendia apreender ao tratar 
da função da escola. Também a pergunta "8) 0 que o aluno aprende 

na escola3 ê útil para ele? Agora ou no futuro?", foi abandona
da, uma vez que todos responderam que é útil, tanto agora como 
no futuro. Esta pergunta foi substituída por: "0 que o aluno

mais gosta de fazer3 na escola?" E surgiu espontaneamente das 
conversas mantidas com as pessoas. Sempre, durante as entrevis
tas, apareceu este tipo de comunicação.

Buscando colocar as perguntas de maneira mais objetiva 
quanto ao que se queria perguntar, foram alterados na redação , 
alguns tempos de verbos.

Durante as conversas iniciais com o pessoal docente, dis 
cente e os pais, e o acesso aos dados relativos à clientela es
colar, constatou-se que grande parte da mesma, era constituída 
de migrantes, isto é, pessoas oriundas de outros lugares (Norte 
do Paraná e São Paulo, principalmente) e, segundo depoimento do
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pessoal docente, muitos não permaneciam na Escola, pela mudança 
da família. Alguns iam embora para o Paraguai ou Mato-
Grosso.

Diante da hipótese de que grande parte da clientela das 
escolas de periferia estivesse de passagem, sentiu-se necessida 
de de elaborar o questionário abrangendo duas partes: a primei
ra delas, caracterizando a clientela quanto ao nível da escola 
ridade da família, procedência, profissão e renda familiar, bem 
como desejo de permanecer no lugar e uso do tempo livre. A se
gunda parte, buscava identificar as necessidades pedagógicas 
dessas crianças.

Como não foi observada discrepância nas respostas obti - 
das junto ãs crianças de 3a. e 4a. Séries e para limitar o núme 
ro de sujeitos da amostra, optou-se por pesquisar apenas junto 
â 4a. Série do 19 Grau.

A re.dação final do instrumento de pesquisa, foi a seguin
te:

QUESTIONÁRIO PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS

OBJETIVOS:

1) Caracterizar a clientela que freqüenta as quatro primeiras 
séries do 19 Grau, das escolas da periferia, quanto ao nível 
sócio-econòmico-educacional.

2) Identificar as "necessidades pedagógicas" destas mesmas cri

anças .
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PARTE I (Objetivo 1)

CARACTERÍSTICAS DA CLIENTELA ESCOLAR

1) Nível de salário dos pais:
Pai percebe CR$____________________________   mensais
Mãe percebe CR$_______________________________ mensais
Outras pessoas da família: CR$ _______________  mensais.

2) Profissão do pai  _________________________________
Profissão da mãe____________________________________________

3) Menor: Trabalha ( ) Sim ( ) Não
Atividade____________________ Remuneração___________________
Número de horas de trabalho:_______________________________

4) Nível de escolaridade: do pai________________ da mãe________
dos i rmão s:_________________________________________________

5) A casa onde a família mora é: Própria ( ) Sim ( ) Não
Alugada ( ) sim ( ) não Emprestada ( ) sim ( ) não.

6) Há quanto tempo a família mora no lugar?___________________

7) Onde nasceu a criança?_____________________________________

8) A família pretende ficar aí? Pretende ir embora? Para onde?

9) Quem mora com a criança?_______________________________ __

10) Quem cuida da criança?____________________________________

11) Como o pai passa o tempo livre?___________________________

12) Como a mãe passa o tempo livre?__________________________ _

13) Como a criança passa o tempo livre? ______________________
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PARTE II (Objetivo 2)

1) Por que os pais mandam os filhos para a escola?

2) As crianças querem ir para a escola? Por quê?_______________

3) Até que série, os pais querem que os filhos freqüentem a es
cola? Por quê?__________________________________________

4) A escola é capaz de ajudar o aluno a ter um bom padrão de vi 
da, no futuro?______________________________________________

5) 0 que a escola tem que fazer para que o aluno possa ter suces
so na escola?__________________ '_____________________________

6) 0 que o aluno faz, na e s c o l a ? __________________________

7) O que o aluno deveria fazer, na escola?_____________________

8) 0 que o aluno mais gosta de fazer, na escola?_______________

9) Se você pudesse, quais as modificações que faria na Escola ?

10) O que o aluno deve aprender na escola, até o final da 4a.
Série?______________________________________________________

11) O que acontece com o aluno que reprova no final do ano?_

12) A criança deve permanecer na Escola por mais tempo? (Número
de horas diárias)__________________________________________ _

13) Como seria utilizado este tempo?___________________________

14) As férias escolares são boas para as crianças? Deveriam ser 
maiores? Deveriam ser menores? ____ _____ __



CAPÍTULO III

QUEM SÃO ESSAS CRIANCAS7--

A população pesquisada abrangeu oito escolas localizadas 
na periferia de Curitiba', conforme demonstra a Tabela abaixo,so 
mando um total de 186 questionários assim distribuídos: 72 ques 
tionãrios aplicados em crianças que cursavam a 4a. série do 19 
Grau; 66 questionários aplicados em pais ou responsáveis de alu 
nos das 4as. Séries; 46, em professores das 4as. Séries, inclu 
indo nesta classe os diretores, supervisores e orientadores edu 
cacionais.

TABELA 1

POPULAÇÃO PESQUISADA
NOME DA ESCOLA ALUNOS PAIS PROF. TOTAL
"Irati" 11 10 08 29

"Maria do Carmo Martins" 12 08 07 29

"Ana Hella" 05 05 04 14

"P. V. Parigot de Souza" 10 10 07 27

"Érico Verissimo" 10 10 08 28

"Dos Vinhedos" 09 09 04 22

"Foz do Iguaçu" 10 10 05 25

" Santo Antonio da Platina" 05 04 03 12

TOTAL 72 66 46 186



Para caracterizar a clientela, quanto ao nível econômico, 
utilizaram-se as variáveis: nível de salários dos pais (pai,mãe, 
outras pessoas da família, menor); a natureza da propriedade(ca 
sa própria, alugada ou emprestada); tempo de residência da famí 
lia no local.

Para estudar o aspecto social, todas as variáveis do ques 
tionário forneceram dados, pois o fator econômico e o educacio
nal foram considerados integrantes do contexto social. Porém,as 
questões relativas: ao local onde nasceu a criança; à intenção 
da família de ficar no local ou ir embora (a fim de verificar a 
possibilidade de migração familiar); ás pessoas que moram com a 
criança; â maneira como o pai utiliza o tempo livre; à maneira 
como a mãe passa o tempo livre; à maneira como a criança utili
za o tempo livre, pretenderam enfocar mais o aspecto social.

As perguntas relativas ao nível de escolaridade do pai , 
da mãe, dos irmãos; a questão de quem cuida da criança, preten
deram focalizar o aspecto educacional. As perguntas relativas à 
utilização do tempo livre pela criança e pelos pais também auxi 
liaram na configuração das respostas às questões educacionais.
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TABELA 2
NÍVEL DE S.ALÃRIO -  PAIS

SALÄRI0 MARIA CARMO MARTINS IRATI PARI GOT DE SOUZA ANAHELLA ÉRICOVERÍSSIMO FOZ DO IGUAÇÜ DOSVINHEDOS Sto. ANTONIO PLATINA TOTALN %
Nenhum Salario ** 03 01 03 - - 05 03 02 17 23,6
< SM* 03 03 - - - 01 01 08 11,1
1 SM---  2 SM 06 02 04 02 04 - 01 01 20 27,8
2 SM---  3 SM - 01 01 - - - - 01 03 4,2
3 SM---  4 SM - 04 01 01 05 04 02 - 17 23,6
4 SM---  5 SM - - 01 - - 01 - - 02 2,8
> 5 SM - - - 02 01 - 02 - 05 6,9

TOTAL 12 11 10 05 10 10 09 05 72 100%
* 0 SM (salario mínimo) base e o de CR$ 34.776,00
** Nenhum Salario - Engloba os pais que não colaboram para a renda familiar, por jâ haverem falecido (3), por não viverem com a família (7), por estarem desempregados (5) ou por não haverem declarado (2).



Verificamos que 20 pais, isto é 27,8% estão na faixa de 
um a dois SM. Seguem-se 17 pais, isto é 23,6%, que percebem en
tre três a quatro SM, igualando em número com os pais que não 
contribuem para a renda familiar, por já haverem falecido, por 
não viverem com a família, por estarem desempregados, ou por ou 
tro motivo, que não quiseram declarar.

Pelos dados distribuídos na Tabela 3, percebemos que a 
maior parte das mães das crianças entrevistadas, 42, isto é , 
59,2%, não desenvolvem nenhuma atividade remunerada, seguindo-se 
aquelas que percebem na faixa de um a dois SM (12, isto ê,16,9%) 
16 mães (22,5%) recebem de um a dois SM e apenas uma mãe (1,4%) 
tem seu salário localizado na faixa de dois a três SM.

Uma das mães, apesar de trabalhar na fábrica de esqua 
drias do marido, não recebe nenhum pagamento.

Para verificar se outras pessoas concorriam com algum sa 
lãrio para aumentar a renda familiar, obtivemos os dados expos
tos na Tabela 4, onde podemos constatar que, das 72 famílias en 
trevistadas, apenas 21 recebem este tipo de reforço para o orça 
mento. Doze famílias (16,6%) contam com a ajuda de uma outra 
pessoa da família, além do pai e da mãe, porém com quantia me
nor a um SM; seis (3,4%) famílias possuem consigo uma outra pes 
soa com atividade remunerada entre um e dois SM e três (4,2%) ,
entre dois e três SM.
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TABELA 3
NÍVEL DE SALÃRIO - MÃES

SALÃRIO MARIA CARMO MARTINS IRATI PARIGOT DE SOUZA ANA HELLA ’ ÊRICOVERÍSSIMO FOZ DO IGUAÇÔ DOSVINHEDOS STO.ANTONIO PLATINA TOTALN %
Nenhum Salãrio * 05 07 08 04 07* 03 07 01 42 59,2
< SM 03 03 - - 01 02 01 02 12 16,9
1 SM---  2 SM 04 01 02 01 01 05 01 01 16 22,5
2 SM---  3 SM - - - - 01 - - - 01 1,4

TOTAL 12 11 í*» 10 05 10 10 09 04** 71 100%
* Trabalha na firma de esquadrias do marido, mas nao tem salãrio. r Uma das mães não vive com a família.
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TABELA .4

Famílias que Possuem Outras Pessoas Morando Junto e que Auxiliam no Orçamento
Doméstico

FAMÍLIAS « • N %
Nao convivem com outras pessoas que trabalham 51 70,8
Que recebem auxilio menor do que um SM 12 16,6
De 1 S M ----- 2 SM 06 8,4
De 2 S M ----- 3 SM 03 4,2

TOTAL 72 100%'

Das 72 menores entrevistados 69, isto é 95,8% não execu
tam nenhuma atividade remunerada; três menores recebem abaixo 
do salário mínimo.

O levantamento das ocupações dos pais e das mães exigiu 
que se tomasse como base para o estudo, uma classificação das 
mesmas.

A partir da classificação das ocupações utilizadas por 
Mello (1932), optou-se por uma alteração dessa classificação.As 
categorias surgiram em função de maior ou menor complexidade 
das ocupações. Assim, na categoria das ocupações manuais (pais), 
foram englobadas as seguintes: pedreiro, meio-oficial de pedrei 
ro, atendente de posto de gasolina, aquele que faz carpinagem , 
barbeiro, aquele que faz carteiras no Detran, examinador de
pneus, costureiro de colchões, sapateiro, porteiro, lavador de 
carros, aquele que cuida da chácara alheia, servente e cobrador 
de ônibus.



TABELA 5

Nível de Salario - Menor
SALARIO MARIA CARMO • IRATI PARIGOT DE ANA ERICO FOZ D0 DOS STO. ANTONIO TOTALMARTINS SOUZA HELLA VERÍSSIMO IGUAÇÔ VINHEDOS PLATINA N %

Nenhum Salario * 11 10 10 04 10 10 09 05 69 95,8
< SM 01 01 - 01 - - - - 03 4,2

TOTAL 12 11 10 05 10 10 09 05 72 100%
* Nenhum Salario: Menores que nao executam nenhuma atividade remunerada.

CO



Na categoria de ocupações manuais especializadas foram 
incluídas as ocupações de: motorista, serralheiro, gráfico, pe
dreiro que empreita serviços e tem alguns operários sob suas or 
dens, aquele que faz faturamentos, carpinteiro, cozinheiro, ope 
rador de máquinas, recepcionista de hotel, aquele que compra e 
vende jóias, armador de ferragens, atendente de serviço público 
e ajudante de motorista.

Na categoria de supervisor de trabalho manual e manual es
pecializado, entendemos que estão incluídos o fiscal da Prefei
tura, o auxiliar de Administração, o gerente de loja, o chefe 
de seção da firma de compensados, o gerente do posto de gasoli
na e o dono da fábrica de esquadrias.

Na categoria de ocupações técnicas estão incluídos o que trabalha 

com processamento de dados, o operador de sistemas da COPfíL, o 
eletrotécnico, o auxiliar técnico da TELEPAR e o contador.
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TABELA 6

Qcupaçao dos Pais

NÍVEIS DAS OCUPAÇÕES

1. Ocupações Manuais
2. Ocupações Manuais Especializadas
3. Supervisão de Ocupações Manuais e Especiali^ 

zadas
4. Ocupações Técnicas

TOTAL

*: Refere-se ao total dos que tiveram as ocupaçoes declaradas, incluindo os 
desempregados (pedreiros e motoristas) e alguns que nao viviam com a fa 
mília.



Observando os dados da Tabela 6, vemos que a grande maio 
ria dos pais exercem ocupações manuais (48,4%) ou manuais espe
cializadas (34,4%) e uma pequena minoria fica distribuída entre 
as atividades de supervisão (9,4%) e técnicas (7,8%).

TABELA 7
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Atividades Exercidas pelas Maes

ATIVIDADES N %

Do Lar 41 57,8
Doméstica, Diarista, Faxineira Lavadeira, Servente, 
Zeladora 16 22,5

' Ajuda na Firma, Cobradora de Ônibus, Auxiliar de Em
balagem 03 4,2
Costureira, Cozinheira, Cantineira, Cabeleireira 07 9,9
Recepcionista, Balconista, Inspetora, Agente de Saude 
e Trabalha com Fotos em Casa 03 4,2
Contadora 01 1,4

TOTAL 71 100%

A maior parte das mães dedicam-se somente às atividades 
do lar (57,3%), 22,5% exercem atividades de limpeza, 9,9% são 
costureiras, cabeleireiras, cozinheiras ou cantineiras; o res - 
tante i distribuído em atividades diversas.
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TABELA 8

Ocupações dos Menores

ATIVIDADES N %
Ajuda em casa 58 80,5
So freqüenta a escola 07 9,7
Brinca 01 1,4
Trabalha sistemãticamente ,com remuneração * 02 2,8
Trabalha esporadicamente,com remuneração ** 02 2,8
Trabalha sistematicamente, sem remuneração *** 01 1,4
Ajuda o pai a construir a casa própria 01 1,4

TOTAL 72 100%

* - Trabalha na fábrica de esquadrias, do pai (1), doméstica (1)
** - Vende sorvete, quando faz calor (1), substitui às vezes, o irmao, na 

oficina mecanica (1). .
*** - Trabalha na casa dos irmaos, em troca de casa, comida e estudo.

Quanto aos dados da Tabela 8, percebemos que grande par-í 
cela (80,5%) dos menores entrevistados ajudam em casa. Muitos 
manifestaram durante a entrevista, a intenção de, após completa 
rem 14 anos de idade, trabalharem durante o dia e estudarem à 
noite. Também paralelamente deixavam entrever preocupação, assim 
como os pais, quando sabiam que as escolas que ofereciam ensino 
de 5a. a 8a. Séries se situavam longe do lugar onde moravam. Como 
terão que estudar à noite, a distância entre a casa e a escola, 
irá constituir-se num problema, assim como o pagamento da condu 
ção.
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TABELA 9

Escolaridade dos Pais

NÍVEL DE ESCOLARIDADE PAI* f MAE**
N % N %

Analfabeto 06 9,5 05 7,9
Só assina o nome 04 6,3 05 7,9
Alfabetizado 05 7,9 05 7,9
Primário incompleto 13 20,7 18 28,6
Primário completo 21 33,4 18 28,6
Ginásio incompleto 03 4,8 07 11,1
Ginásio completo 04 6,3 04 6,4
29 Grau incompleto 02 3,2 - -

29 Grau completo 05 7,9 01 1,6
TOTAL 63 100% 63 100%

* - Nove pais nao constam, porque dois sao falecidos, cinco nao declararam 
e dois nao viviam com a família.

** - Nove maes nao constam, porque oito nao declararam e uma nao vive com 
a família.

Quanto ao nível de escolaridade, 33,4% dos pais possuem 
o primário completo (de la. a 4a. Séries - antigo curso primário) 
e 20,7% possuem o antigo curso primário incompleto, isto ê, não 
chegaram a concluir a 4a. Série. Quanto às mães, há o mesmo nú
mero delas com o antigo curso primário incompleto e com o curso 
primário completo (de la. a 4a. Séries).

O nível de escolaridade dos irmãos foi analisado na Ta
bela 10. Podemos notar, que entre as famílias entrevistadas,não 
há mais crianças (em idade escolar) analfabetas. Todos os entre 
vistados que possuíam irmãos em idade escolar, afirmaram que os 
mesmos estavam na escola ou já haviam passado por ela. A maio - 
ria possui ginásio incompleto. Ao terem que abandonar os estu - 
dos para trabalhar, permanece neles a intenção de voltar para a 
escola, fazendo um Supletivo, conforme declararam no decorrer



das entrevistas. 0 número de irmãos que permanecem na faixa de 
alfabetização ou no Primário incompleto (16,7% para ambas as 
faixas), explica-se por tratarem-se de crianças de pequena ida
de (de 7 a 10 anos).

No entanto, parece difícil o acesso, aos filhos de famí
lias de baixa renda, aos níveis mais altos de escolaridade. Fo
ram encontrados apenas sete irmãos (11,7%), com ginásio comple
to. Por ginásio entendem de 5a. a 3a. Séries. Logo, teríamos que 
considerar que é baixo o número de jovens que concluem o 19 Grau, 
na periferia da cidade. Número semelhante (10,0%, isto é, 6) ,
conseguiram fazer o 29 Grau completo. Uma moça, irmã de uma cri 
ànça entrevistada, está fazendo o 29 Grau como Cursinho; isto ê, 
com o objetivo de submeter-se ao concurso vestibular.

Em nenhuma das 72 famílias, encontramos um dos filhos 
freqüentando a Universidade.

TABELA 10
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Escolaridade dos Irmaos, Segundo as Famílias das Crianças
Entrevistadas*

NÍVEL DE ESCOLARIDADE N %
Analfabetos - -
So assinam o nome — —
Alfabetizados 10 16,7
Primário incompleto 10 16,7
Primário completo 02 3,3
Ginásio incompleto 23 38,3
Ginásio completo 07 11,7
29 Grau incompleto 02 3,3
29 Grau completo 06 10,0
39 Grau

TOTAL 60 100%

* - 12 crianças entrevistadas não possuíam irmaos, ou possuíam irmaos que 
nao estavam em idade de escolarizaçao.
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TABELA 11

Condição de Moradia (ou Residência)

RESIDÊNCIA N %
Propria 52* 72,2
Alugada 18 25,0
Emprestada 02 2,8

TOTAL 72 100%

* - As escolas pesquisadas situam-se dentro ou ao lado de Conjuntos Habita
cionais .

Pelos dados da Tabela 11, observamos que a maioria das fa 
milias entrevistadas possui casa própria. Conforme nota ao pé da 
Tabela, esclarecemos que‘ as escolas situam-se junto aos conjun
tos habitacionais do Banco Nacional de Habitação. As casas ou 
apartamentos são pequenos, assim como os terrenos nos quais es
tão localizados. Mas, o fato de deixar de pagar aluguel, de pos; 
suir uma casa própria, ê um objetivo perseguido pelas famílias. 
Torna-se, segundo testemunho de diretoras, professoras e pais , 
o objetivo essencial, ligado â própria sobrevivência da família.

Quanto ao tempo de residência das famílias, (Tabela 12 ) 
parece estar vinculada ao tempo de existência dos conjuntos ha-> 
bitacionais. A porcentagem maior, 42,0% (29), concentra-se na 
faixa de um a cinco anos, seguindo-se a faixa de cinco a 10 anos 
(26,1%, isto é, 18 famílias).
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TABELA 12

Tempo de Residencia das FamI1ias
N9 DE ANOS N %
Menos de 1 08 11,6
1 ----- 5 29 42,0
5 10 18 26,1
10 15 07 10,2
15 20 03 4,3
20 ----- 04 5,8

TOTAL* 69 100%

* - Três entrevistados nao souberam informar.

TABELA 13

Procedência da Criança

LOCAL DE NASCIMENTO N %

Capital 39 54,2
Interior - PR. 32 44,4
Outros estados 01 • 1,4

TOTAL 72 100%

Hão há grande diferença entre o número de crianças oriun 
das da própria cidade e as que vêm do interior do Estado, 54,2% 
para 44,4%.



Pretensões da Família quanto à Fixação da Residência

TABELA 14

PRETENSÕES N %
Pretende ficar aqui 60 83,3
Pretende ir embora 01 1,4
Nao sabe ainda 05 6,9
Nao sabe informar 06 8,4

TOTAL 72 100%

A grande maioria das famílias das crianças pretende fi - 
car no local; como vimos anteriormente, a aquisição da casa pró 
pria é muito importante (83,3%). Esta confirmação faz com que a 
indagação levantada no inicio do trabalho sobre se as famílias 
da periferia da cidade seriam migrantes, a caminho de outras lo 
calidades, não se confirma.

Parece ser, antes, a compra da casa própria, o fator que 
situa a família no local.

A maioria das crianças entrevistadas mora com a família: 
pai, mãe e irmãos (65,3%) seguindo-se 16,6% de crianças que mo
ram com mais pessoas, isto é, outros parentes moram juntos.
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TABELA 15

Quem Mora com a Criança

PESSOAS N %
Pai, Mae, Irmãos 47 65,3
Padrasto, Mae, Irmãos 03 4,2
Mae e Irmãos 05 6,9
Mae, Irmãos, outros parentes 01 1,4
Pai, Mae, Irmãos, outros parentes 12 16,6
Tia, Tio, Primos 01 1,4
Mae, Prima 01 1,4
Irmaos 01 1,4
Pai, Mae e Sobrinhos 01 1,4

TOTAL 72 100%

Quanto à pergunta "Quem cuida da criança?", 65,3%, portan 
to mais da metade das crianças, são cuidadas pela mãe ou pelo 
pai. Como foi possível verificar anteriormente, também mais de 
50% das mães não exercem atividades remuneradas. Permanecendo 
em casa, podem cuidar dos filhos, quando estes estão em casa.

Em outras famílias, enquanto todos saem para trabalhar , 
as crianças se cuidam (16,6%) e ainda assumem os encargos domés 
ticos, conforme ficou demonstrado anteriormente. Uma pequena 
parcela de crianças (9,7%) ê cuidada pela irmã mais velha.

Estes dados são demonstrados na Tabela 16.
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TABELA 16

Quem Cuida da Criança

PESSOAS QUE CUIDAM DA CRIANÇA N %
A Irma mais velha 07 9,7
0 Pai 01 1,4
A Mae ou o Pai 37 65,3
As Crianças se cuidam 12 16,6
Avo 01 1,4
Tia 02 2,8
Todos os parentes que moram juntos 01 1,4
Irmao 01 1,4

TOTAL 72 100%

Para analisar as respostas dadas à pergunta: "Como o pai

passa o tempo livre?", agrupamos as mesmas por categorias. A 
primeira delas abrangeu as atividades que o pai exerce só, lon
ge da família (vai no bar, fica com os amigos). Al se localiza
ram poucas respostas (4,2%) .

As atividades exercidas por pais, em casa, foram agrupa
das na 2a. categoria. São atividades como: aumentar ou conser - 
tar a casa, ver TV. Nesta categoria situaram-se a maior parte 
dos pais: 56,9%.

A 3a. categoria englobou as atividades que solicitavam 
alguma outra forma de trabalho capaz de render algum dinheiro , 
excetuando a do pai que ajuda na Igreja. No entanto, aqui, esta 
atividade, embora não aumente a renda, ficou englobada; 9,7% 
dos pais situam-se nesta faixa.



A 4a. categoria compreendeu as atividades que envolviam 
as crianças: pescaria, futebol, passeios, brinquedos/ 11,2% dos 
pais utilizam o tempo livre nestas atividades.

As atividades que o pai executa perto da família, ou que 
possibilitam a companhia da criança, foram agrupadas em outra 
categoria (6,9%).

As demais categorias caracterizaram o pai doente, oe 
pais falecidos ou ausentes e ainda, aqueles cujas atividades du 
rante as horas de lazer não foram declaradas.

TABELA 17

Como o Pai Passa o Tempo Livre

ATIVIDADES N %

Sai com os amigos; vai no bar 03 4,2
Fica em casa; conserta alguma coisa; pinta ou aumenta 
a casa; assiste TV; dorme; fica lendo 41 56,9
Cuida dos negocios, faz outros serviços remunerados; 
aos sábados vende sonhos e aos domingos vai pescar ; 
is vezes vai vender sorvete; trabalha na Igreja 07 9,7
Pescaria ou futebol com as crianças; passeia com a 
família; brinca com as crianças 08 11,2
Vai na Igreja; vai na casa dos vizinhos; visita pa - 
rentes; joga bola 05 6,9
Nao faz nada porque sofreu derrame 01 1,4
Pai ausente; pai falecido 05 6,9
Nao declarou 02 2,8

TOTAL 72 100%

"Como a mãe passa o tempo livre", também mereceu o agru
pamento das respostas em categorias. A primeira delas diz res - 
peito às atividades que a mãe realiza, acompanhando o pai (5,6%)



a segunda, as que as mães declararam realizar com a criança ou 
com a família (8,3%). Na terceira categoria estão aquelas que 
ela realiza em casa, na vizinhança ou nas casas de parentes,sem 
necessariamente envolver a criança. Constituem a maioria das 
respostas: 36,1%. Na quarta categoria situaram-se as atividades 
que as mães declararam realizar às vezes (20,8%). Quanto às mães 
que utilizam o tempo que seria de lazer, na execução de tarefas 
remuneradas, caracterizaram uma quinta categoria e aí se situa
ram 26,4% das respostas. Desta maneira, percebemos que uma boa 
parte das mães não possuem horas de lazer, pois elas são absor
vidas por alguma forma de trabalho manual, remunerado, capaz de 
elevar um pouco a baixa renda familiar. Uma das mães dorme por
que é cobradora de ônibus. Certamente, para compensar quando 
trabalha em horário noturno; e uma das mães não vive com a famí
lia.

TABELA 18
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Como a Mae Passa o Tempo Livre

ATIVIDADES N %

Vai pescar com o pai, viaja com o pai, sai com o pai 04 5,6
Passeia com a família, brinca com as crianças 06 8,3
Assiste novela, visita parentes, faz visitas; faz as 
unhas e vai na casa da vizinha; conversa com a vizinha 26 36,1
Arruma roupa, às vezes passeia; às vezes fica trabalhan
do, às vezes assiste TV; faz tricô, croche, ajuda na 
Igreja 15 20,8
Lava os panos da escola; fica trabalhando; lava roupa 
para fora; costura para fora 19 26,4
Fica dormindo 01 1,4
Ausente 01 1,4

TOTAL 72 100%



"Como a criança utiliza seu tempo livre", foi analisado 
da seguinte maneira: la. categoria, as atividades de recreação, 
ida à Igreja ou acompanhar a mãe em passeios. Aí situaram-se a 
maioria das respostas: 56,9%.

A 2a. categoria compreendeu apenas uma resposta, a de um 
menino que passas os finais de semana pescando com o pai.

A 3a. categoria compreendeu as respostas dadas pelas cri 
anças que brincam, mas também utilizam seu tempo livre com algu 
ma forma de obrigação: cuidar de outras crianças, estudar.23,6% 
de crianças utilizam o tempo livre desta maneira.

A 4a. categoria agrupou as respostas das crianças que tra 
balham durante o tempo que seria de lazer (12,5%). Segundo tes
temunho de diretoras e professoras, essas crianças, quando che
gam na escola, querem brincar, recrear-se, jogar bola. Tais cri 
anças, gostariam de passar mais tempo na escola, segundo decla
raram na 2a. parte da entrevista.

Quatro crianças (5,6%) afirmaram que só assistem TV, nas 
horas de lazer.
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TABELA 19

Como a Criança Passa o Tempo Livre

ATIVIDADES N %

1. Brincando; passeando. Brinca em casa da avo; na casa dos 
colegas. Sai aos domingos; vai ao Catecismo; faz o curso 
para Crisma. Acompanha a mae nas visitas. Vai assistir 
ao futebol. 41 56,9

2. Vai pescar com o pai. 01 1,4
3. Ajuda a mãe; cuida do sobrinho, brinca; vê TV. Brinca 

com os irmãos e vê TV. Lê muito. Brinca e ajuda a mae e 
a tia. Dorme, vai ao Catecismo, brinca e estuda. 17 23,6

4. Ãs vezes, trabalha numa oficina e ganha 500 ou 1000 cru 
zeiros. Trabalha na Igreja com a família. Ajuda a mae
na limpeza da casa e estuda. Fica em casa cuidando do 
irmao. Nao faz nada; tem vez que trabalha carpindo. 09 12,5

5. Assiste TV. 04 5,6

TOTAL 72 100%

Retomando as números, vemos que, das 72 famílias ehtrevis 
tadas, 27,2% tim o pai recebendo entre um e dois SM; 23,6% não 
concorrem para a renda familiar e 23,6% percebem entre dois e 
três SM. Estas mesmas 72 famílias possuem 59,2% das mães sem 
exercer nenhuma atividade remunerada; 16,9% recebem abaixo de 
um SM e 22,5% recebem entre um e dois SM. Somente 12 famílias 
possuem outra pessoas consigo que, através de alguma atividade 
remunerada, pode contribuir para o aumento da renda familiar ; 
seis famílias recebem este auxílio na faixa de um a dois SM e 
três, de dois a três SM.

Quanto aos menores, a grande maioria (95,8%) não executa 
nenhum trabalho remunerado e apenas 2,8% trabalha com remunera
ção abaixo de um SM,



A constatação de tais resultados permite verificar que 
é muito baixa a renda familiar total dessas famílias às quais 
pertencem as crianças. Como a grande parte está adquirindo casa 
própria pelo 3NH (72,2%), é de se supor que uma boa parcela do 
orçamento doméstico esteja sendo absorvido pelo pagamento das 
prestações da casa própria.

As ocupações dos pais e das mães concentram-se em ativi
dades manuais (48,4% dos pais), atividades domésticas (57,8% 
das mães) e de faxina (22,5% das mães). 0 nível de escolaridade 
dos pais (20,7% - primário incompleto; 33,4% - primário comple
to) e das mães (28,6% - primário incompleto e 28,6% primário 
completo) não lhes possibilita o acesso a profissões capazes de 
proporcionar melhores salários.

Estes pais, assim como as mães, não costumam utilizar 
suas horas de lazer com leituras. Apenas um pai declarou ler , 
nas horas de folga.

Os menores (crianças entrevistadas) também não dedicam 
seu tempo livre ã leitura. Apenas uma criança declarou ler mui
to.

A orientação das crianças, fora da escola, está a cargo 
das mães (51,4%) e algumas (16,6%) se cuidam ou cuidam também 
de outras crianças. Se considerarmos o número das que utilizam 
seu tempo livre, alternando a brincadeira com a execução de al 
guma forma de dever (23,6%), vemos que uma boa parte das crian 
ças contribue para os serviços de infra-estrutura da casa (80,5 
ajudam em casa).



Quanto à interrogação levantada no início da pesquisa , 
sobre a possibilidade das populações de periferia estarem em 
processo de migração (isto é, terem vindo para Curitiba, porém, 
como passagem) parece não se confirmar. A aquisição da casa pró 
pria, parece fixar a família, no local.

64



NOTAS DE REFERÊNCIA

MELLO, Guiornar Namo de. Magistério de 1? grau. Da compe
tência técnica ao compromisso político. Sáo Paulo, Cortez, 1982. 
p. 69.



O QUE ELAS RESPONDERAM? O QUE DISSERAM SOBRE ELAS. SEUS PAIS E

CAPÍTULO IV

SEUS PROFESSORES?

O objetivo da segunda parte da pesquisa, consistiu em 
identificar as "necessidades -pedagógicas", das crianças entrevis^ 
tadas, que constituíram a amostra da população.

As perguntas buscaram, justamente, focalizar o âmago da 
questão: por que os pais mandam os filhos para a escola? 0 que 
querem que os filhos adquiram, enquanto estão na escola? E as 
crianças, sujeitos do processo de escolarização, por que procu
ram a escola? O que querem que lhes aconteça, enquanto a freqüen 
tam? E os professores, responsáveis diretos pelas crianças, por 
que acham que elas vão à escola? 0 que, segundo eles, elas deve 
riam aprender? Em suma, queríamos mesmo saber, quais as necessi^ 
dades que a escola deve atender.

Fizemos as mesmas perguntas, para as crianças, para os 
pais e para os professores. Isto nos permitiu perceber os vários 
enfoques das questões, em relação aos sujeitos envolvidos: as
crianças, os pais e os professores.



As respostas foram analisadas, segundo a idéia central 
que transmitiam. Assim, as crianças que responderam "para arru
mar um bom serviço no futuro" ou "para ser alguem3 quando cres
cer"; formaram um conjunto, considerada como uma unidade.

Ã pergunta número 1: Por que os pais mandam os filhos pa 
ra a escola? 43 crianças, isto é, 59,7%, deram as seguintes res 
postas:

- "Para aprender 3 estudar bem3 quando crescer trabalhar 

num serviço bom. As coisas3 hoje em dia3 estão difíceis."

Vinte e duas crianças (30,5%), responderam que eram man
dadas â escola, "para aprender a ler e escrever"; cinco (6,9%) 
disseram que eram mandadas para a escola, para receberem educa
ção.

Questionadas a respeito do que era "educação", responde
ram que, "educação é não conversar no meio da conversa dos mais 

velhos 3 não dizer nome feio". Um dos alunos, disse que "era uma 

forma mais agradável de viver".

Um menino de 12 anos, filho de um pedreiro desempregado 
e cuja mãe lavava ônibus, respondeu que os pais mandam os filhos 
para a escola, "para aprenderem melhor e quando crescerem3 cui

darem dos mesmos 3 porque os velhos 3 quando ficam velhos 3 nao po_ 

dem fazer nada".

Um aluno respondeu que não sabia por que os pais o manda 
vam para a escola.
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Quarenta e quatro pais (66,6%) afirmaram que mandam os 
filhos para a escola, porque desejam que os mesmos "tenham um 

futuro melhor"', 12 (18,2%) disseram que é "para os filhos apren 

derem"', outros, em menor número, mostraram-se preocupados com 
"a formação dos filhos", e outros afirmaram que,mandar os filhos 
para a escola, era "uma necessidade".

47,8% dos professores, parecem concordar, que os pais en 
viam os filhos para a escola, "para aprenderem e arrumarem um 
emprego melhor". 0 restante dos professores, acham que as crian 
ças vão para a escola por vários motivos: porque é tradição man 
dar o filho para a escola; por obrigação; porque os pais querem 
se ver livres das crianças; para manter as crianças ocupadas ; 
para que as mesmas sejam cuidadas enquanto os pais trabalham ; 
para os filhos adquirirem hábitos de higiene. E há os professo
res que acreditam que alguns motivos se combinam.

Ã pergunta número 2 - "As crianças querem ir para a esco_ 

la ? Por que?"

27 (37,5%) crianças afirmaram que "querem; todas não. Umas 

querem estudar3 porque querem ser alguém na vida. Outras não 

querem". E uma delas,explicou: "Muitas não. Aquelas que não que_

rem é porque os pais nao tem condiçoes de pagar os estudos".

Entre aquelas que responderam que "sim", encontra-se a 
maioria (58,3%), porém, os motivos são diversos: para aprender 
e poder ajudar os pais a comprar roupa e comida; porque gosta 
da escola; porque encontra os amigos para brincar; porque "ficar 
em casa dormindo 3 não serve p ’ra nada", porque "quer ter uma vi_ 
da3 que saiba de umas coisas, para poder responder, quando as
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outras pessoas3 perguntarem". Alguns citam o exemplo dos irmãos: 
"Meus irmãos gostam; estudam ã tarde. Porque a gente sabe que 3 
se estudar3 pode trabalhar no escritório".

Outras parecem achar que a professora é fator decisivo 
na motivação dos alunos em freqüentarem a escola, e respondem s
"algumas crianças gostam3 outras não. Tem umas que não gostam 

da professora e outras gostam da professora do amigo".

Uma das crianças, respondeu: "Ate o ginásio; não sei por 

que". E outra foi categórica: "Umas gostam e na minha opinião 3

eu não gosto. Porque não gosto de levantar cedo e porque meus 

amigos empurram no recreio e também dentro da sala".

87,8% dos pais responderam que os filhos querem ir à es
cola. Os motivos foram diversos: o incentivo dado pelos pais e 
pela escola; os amiguinhos; gostam de estudar; querem estudar 
para ser alguma coisa na vida; porque gostam de escrever, ado - 
ram as atividades escolares e a atenção da professora; " se dei_ 

xar3 meu filho estuda o dia inteiro"; "para aprender"; "muitas 

crianças gostam de vir3 por causa da comida que recebem na esco_ 
la. Os meus3 graças a Deus3 não tem esse problema".Alguns pais 
parecem estimular as crianças, citando exemplos de pessoas da 
família ou os seus próprios: "As crianças querem estudar mesmo.

Falamos muito3 dando exemplos de parentes que estudaram e agora 

trabalham. Eles olham o primo que estudou Eletrônica3 trabalhou 
em Itaipu3 comprou moto e telefone". "Querem. Para que não se - 
jam como a mãe que só pode pegar serviço de faxineira". "Querem.

Querem estudar para poder trabalhar no Banco3 porque veem o tra 
balho que passam os pais. Hoje em dia3quem não tem estudo3 so - 

fre ".
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Um dos pais afirmou: "Os meus dois pequenos3 são positi

vos: abaixo de chuva3 com frio3 estão vindo sempre". Outro, res 
pondeu: "Acho que gostam. Pelo menos3 meus filhos tem bastante

vontade de vir. Algumas gostam de estudar e outras para se ver 
livres do serviço de casa".

Há pais que explicam: "Bem3 querer eles não querem3 mas

nós obrigamos enquanto são pequenos. Quando crescem tem mais in 

teresse. Antes3 a gente era criado na roça3 e os pais não se 

interessavam. Agora3 a gente se esforça para dar estudo para os 
filhos", E ainda: "Ele não se esforça muito3 mas sabe das neces

sidades e vem".

Há pais que concordam com as crianças, quando elas afir
mam que algumas gostam de estudar e outras não, e respondem:"Nem 
todos. Tem crianças que gostam de estudar3 de vir para a Esco - 
la". "As que estudam3 querem vir. Só tenho uma que não estã que_ 

rendo. Alguns querem estudar e outros não; isto vem dos profes

sores".

E há ainda um outro pai, que aponta a escola na qual foi 
feita a entrevista como principal incentivo: "As crianças gos - 

tam desta escola. Ja aprenderam mais em cinco meses. Faz cinco 

meses que estão nesta escola".

Das 46 professoras entrevistadas, 78,2% afirmaram que a
\criança quer vir para a escola. Os motivos apontados foram os 

mais diversos: "porque gostam de vir e vão se apegando aos pro

fessores e ã escola"; "devido ã convivência com outras crianças 3 
merenda escolar e estudo"; "as pequeninas 3porque escutam os ou

tros falarem3 então querem descobrir este novo mundo. As demais3 
porque querem aprender. Outros3 porque ê o que querem para eles".
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"Os pré-adolescentes já sabem distinguir os bene fícios e vanta

gens do estudo, na escolha das profissões". "Porque vêem os ■> 

amiguinhos, pela merenda escolar, muitas vezes até para se ve - 

rem livres de casa"; "para fazer algo diferente e, principal - 
mente, para receber o lanche, que ê distribuído"; "porque a es

cola é ainda um lugar agradável, onde ela pode ser respeitada e 

onde ela pode alimentar-se". "As crianças têm carência afetiva, 

que a escola procura compensar. 0 lanche também atrai e há a 

convivência com as outras crianças, com quem brincam". "As cri

anças querem, porque é um meio de participarem da vida; o assun 

to da escola é mais amplo, auxilià o aluno até a conversar com 

os pais, em casa". "Querem, pela curiosidade que as crianças 

têm". "Para participar de atividades especiais". "As crianças 
gostam demais de Educação-FÍsica; há a merenda, e para aprender 

a ler e escrever". "Gostam do ambiente e as de 4a. série, já sa

bem que a escola é necessária para eles". "As crianças apreciam 

a oportunidade de recreação, que a escola oferece". "Já caiu na 

rotina; já faz parte da vida da cri-ança vir para a escola". " A 
maioria das crianças, sim. Uns atraídos pelo saber, outros espe_ 

rando o que de bom a escola lhes possa dar". "Até o 49 ano ou 

89; porque daí precisam trabalhar". "Querem. Para aprender. Pa

ra melhorar o nível de vida. Acho que a maioria tem uma visão 
de que, estudando, vão melhorar de vida". 19,6% dos professores 
acham que algumas crianças gostam de vir para a escola, e outras 
não. "Algumas gostam, outras são forçadas. As que gostam, são 
as mais estudiosas, porque gostam do professor. As que não gos

tam, os motivos são o contrário". "Um bom tanto, quer. No decor 
rer do ano, a professora faz a criança gostar da escola. A cri
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ança precisa do incentivo do professor". "A grande maioria quer; 

a porcentagem que não quer, é mínima, Porque gostam da escola 3 

da professora, mas não tem uma visão do que a escola pode repre 

sentar". "Querem, mas não sentindo a responsabilidade. Gostariam 
de ter mais diversão. Não querem trabalho para casa". "Uma cer

ta parte, sim. Outras não. i4s crianças de hoje não querem nada. 
Alguns tem vontade, outros não. Eles não tem muita vontade de 

estudar". "Muitas não. Fica maio-a-meio. Para as crianças, é 

muito mais lucrativo trabalhar do que estudar". "Muitos adoram 
vir para a escola, outros não, pois nao foram motivados pelos 
pais".

Merece destaque a resposta dada por essa professora: "De_

pende da escola, do que eles encontram na escola. Todas querem. 
Até eles se desiludirem. Eles se desiludem em algumas escolas , 
pelo ambiente físico da escola, por terem que ficar confinados 

na sala de aula; com a professora; com os próprios conteúdos".

E uma professora acha que as crianças não querem ir para 
a escola: "A maioria não; vem por obrigação. Acham que a escola

exige muito: a limpeza, o uniforme, a disciplina".

Ã pergunta número 3: "Até que ano, os pais querem que os

filhos freqüentem a escola? Por que?" 36,1% dos alunos responde 
ram, dando idéia de que deveriam frequentã-la até cursarem uma 
escola de nível superior ou profissionalizante. "Até a Faculda

de . Porque se os filhos fizerem Faculdade, serão alguma coisa 
quendo crescerem". "Até se formarem. Porque querem que os filhos 

aprendam. Eu quero ser professora". "Até o ano em que terminarem 

tudo. Porque daí, pegam um serviço bom".
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Alguns alunos sabem, exatamente, qual a vontade dos pais: 
"A mãe quer que eu estude até a 4a. Série. 0 -pai até a 8a. 3 eu3 
até aprender bastante". "Até a 8a. Série. Porque tem bastante 

pais que não conseguem pagar mais". "Até a 8a. Série. Para ter 

uma vida boa, também". "Até a 4a. Série3 porque ele não pode dar 

o es tudoj mais". "Enquanto a mãe puder pagar". "Até o ginásio 3 

ela quer me dar (a mãe). Se não der tudo3 ela arranja um traba

lho p'ra mim3 dai eu estudo de noite3 de dia eu trabalho. Quero 

fazer datilografia".

Entre estas crianças que conhecem a intenção dos pais , 
bem como as limitações econômicas para continuarem estudando , 
situam-se 48,6% dos alunos.

Entre os restantes, encontram-se aqueles que disseram : 
"Até onde der. Não sei porque". "Até os 18 anos. Não sei porque". 

"Até quando os filhos quis erem. Porque tem alguns que querem e 
tem alguns que não querem". "Até a 7a. Série3 porque dai a gen

te vai para Ponta Grossa e eu não vou mais estudar". "Não sei".

Há também aqueles que acreditam que o 29 Grau (ou o Cien 
tlfico, ou mesmo o Vestibular) são capazes de proporcionar-lhes 
melhoria de vida. "Até o 29 Grau; p ’ra fazer um curso". "Até o 

Cientifico. Porque dai eles (os filhos) arranjam um emprego me

lhor". "Até fazer o Vestibular. Para os filhos serem inteligen

tes".

30,3% dos pais manifestaram o desejo de que os filhos fi 
zessem um curso superior: "Até se formarem. Para que tenham uma

profissão3 alguma coisa onde se apoiarem".
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"A vontade da gente ê de que eles se formassem. Sei lá 

se vai dar tempo e condiçoes. Para eles nao passarem trabalho 3
oC.

defenderem-se por si própriosj virem-se livres do serviço da 

o as a".

"Quero que façam Faculdade e até onde elas quiserem. Até 

onde tiver para estudar. Não quero que dependam do dinheiro do 

marido". "0 meu gosto é que eles pudessem se formar3 para serem

alguma coisa. Eu quero que eles3 mais tarde3 não sofram3 não 
passem necessidade. 0 máximo que eu posso deixar para eles3 ê o 

es tudo".

"Ah! quero que façam doutorado3 que façam Faculdade3 que 

se especializem3 que façam o que der. Isso é o que a gente quer. 

Porque a pessoa que tem estudo3 tem mais chance".

"Fariam até a Faculdade. Quem tem estudo tem a porta aber_ 

ta para o mundo. Inclusive para o exterior". "Tem que fazer a 

Faculdade3 p'ra saber o que fazer depois".

"Até quando se formarem. 0 pai quer muito que os filhos

sejam técnicos formados 3 mas eu acho que nenhum deles está a 

fim disso".

"Até se formarem. Nem que a mae tenha que trabalhar de 

diarista3 uma vez que ela não pode estudar".

"Até quando os pais puderem (estão fazendo poupança para

os filhos poderem fazer curso superior)".

"Até a Universidade. Para ter um futuro melhor".

Ha aqueles que querem que os filhos estudem, sem saber 
até quando.
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"Por mim, vai até a hora em que eles devem parar. 0 es tu 

do ê importante, porque a gente que não tem estudo, tem que fi

car sempre marcando passo, sem subir de posto".

"A gente faz o possível para que eles estudem até o Cien_

tífico. Depois eles escolhem. Eles devem continuar estudarido".

"Até quanto desse, porque seria bom para eles". "Gosta - 
ria que eles fizessem tudo o que pudessem".

"Até quando eu puder dar os estudos p'rã eles. Não se po 

de pagar um estudo mais alto". "Eu quero que eles estudem,para

o bem deles. Quando eu morrer, eles podem viver".

"Até poder pegar um serviço bom. Estudar muito não dã ; 

sai muito caro".

"Por gosto de pai e mãe, até quando eles quiserem".

"Até quando der e enquanto puder ajudar os filhos. Traba 

lhar no pesado, ê difícil".

"Os outros não continuaram porque não quis eram. Mas o me_

nimo, eu quero que vã em frente; pelo menos este".

33,3% dos pais querem que os filhos terminem o ginásio
(isto é, o 19 grau) e manifestam suas intenções, dizendo: "Eu

quero que tirem o ginásio. Até quando a gente puder manter os 

estudos deles. Para ver se eles podem ter um emprego melhor.Uma 

vida mais tranqüila".

"Até onde der; se possível além da 8a. Série. As crian - 
ças poderão trabalhar de dia e estudar de noite". "Pela vontade 
da mãe, todo o 19 Grau". "Que completasse o ginásio, se tiver 

condições; fazer uma datilografia, também".
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"Até a 8a. Série3 eu dou o ensino para os meninos. As me

ninas3 arrumando um bom marido3 não precisam trabalhar".

A percepção da mãe, contida na resposta acima, deixa trans 
parecer a crença de que só os homens precisam de mais escolari
dade; a mulher, porque está fadada a casar, ter filhos e limi - 
tar sua vida a estas condições, pode dispensar a escola; talvez 
lhe baste, ler e escrever.

Outros pais, já cansados e desiludidos, vêem chegar a ho 
ra de retirar os filhos da escola, para que eles possam ajudar 
no orçamento familiar. "Eu já estou tão esgotada3 que nem penso 

mais. Gostaria que fossem ate o ginásio3 mas se não forem3 pa - 
ram por ai". "Eu não tenho condições de estudar mais as crian -

ças. Ainda tenho mais duas para estudar. Deixa elas crescerem e

trabalharem3 dai elas podem continuar". "Um primeiro ano de gi

násio3 já é uma grande coisa3 para os filhos". "Ele está na 4a. 
Serie. Eu queria que estudasse mais. Mas eu não sei se vai dar".

56,5% dos professores afirmaram que, por razões econômi
cas, "os pais querem que os filhos freqüentem3 pelo menos3 até 

a 4a. Série do 19 Grau3 para poderem arrumar emprego e trabalhar".

E explicam:

"Geralmente3 os pais esperam que a criança permaneça o 

maior tempo possivel3 mas na 4a. Série3 as crianças abandonam a 

escola para trabalhar".

"AlgunS pais querem que os filhos fiquem na escola até

que saibam ler e escrever; alguns até a 3a. ou 4a. Séries; ou -

tros saem pela oportunidade de trabalho".
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"Uma parte dos pais querem que os filhos façam até a 8a. 
Série3 e outra até a 4a. Série".

"Até concluírem o 19 Grau".

Alguns professores, são de opinião que: "Muitos querem 

que os filhos freqüentem a Escola o maior tempo possível3 desde 
que não façam sacrificios e que seus filhos sejam bem formados". 

Ou "até os filhos terem condições de enfrentar a vida profissio 
nal". "Acho que eles querem até quando puderem. Porque eles que_ 
rem dar para os filhos 3 aquilo que não tiveram".

Ã pergunta número 4: "A escola é capaz de ajudar o aluno

a ter um bom padrão de vida3 no futuro?"

95,8% dos alunos afirmam ser a escola, capaz de ajudar o 
aluno, a melhorar seu padrão de vida. 48,6% acham que a forma 
de ajuda, consiste em dar "um bom ensino para todos os alunos".

Os demais, alegam motivos diversos: "Dando estudo e mate_

rial"; "explicando como é que se trabalha"; "dando aula para os 
alunos"; "aprendendo e obedecendo às ordens da professora" e por 
que "a professora ensina3 educa. Ela é uma segunda mãe3 para 

nós ".

Apenas 4,2% dos alunos responderam que "os alunos mesmo 

ê que tem que cuidar de sua vida3 mas a escola pode ajudar"." A 

escola é boa3 quando ajuda a gente3 bastante". E um dos alunos, 
apesar de reconhecer que a escola ê capaz de ajudar a melhorar 
a sua vida, no futuro, diz não saber "como".
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Quanto aos pais, foram unânimes em confirmar a importân
cia da escola.

40,9% dos pais responderam:

"Acho que sim. Bastante. Sem o estudo3 sem orientação 3 
não tem condição. Para o trabalho3 para tudo".

"Acho. A escola pode ajudar3 ensinando. Dando a sabedo - 

ria3 o estudo".

Os demais também concordaram, e os motivos, foram diver
sos :

"Sim. Ensinando maneiras de vida3 de educação3 o compor

tamento da criança3 a se relacionar com os outros".

"Ajuda. Sabendo ler podem ter um serviço mais fãcil3 de

pois".

"Muitíssimo. A professora ajuda bastante".

"Claro. A escola é tudo. Os pais3 hoje em dia3 não tem 

tempo. A escola é importante desde .o Jardim de Infância".

"Ê capaz. Dando estudo3 dando material".

"Depende da forma como a criança é incentivada em casa . 
A escola (não dentro) 3 pelas companhias 3 oferece muitos perigos 

â criança".

"Sim. A educação vem de casa e da escola. Os pais e pro

fessores reunidos ajudam a criança".

"Ê lógico. Pode ajudar em tudo. Na educação3 no ensino . 
Sabendo ler e escrever; sabendo se de fender.Totalmente3 é o alf 

cerce".
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"Aaho que sim, apesar de não estar acreditando muito".

"Acho. Ela jã estã ajudando. Desde o momento em que ela

ensina a gente a ler e escrever, ela já estã ajudando. A gente

entra sem saber nada".

"Acho que sim. No periodo de aula, as professoras é que 

tem que ajudar, com a leitura, com a educação".

"Acho que sim. Por mais que os pais tenham convivência 

com os filhos, eles não ensinam. Um estranho explicando, eles 

aprendem muito melhor".

"Acho. Porque estando aqui eles aprendem o melhor para

eles e não tem outra companhia na rua".

"Ah! toda a vida. Sem estudo, não vai. Veja meu marido : 
teve que voltar a estudar, para não ficar estacionado".

"Ê. Sem estudo a gente não ê nada na vida".

"Eu acho que sim. A gente sempre conta com as professo - 

ras. Elas tem um bom trabalho".

"Acho. Ela dando um apoio jã seria uma grande ajuda. 0 

meu, que ê revoltado, se a professora der carinho, amor, el'e se_ 

rã feliz e ele sendo feliz, eu também sou".

"Ah! sim, plenamente; não hã dúvida alguma. Toda a escola

é capaz de ajudar. Ê através da escola que a gente pode fazer

contato com outras pessoas, conseguir bolsas de estudo".

"Acho. Em primeiro lugar o estudo, porque sem o estudo a 

pessoa não tem nada; não tem futuro nenhum".

"Eu acho, demais. Dos onze anos até os dezesseis anos, a

escola ajuda muito, principalmente a nós, pais, que não temos 

muito estudo".
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"Ê, toda a vida. A escola é uma segunda mãe".

"Aguda. A escola dã à pessoa, condições de subir na vida".

"A escola pode ajudar, mas não sei como".

"Tranqüilo: a escola é a base do futuro deles. Acho, e é 

uma coisa muito necessária. Eu fiz o supletivo, para manter o 
serviço de cantineira".

"A escola é o único meio para melhorar o padrão de vida 
dos filhos e para ajudar a mãe".

"Melhora; o irmão mais velho sé está trabalhando na fir

ma onde está, porque ele fez a 4a. Série".

"Acho que sim. A escola é muito importante; sem ela as 
crianças podem virar marginais".

"Acho, ajuda no ensinamento. A escola deixa a pessoa im

portante ".

"Sim. A escola ê muito boa; os profess ores todos são mui_ 
to bons".

"Sim, claro. Se não houver uma escola para a criança se 

desenvolver,seria péssimo. Antigamente, quem não podia pagar um 

professor para os filhos, os filhos não estudavam. A senhora ve 
como a escola é importante. Muitas vezes, a gente deixa de com

prar um quilo de bife para comprar a lista de material para o fi_ 

lho. Uma pessoa analfabeta é uma pessoa cega. E eu não quero 
que meus filhos passem esse apuro, de jeito nenhum".

"Eu acho que sim. É aqui que eles começam a aprender as 
primeiras coisas da vida. Mas hoje em dia está dificil. Eu fui 

boba de não ter estudado mais".
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"Acredito muito na escola, porque a escola faz perguntas 
p ’rd criança: o que querem ser na vida e eles ficam conscientes 
da necessidade".

"Tranqüilamente e, principalmente se a escola tiver uma 
boa diretora e supervisora".

Entre as professoras, há as que acreditam que a escola 
possa ajudar o aluno na melhoria do seu padrão de vida, no futu 
ro:

"Sim, sem dúvida. Quem não passa pela escola, a vida fi

ca mais difícil".

"A escola, no momento, faz uma tentativa para inserir-se 

na realidade do aluno; por isso, ê capaz".

"Sim. Creio que no meio em que vivemos, se a escola não

ajuda a ter, pelo menos ajuda o aluno a lutar, pelo mesmo".

"Acho que é; orientando, mostrando qual é o certo e qual

ê o errado. Aquele que não freqüenta a escola, vai seguir erra

do".

"Sim. A escola transmite conhecimento e vivências que o 
aluno, no correr do tempo, irã enriquecer de acordo com o seu 

interesse."

Alguns professores, colocam no aluno e na família, a pos 
sibilidade da melhoria de vida do aluno, via escola:

"A escola ajuda muito; porém, o esforço pessoal e o meio 
ambiente influem muito no padrão de vida de cada um".

"Ê possível, desde que os padrões da escola não entrem 

em choque com os padrões familiares".
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"Teria, mas a maneira como os alunos encaram a escola , 
não é possível".

"Depende da formação do aluno, em casa".

"Depende da visão do aluno, de futuro. Alguns sentem a 

responsabilidade de estudar para o futuro. Outros acham que só 
vindo, jã estã bom".

"A escola encaminha; se o aluno faz um bom primário e gi 
nãsio (os pais não sabem que e a mesma coisa) tem mais condições 
para continuar os estudos".

Outros professores, acham que se a escola fosse reformu
lada, talvez pudesse contribuir:

"Sim; se fosse reformulada".

"A escola como estã, não ajuda grande coisa. A escola es_ 
tá sobrecarregada: a merenda, a saúde, todos os aspectos estão 

dependendo da escola. A escola é que tem que combater o piolho"

Há professores, que acham que:

"A escola se propõe a fazer com que o aluno 'cresça' e 

leve esse crescimento ã família".

"Depende do professor. Fazendo uma Orientação Vocacional 

ou transmitindo o entusiasmo para o aluno procurar coisas di

ferentes".

Outros professores,não acreditam que a escola consiga au 
xiliar na melhoria da qualidade de vida da criança,no futuro:

"Isto é relativo.JJm padrão de vida alto, efetivamente 

não alcançam; ê difícil".



"A escola, infelizmente, hoje, não garante mais isso a 
ninguém".

"Não,a escola como estã, ainda não pode. 0 fator desem - 
prego e outros, são mais fortes que a escola".

"A escola se propõe a melhorar o padrão de vida da crian 

ça, mas bem sabemos que na grande maioria dos casos não conse - 
guimos atingir este objetivo".

"Muitas crianças tem vergonha de serem pobres. Dificil - 

mente a vida vai melhorar, mas muitos podem, ao menos pegar o 

Ônibus e ir para o centro. Na escola deveria ter curso profis - 
sionali zante".

"Nem sempre; existem inúmeros condicionantes, entre eles, 

a própria necessidade de ingressarem no trabalho mais cedo, im

pedindo a continuação nos estudos - tem sido um dos fatores que 

levou a escola a reestruturar toda a sua programação, para que 

os alunos de determinada classe não sejam prejudicados pela fal_ 
za de aquisição de conhecimentos. 0 fato ê que esta reestrutura 

ção é deficiente e o bom padrão de vida, no futuro, depende da 
continuidade tanto quanto da qualidade dos conhecimentos adqui

ridos ".

70,3% dos pais concentraram os conteúdos das respostas à 
pergunta número 5 ("0 que a escola tem que fazer para que o alu 
.no possa ter sucesso na escola?) no trabalho do professor, em 
sala de aula.

"A profess ora pode auxiliar pela maneira de ensinar, pe

la atençao e calma ao atender a criança".
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"Chamar o aluno em horas diferentes, por exemplo; à tar

de, e colocar uma professora para ajudá-lo, ensinando aquilo que 
ele não sabe; pode até aproveitar o recreio".

"Dar as matérias. As provas é que fazem o aluno passar 

de ano, mas a professora tem que ensinar".

"Ajudar a fazer leitura; escrever bastante".

"Ensinar".

"Fazendo a criança estudar".

"Mandar as crianças estudarem, dar um tempo para estuda

rem".

Dezessete crianças (23,6%), acharam que para ter sucesso 
na escola, é necessária a participação do aluno, e não sõ, o tra 
balho do professor.

"A professora explicar bem e o aluno fazer a lição diref

to".

"0 aluno ê quem tem que se es forçar. A escola tem que en_

sinar".

Algumas crianças (4,16%) percebem a ação da escola, em 
relação ao comportamento do aluno.

"A escola pode ajudar o aluno comportado. Os alunos que 

fazem bagunça não passam, porque sã querem fazer bagunça e não 

querem fazer a lição".

"Se o aluno for bonzinho, estudioso, a professora pode 

até dar 10 pontos para o aluno alcançar a média".
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E um aluno, acha que a "escola pode ajudar" m a s  não sa
be como.

Quarenta e três pais (65,1%) acham que a escola e a pro -
fessora, são fatores responsáveis pelo sucesso do aluno na esco
la.

"Tendo bons professores. Uma boa direção e bons professo 
res ê fundamental".

"Devem es forçar as crianças e sempre que puder, dar recu 

peração. A recuperação ajuda demais as crianças. A televisão já 

cortei a metade e a professora já disse que melhorou".

"Acho que vai muito da professora; conversar com a crian 
ça e não ’enfiar' coisas na cabeça da criança".

"Acho que a escola pode ajudar. A escola depende da dire_

tora. Houve uma diretora que chamava a atenção das mães com bru

talidade. Essa ê muito boazinha. Ê muito importante que as pro

fessoras sejam amorosas com os alunos. Um filho meu quis deixar 

os estudos. Depois, falei com a diretora e ela mudou ele de pro_ 

fessora. E ele, agora, estã na 6a. Serie".

"Hão compensa o aluno passar sem saber. Mas a escola po

de ensinar bem para o aluno poder passar. Aqui eles se esforçam 

mui to".

"Com as explicações que as professoras dão".

"Sim, ensinando bem".

"A professora deve incentivar o aluno, sem cortes; não 
'castrar' as idêvas do aluno, deixando que ele seja criativo 
Deixar a criança usar mais a criatividade e não dar tudo pronto 

para as crianças".
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"As professoras tem que ajudar as crianças. Os meus elas 
tem ajudado3 não tenho o que falar".

"Depende' da escola e do seu local. Deve dar mais apoio 
às crianças e até mesmo que a professora explique mais e melhor 
explicar o 'porque’ das coisas".

"A escola tem que apertar mais3 fazer o aluno estudar

mais ".

"A escola ajuda muito3 no interesse das crianças".

"Tem que fazer uma força3 porque sem a força da escola 3 
o alv.no não vai. A professora tem que puxar".

"A escola ajuda bastante; o professor pode ajudar3 exi - 

gindo do aluno e incentivando-o. A maneira do professor ensinar3 
também ajuda".

"A escola pode ajudar. A professora é que tem de ser me

lhor".

"A escola pode ajudar a criança nas dificuldades que ela 
possui3 no dia seguinte3 pois a mãe não pode ajudar".

"A professora não sendo muito brava3 sendo amiga dos alu 

nos 3 eu acho que vai".

"Depende das professoras. Minha filha estava em outra es_ 

cola3 onde a criança reprovava3 porque era muito desanimada3não 
ajudava. Quando mudou de escola3 passou".

"Tem que dar a educação3 ensinar ao aluno o que é preci- 

so3 para o aluno poder compreender. A gente precisa das prçfes- 

soras".
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"A escola pode ajudar e os pais também. A professora po

de se dedicar mais aos estudos".

"0 sucesso da criança depende do diretor e da professora. 

Se forem compreensivos 3 incentivando os alunos3 explicando 3sen 
do bom profissional3 des envolve muito o aluno”.

”0 tratamento das professoras; o ensino ajuda bastante".

"A escola pode ajudar; dando mais atenção para minhas cri_ 
anças; dando carinho".

"Pode ir orientando as crianças".

"0 que influi não é a escola; geralmente é a professora. 

Ela é quem dã uma grande ajuda".

"Com auxilios visuais 3 com 'slides'3 com palestras3 com 

livros. 0 livro ajuda muito. Desta forma3 a escola pode ajudar. 

Principalmente com a dedicação do professor. 0 profes sor 3 sendo 

bom3 o aluno também serã; assim como o bom pai faz o bom filho.

Aqui a gente sente que hã muito amor3 muita dedicação. Falo por

que conheço; sou presidente da Associação de Pais e Mestres 3 

aqui da escola".

Alguns pais manifestam-se criticamente sobre as ativida
des que os professores estão desenvolvendo, ou deixando de de - 
senvolver, nas escolas freqüentadas por seus filhos:

"As professoras tem que chamar mais a atenção das crian

ças. Eu acho que elas deveriam dar mais tarefa para os meninos".

"A escola estã fazendo rodizio de professores nas 4as .Sé_ 

ries. Isto é muito bom".
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Um pai acha que, de maneira geral, a escola "salva" a 
criança:

"A criança, não estando na escola, fica abandonada, mas 
a criança que estã na escola aprende de tudo".

Há pais que percebem que o sucesso do aluno ê fruto de
uma interação entre a escola e a família:

"Depende muito do ob j etivo da professora e o atendimento 

individual para as crianças e os pais devem também acompanhar 

as crianças".

"Ajuda nos estudos (a criança vem para a escola para es

tudar); a criança que tem educação em casa, vai melhor na esco

la".

"Um pouco os pais, não é a escola sã".

"A escola jã faz tudo. Os pais tem que dar uma ajuda em

casa. yís vezes tem que dar um aperto".

Outros, acham que o sucesso da criança na escola, depen
de somente dela mesma:

"Acho que deve ensinar e ele deve ser um bom aluno tam -

bem".

"Nem sei o que responder. Acho que depende mais da crian_ 

ça do que da es cola".

"Acho ai que não depende da escola; depende mais da cri

ança. A escola não pode dar uma nota para a criança se ela não 

tem capaci dade".

"Não; o esforço é do aluno. A professora sendo 'bacana', 

o aluno se es força".
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Há os que não sabem "como" a escola pode ajudar o filho 
a aprender, com sucesso.

"Acho que a escola pode ajudar3 mas não sei como".

E há o pai que espera da professora, atitude de abnegação 
total, como se a profissão do magistério fosse um sacerdócio.

"Uma boa professora3 com apoio e orientação da superviso 
ra; uma professora que trabalha não em função do salãrio3 mas 

com carinho. 0 diãlogo ê muito importante entre o professor e o 
aluno".

A maior parte dos professores percebem que, de algum mo
do, a escola pode ajudar o aluno no ensino. As formas como esta 
ajuda pode ocorrer são, segundo eles, as mais diversas. Vão des 
de o empenho da escola, abordado de maneira geral, incentivos 
aos alunos, oportunidade do aluno expressar suas aptidões, adap 
tação do plano curricular às necessidades dos alunos, atendimen 
to individual, trabalho junto com os pais, atividades diversifi 
cadas, salas ambiente. Há apenas um professor, entre os 46 en - 
trevistados, que percebe a maioria dos alunos como crianças com 
problema mental.

"Em primeiro lugar3 a escola tem que fqser um teste psi

cológico. Muitos alunos parece que tem problema mental. Depois 

do teste3 poderia fazer alguma coisa. A escola transmite conhe

cimentos e joga o aluno para o mundo".

"A escola não deve só transmitir conhecimentos 3 mas dar 
incentivos dos mais variados possfveis para que a criança parti_ 

cipe das atividades escolares".
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"A escola tem que se empenhar em proporcionar3 de manei

ra melhor possivel3 os pré-requisitos minimos (ler3 escrever 3 

contar)3 para que a continuidade nos estudos 3 não seja prejudi

cada ".

"Incentivando o aluno3 mostrando a necessidade de um es

tudo maior. Dando oportunidade de ele mostrar uma aptidão que 

ele tenha".

"Adaptar o seu Flano Curricular ãs necessidades do edu -

cando".

"Proporcionar tudo o que co-ncorra para seu desenvolvimen 

to integral".

"Pode. A escola tem que trabalhar junto com os pais. Os 

pais tem que estar em contato permanente com os profes sores 3 pa 

ra explicar aos professores os problemas dos filhos".

"Fazer um trabalho individual3 dar mais alimento para -a 

criança e fazer com que ele tome consciência de sua responsabi- 

li dade ".

"Com atividades diversificadas 3 competições, atividades 

de finais de semana".

"Pode. Se ela der condições. A primeira pessoa ê o pro - 
fessor: vontade de ensinar3 aulas mais bem preparadas 3 material 

didáticoj condições de recuperação".

"Tem que achar um 'jeito mágico' de despertar o interes

se da criança".

"Ficar 'no p ê 'do aluno. Ficar cobrando as coisas o tempo 

todo3 de todas as maneiras posstveis".
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"Salas-ambiente para desenvolver com os alunos outras 

atividades ; faltam coisas materiais para que possam ser desen - 

volvidas outras atividades; falta também pessoal especializado; 

a professora, de um modo geral, sô se atém ao currículo. Pessoal 
com habilidade existe, só que a própria estrutura não oferece 
condições para que se trabalhe de outra forma".

"Valorizar muito a criança, em seu trabalho".

"Motivar bastante o aluno; a professora não se preocupar 
só com a transmissão dos conteúdos, mas preocupar-se também com 

o lado afetivo da criança, do aâolescente; apresentar os conteú 

dos de acordo com a realidade dele e respeitar o aluno como pes_ 

soa, não se colocando acima dela".

"Primeiro são os professores responsáveis; depois é o 

atendimento do Serviço de Orientação Educacional e a colabora - 

ção dos pais ê indispensável".

"Fornecer um currículo rico; incentivã-lo para o futuro 
e também fornecer-lhe orientações profissionais",

"Pode ajudar, na medida em que ela não corte a criativi

dade da criança e de a ela meios para perceber o mundo".

"Conscientizar o aluno do que ele estã fazendo na escola; 
ajudar na aprendizagem, procurando colocã-la em termos práticos".

"Até certo ponto, a escola, a professora, chama os pais, 

fazendo-os ver. 0 aluno que ê bom não precisa chamar atenção , 

mas o que não é bom, não adianta".

"A escola pode fazer alguma coisa, partindo do interess e 

e da habilidade do aluno".
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"A escola deve ser ve formulada3 pava que possa aceitar o 

aluno como ele é3 atendev às necessidades básicas da maioria da 
população e ensinav valoves e comportamentos adequados à vida 
dessa população".

"Creio que dedicação por parte de quem educa3 ajuda e 

muito. Se bem que tudo vai depender dos recursos financeiros de 

ambas as partes (aluno e escola)".

"Através da integração entre todas as pessoas responsa - 
veis pela educação".

"A escola tem que atender o aluno nos aspectos psicomo - 
tor 3 cognitivo e afetivo".

"A escola tem que'mudar. As relações professor X aluno 3

professor X direção3 teriam que ser mais democráticas".

"Pode e não pode. A pergunta é diftcil de responder. Se 

ela pudesse conviver com os pais3 ajudaria".

A pergunta número 6, solicitou das pessoas entrevistadas,
que respondessem "0 que o aluno faz3 na escola?"

37 alunos (51,4%) responderam que estudam e, entre estes,
alguns lembraram que também brincam na hora do recreio.

"Estudo e brinco na hora do recreio".

"0 aluno vem p*rã estudar. Alguns estudam. Alguns vêm p 'rá

escola sá porque os pais mandam".

"Matemática3 Estudos Sociais3 Ciências 3 Educação FÍsica3 

aula no Centro de Atividades Criadoras (CAC)".

"Aprendo. Faço as lições 3 faço provas 3 leio livros".
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Um aluno entrevistado, alem de explicar o que faz na es
cola, compara a escola em que esteve e a que freqüenta atualmen 
te:

"Faço pesquisa; faço as lições de casa, faço as lições 

de escola. Esta escola é melhor; as escolas que eu freqüentava 
não eram assim; as professoras gritavam quando a gente errava . 

Jã era para eu estar na 5a. Serie, mas na outra escola onde eu 

estava, entrava uma professora, saia outra; ate que eu reprovei 
a 4a. Série".

A maioria dos alunos conta que estuda, mas dá relevância 
às outras atividades desenvolvidas; às vezes, emite alguma opi
nião.

"Na hora do recreio, eu brinco; quando ê dia de prova,eu 

estudo na hora do recreio, presto atenção na aula, ajudo a fa - 

zer o mural da sala, aprendo jogos na aula de educação fisica , 

faço atividades na aula de CAC".

"Trabalho no CAC; faço educação física, trabalho na sala 

de aula e, no recreio, também cuido da horta e das flores que 

plantaram".

"Atividades, educação fisica; eles dão desenho para se 

distrair. A gente tem recreio e nas ôas. feiras nos temos flúor 

para os dentes. Tem muitas coisas".

"Faço tarefa, estudo; tenho que vir limpo para a escola".

"Bem, eu brinco, eu estudo, eu faço de tudo. Eu jogo bas_ 

quete, caçador".

"Nem todos se esforçam. Estudo, brinco, chuto bola, con

verso. iís vezes 'caço' alguma encrenca".
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E há os que percebem a atividade escolar como obediência:

"Respeito os colegas, os professores".

"Obedeço a professora".

"Muitos pensam em fazer bagunça; uma minoria faz as coi

sas certas; fazer as coisas certas ê estudar e obedecer a pro - 

fess ora".

Quanto à opinião dos pais, estudar, fazer educação físi
ca e brincar, parece ser o que a grande parte deles, acha que o 
que ê o que os filhos fazem na escola. Alguns demonstram estar 
satisfeitos com ela. 32 pais (48,5%) pertencem a este grupo. E 
respondem que os filhos, na escola:

"Estudam, fazem educação física, fazem trabalhos".

"Vem aprender a ler, a escrever".

"Estudam e brincam".

"Brincam, estudam, conversam um pouquinho na hora que dã 

para conversar".

"Estudam, fazem educação física, passeios, pesquisas em 

biblioteca".

"Estudam e as professoras são muito dedicadas. Essa esco_ 

la é bem organizada".

"Estudam, tem campeonato de tabuada. Aqui eles ajudam mes_ 

mo em tudo. A maioria das crianças correspondem".

Uma das mães, complementa o trabalho pedagógico da escola 
e sobre as atividades do filho, no dia-a-dia escolar, diz: "No

começo, estuda; depois tem o recreio. Acho importante dar bas — 

tante tarefa de casa. Quando a professora não dã, eu dou por mf 

nha conta".
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Algumas mães demonstraram valorizar aulas sobre educação 
sexual, assim como as demais atividades proporcionadas aos alu
nos .

"Aprende a estudar (que é o principal); aprende a ter uma 

boa educação; um desenvolvimento de educação entre uma criança 
e outra; a respeitar os pais; eles recebem aqui uma educação se_ 

xual; o esporte (aqui também temos competições), o esporte é

muito importante como lazer; hã também aqui gincanas com os pro

fessores que levam as crianças a passeios (esta semana ainda , 
foram duas turmas na chácara do Bamerindus); e o respeito pelos 
professores. A gente ve que eles acatam o que a diretora diz".

"Aprendem tudo. (Hoje em dia estã mais moderno do que an

tes). Aprendem a educação. 0 aluno desenvolveu mais, era muito

quieto. Aprendem sobre a geração dos filhos. Os pais nunca podem 

explicar tudo. Quando o filho é homem, a mãe fica encabulada de 

ensinar certas coisas, mas na aula eles aprendem".

Dez pais (15,5%) responderam que as crianças fazem várias 
atividades na escola, inclusive as que desenvolvem a socializa
ção. Acham que o aluno:

"Aprende a ler, a desenhar, a contar, a brincar, a fazer 

amizade com os coleguinhas, a ter mais higiene no corpo".

"Tem mais conhecimentos sobre as coisas. Aprende a convf 

ver com as pessoas, com a s ociedade".

"Estuda, conversa, brinca, briga. Be tudo, eles fazem um 

pouco. Comem ".

Há percepções diferentes sobre o que os filhos fazem na
escola:
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"Precisa estudar; brincar3 'Deus o livre*".

"Tem que estudar3 aprender a respeitar os outros. Os pais 
quase não tem tempo de dar a educação".

"Conversa; na sala presta bastante atenção. Na escola 3 
ele e responsável por ele mesmo".

"Brinca3 estuda3 conversa um pouquinho na hora que dá pa 
ra conversar".

"Se for um bom aluno3 chega na hora certa e vai fazer o 
que deve. Quando estiver na 7a. Série3 vai se interessar pelo 
pai. No recreio3 vai brincar".

"Aprende a ler3 a educação, a respeitar as pessoas".

"i4s obrigações; tudo o que a professora mandar".

"Estudar; obedecer a professora".

"Estudar3 fazer fisica3 passeios 3 pesquisas em bibliote

ca ".

"Prestar atenção nas aulas".

"Estuda3 conversa e não gosta de brincar3 pular muito".

"E ele sõ diz que gosta da escola3 não conta muito o que

faz".

"Estude., brinca3 se comporta; aprende a não ser bagun -

ce.iro ".

Os professores percebem as atividades feitas pelo aluno 
na escola, de maneira diversa:

"Faz uma serie de coisas. 0 objetivo principal é que ele 

vem pegar a instrução moral e intelectual de cadx dia".
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"Tem que cumprir o que os professores determinam. Está 

muito r,a imposição. As coisas tem que ser amplamente discutidas".

"Exercidos de Educação i'îsica, atividades ãe leitura e 
escrita, atividades de cálculo, etc.".

"Assiste estaticamente às aulas, geralmente expositivas".

"Tudo o que lhes é imposto. Nunca o que querem e pode-n 

fc.zer. A escola é muiio arbitrária; isto pelo próprio sistema de 

ensino".

"0 aluno somente assimila conhecimentos, toma conhecimen 

to que coisas diferentes existem, 'fora de seu meio ambiente".

"Vem automaticamente sem ter uma ideia formada, um ideal 

com relação ao futuro".

"Brinca; faz tarefas".

"Aprende coisas que muitas vezes nem sabem para que ser

vem".

"Aprende, se socializa, brinca, se alimenta".

"Es tuda, lancha, faz recreação e espera o apoio da pro - 

fessora. A professora consegue muito dos alunos, com elogios , 

valori zando-os ".

"Desenvolve habilidades sociais, aprende os conteúdos".

"Amplia conhecimentos, dá mais testemunho de vivência , 

porque hoje a professora ê mais amiga do aluno. Vive mais a épo_ 

ca, a realidade, porque a escola discute mais os assuntos do mo 

men to ".

97



"Faz muito pouco; atividades na sala de aula; uma vez por 
ano faz um passeio (uma turma entre 22; ê um prêmio); uma vez 

ou outra ve um 'slide'; festa, só duas: uma para a criança, ou

tra para a comunidade".

"Faz o que a professora pede: brinca, arruma amigos".

"Procura participar das atividades propostas, mas hã sem 

pre algo que dificulta a sua participação".

"Participa, em sua maioria, das atividades propostas na 

escola. Muitos não apresentam comportamento adequado, em vista 

da falta de limites".

"Não consegue perceber o que é e qual a função da escola".

"Brinca, estuda, le e aprende".

"Tudo o que não pode fazer em casa".

"Participa do grupo, aprende noções básicas, come, rece

be material, medicamentos, afeto".

"Freqüenta as aulas, mas se observa que não hã aquele em 

penho, participação efetiva, motivação, valorização".

"As atividades propostas, com certos distúrbios".

"Aprende, arruma mais amizades, brinca, come".

"Faz atividades, brinca, aprende, procura desenvolver o 

gosto pelo estudo".

"Aprende nao sõ assuntos da matéria em si, mas coisas pa 

ra a sua vida".

"Muitos vem porque o pai mandou. Ele aprende. Faz quase 
tudo: aprende a base, as matérias, a religião, a educação moral 

e civica e se prepara para a vida".
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"Prende-se ao mínimo exigido por sua professora que 3 em 

muitos oasos3 não oferece muitas opções de atividades: tarefas3 
pesquisas 3 etc.".

"Participa de atividades que lhe permitem adquirir as 
informações que a escola julga necessárias ã sua formação".

"Tem o relacionamento com os colegas 3 as brincadeiras que 
fazem em conjunto3 que em casa não dá. Bem3 por ultimo3 é o es

tudo em si3 que eles não são muito interessados".

"Desenvolve habilidades e também o raciocínio".

"Faz os exercícios sugeridos pelo currículo proposto".

"Brinca3 conversa3 faz as lições".

"Aprende 3 se socializa3 aprende a conviver com os cole -

gas ".

"Aprende até a se de fender; a impor sua vontade e a acei_ 

tar a vontade dos outros".

"Es tuda3 troca idéias 3 expõe• suas aspirações e anseios e3 
muitas vezes3 busca o afeto que não recebe em casa".

"Assimila de acordo com as suas possibilidades3 tudo o 

que lhe ê ensinado".

"Educação física3 CAC3 biblioteca (de classe) 3 Integra - 

ção Social3 Ciências".

"Muitos se limitam a executar. Deveriam estudar mais 3 pes_ 

quisar sobre o que não soubessem".

"Adquire conhecimentos 3 formaçao de hábitos 3 atitudes 3 

pratica esportes ".
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"Adquire conhecimentos".

"Em principio3 estuda3 mas tem aulas de Educação FÍsicat 
Biblioteca e Artes".

"Se socializa, aprende conteúdos".

"De tudo. Tudo o que reprime em casa, exterioriza na es

cola ".

Ã pergunta número 7: "0 que o aluno deveria fazer na es

cola?" Vinte e dois (30,5%) crianças responderam que:

"Deveriam ser educados pela professora^ respeitar seus 

amigos e fazerem as coisgs que a professora mandar".

Nove crianças (12,5%) disseram que deveriam fazer "o que
eles fazem".

Dezenove alunos (26,4%), concentraram as respostas nos 
estudos, na aprendizagem.

"Aprender as coisas que a professora ensina".

"Estudar; só isso".

"Aprender".

"Brincar e fazer lição".

"Estudar e ajudar a professora".

"Fazer a tarefa de casa todos os dias, brincar. Acho que

ê só".

Três alunos, afirmaram não saber o que deveriam fazer na 
escola e 16 (22,2%) responderam que deveriam, basicamente, obe-1
decer.
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"muitos pensam em fazer bagunça; uma minoria faz as coi

sas certas; fazer as coisas certas que são estudar e obedecer a 
professora ".

"Deveria ser bom aluno, não quebrar os vidros da escola, 
não derrubar os menores, quando estão correndo; não correr na es 

cola. A criança só pode correr na aula de educação física".

"Tem que obedecer a professora, saber respeitar os cole

gas, prestar atenção no que a professora fala".

"Deveria não brigar com os outros, fazer fila direito , 

obedecer às professoras, não pisar na grama".

"Ficar quieto, escutar direito o que a professora fala".

"Deveria estudar, escutar a professora quando ela fala e 

não ficar brincando".

"Não queria que tivesse recreio, para a gente não se dis_ 

trair dos estudos".

"O aluno deveria não gastar caneta e lãpis e a escola de_ 

via dar os pontos no 'stencyl'; e no recreio, brincar".

"Prestar mais atenção; mandar os outros alunos ficarem 

quietos. Eles conversam muito".

Um aluno acha que deveria "ajudar os outros".

Um outro é de opinião que "os alunos poderiam plantar 
grama em volta da escola e deixar as árvores no bosque".

Contrapondo-se à opinião de grande parte dos colegas, um 
aluno disse o seguinte: "0 aluno nao tem que ficar só dentro da

sala, mas tem que sair, fazer educação física, ter recreio".
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A opinião dos pais, sobre o que os alunos deveriam fazer 
na escola, é bastante diversificada:

"Aquilo que ele faz está bom. Aprende quem quer".

"Eu acho muito pouco o que as professoras explicam para 

as crianças. Deveria ter um ensino melhor3 uma orientação melhor".

"A escola poderia proporcionar uma coisa que o aluno fi

casse mais experiente. Alguma coisa que eles gostassem e que aju 
dasse eles".

"Se a criança é inteligente3 ela poderia fazer alguma 

coisa mais 3 além do que a professora ensina: mostrar a habilida 
de que tem".

"0 estudo está muito elevado. Está se enquadrando já na 

época. Eles tem bastante atividades".

"Estudar. Fazer o dever deles".

"De tudo o que é bom p'rá eles".

"Até plantação estão fazendo. 0 que ele teria que apren

der já está aprendendo. Poderia ter jogos para os meninos e pa

ra as meninas; fazer um 'campeonato' nos sábados3 evitava que 

ficassem pelas ruas. Funcionava como um incentivo".

"Ser um bom aluno3 uma boa pessoa3 um bom estudante3 ser 

um aluno estimado. Procurar ser aquilo que a escola pretende 

que o aluno seja".

"Os trabalhos manuais que antigamente existiam na Escola 

eram uma boa terapia para as crianças".
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"Estudar e brincar quando são pequenos; para os maiores, 

deveria ter um trabalho para os meninos e para as meninas. As - 

sim, eles não teriam tempo para brincar, para arranjar amigos".

"Brincadeira de bola".

"Ficar quietinho, obedecer as ordens da professora, fa - 

ser as lições certinhas. Quero que meus filhos respeitem a pro

fessora como me respeitam. A professora ê a segunda mãe".

"Um serviço; plantar uma hortaliça"."Um jardim".

"Deveria ter jogos, cancha para as crianças, cursos de

aprender a plantação, coisas assim. Isso jã ê um começo de mais 

tarde, saber alguma coisa".

"Depende da necessidade da escola e dele".

"O professor e a diretora deveria dar chances para a cri_

ança aprender, uma criança ajudar a outra quando não sabe as

coisas".

"O aluno vir no período contrário para ajudar na conser

vação da escola, no jardim, na horta".

"Deviam brincar brincadeiras mais instrutivas. A criança 

aceitar os erros dos outros. A professora deveria trabalhar um 

pouco mais o lado humano das pessoas, o amor".

"Aprender melhor,escutar melhor, falar, calar, entender 

melhor".

"Depende do tipo do aluno. No pré, so pode brincar. Se

for 'menino-homem' tem que brincar com martelinho; se for 'meni

na-mulher' tem que brincar com boneca".

"Ser monitora; não tem coisa melhor".
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"Sei lã; _tem tantas coisas. Acho que a criança deveria 

responder porque elas tem os gostos delas. As minhas gostam de 

tudo; só não muito de Português".

"Eles estão sempre com a hora preenchida. Não dã para so_ 
brecarregar".

"Não tenho idéia".

"Estudar, em primeiro lugar. Se tivesse uma horta ou ou

tro trabalho era importante. Tricó para as meninas e outras coi_ 

sas para os meninos ".

"Passar mais lição de casa para estudar e se a professo

ra não passa, ele quer brincar".

"Um trabalho, se as professoras falam e animam eles, até 

eles podem fazer".

"Estudar mais, brincar".

"Menino, não sei; mas as meninas poderiam aprender a fa

zer trico, bordar. Antigamente, a gente ia para a escola e tinha 

dia certo para aprender a bordar, fazer trico, fazer tapete".

"Poderia desenhar. Ter aula de desenho, pintura".

"Depende muito do grau que a escola tem e do tempo. Essa 

escola ainda é nova. Ha escolas que tem salas especiais para os 

trabalhos manuais (CAC), canchas para esportes".

"Eu acho que eles deveriam fazer ou ensinar alguma coisa 

como música".

"Não sei. A professora é quem sabe. Não pode forçar as 
crianças também. O erro das professoras é não incentivar os alu

nos ".
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"Deveria de por muita atenção3 obedeaer; poderia apren - 
der um trico3 um croché. (Isto poderia ajudar na despesa) 3 corte 
e costura".

"Deveria ter mais educação sexual3 mais noções de higie

ne ".

As opiniões dos professores, quanto ao que o aluno deve
ria fazer na escola, também abordam atividades diversas:

"Ter participaçao ativa3 não somente receber conceitos 

jã formados. Poder opinar e tirar conclusões 3 educando-se inte

gralmente".

"Deveria poder discutir3 debater3 opinar sobre aquilo que 

desejasse aprender3 ou poder julgar sobre a forma como lhe estã 

sendo ensinado".

"Deveria ser como a casa dele. Encaminhã-lo profissionaf 
mente. Encaminhã-la de acordo com o seu interesse 3 desde o Pri

mário".

"Poderiam assistir programas educativos: tele-jornal, te_

le-curso 19 Grau".

"Além da aquisição de conhecimentos (parte teórica)3 dar 

conhecimentos profissionais (parte prática)".

"Praticar com mais intensidade 3 todo o curriculo".

"Permanecer mais tempo na escola3 para acompanhar melhor 
o estudo: tarefas de recuperação3 etc. (e atividades de recrea

ção) ".

"Participar mais ativamente das coisas 3 gosctaria que os 

alunos fossem mais ativos 3 tivessem mais interesse; o aluno quer 

saber para o dia da prova3 mas não para ele3 para o futuro".
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"O que ele faz. Tem que extravasar. So vai aprender algu 
ma coisa, errando. Ê errando que se aprende".

"Aproveitar mais as oportunidades oferecidas".

"O professor pode tentar fazer alguma coisa diferente com 
o aluno, a nível do aluno, a nível de sala de aula, sendo ele vai 

encontrar pressão dos próprios colegas".

"Deveria fazer as coisas que faz, mas de maneira mais do_ 

sada, dando mais tempo para o pedagógico".

"A escola esta assumindo funções da família: está se preo 

cupando com o dentis ta, com a saúde da criança. Não sei se te

mos condições estruturais para isso".

"Passar todo o horário, manhã e tarde, na escola e assim, 
realizar suas atividades complementares na própria escola, sob 
orientação de professores, fazendo suas refeições, higiene, etc. 

o que levaria a um exito total no produto da aprendizagem".

"Fazendo educação fisica".

"Ser preparado para o futuro de sua realidade".

"Participar com mais interesse e aprender os limites das 

normas propostas pela escola".

"Deveria fazer isso mesmo".

"Deveria fazer isso mesmo, mas melhor".

"Além de aprender, deveria socializar-se e brincar de 

maneira instrutiva, não sem finalidade".

"Se tivesse mais equipamentos, salas para experiências 

(às vezes a criança vem esperta de casa e na escola é tolhida 
pela quantidade de conteúdos). Desenvolver o pensamento crítico, 

saber falar".
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"Participar ativamente dos objetivos propostos".

"Deve ter um comportamento adequado para que possa ter 
um bom aproveitamento".

"Ouvir, ter vontade de aprender, se sociabilizar, falar, 
brincar, ler e estudar".

"Aproveitar tudo o que lhe ê oferecido".

"Mais pesquisa; porque eles esperam que a professora faça 
tudo. As crianças gostam muito de livros de Ciências, da mini - 

biblioteca de classe".

"Tudo o que a professora está tentando fazer. Que ele ve_ 
ja na professora, uma amiga; que ele faça outras atividades de

que goste".

"O aluno deveria ter curso profissionalizante na 3a. e 

4a. Séries. Ha necessidade de técnicos (doceiras, croche teiras, 

cultivo de folhagens, tecelão, mecânico, eletricista, ceramista, 

escultor). Os conteúdos são necessários, mas o mais importante 

é que o aluno tenha uma profissão para subsistir. Em ordem de

prioridades, a criança precisa aprender a ler e escrever, de

pois uma profissão, junto com os conteúdos".

"Teria que ter como meta o estudo, a parte de aprendiza

gem, mas nem sempre é isto".

"Aprender e desenvolver habilidades".

"Aprender algo que tivesse mais sentido e utilidade na

vida futura".

"Aproveitar ao máximo o seu tempo com estudo e desenvol

vimento pessoal".
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"Ter um ideal formado e assim lutar pelo mesmo; mais for 
ça de vontade".

"Viver experiências novas, exercitar o que aprende. A vi 

vencia enriqueceria ainda mais o seu interior".

"Explorar toda sua potencialidade com mais profundidade. 

Aproveitar melhor o tempo disponivel com diversas atividades ex 

traclasse. A escola deveria funcionar como um ginásio aberto de 
esportes 3 onde todos participam em diversas modalidades3 com 
muito prazer".

"Utilizar um laboratório, pesquis ar numa verdadeira bi - 

blioteca (com atendimento de um professor)3 assistir a filmes 

educati vos ".

"Alem da parte cognitiva, aproveitar suas aptidões e ca

nalizá-las para sua vida prática".

"Levando em conta as inclinações e as tendências do alu

no, o ensino deveria ser mais profundo e agradável".

"dão tem condições de ser diferente".

A questão número 8, perguntava "0 que o aluno mais gosta 
de fazer, na escola?" e 49 crianças (68,0%) responderam que gos 
tavam de estudar, gostavam de uma ou outra matéria especifica e 
de educação física.

"Estudar"; "Aprender"; "Estudar Matemática. Pretendo ser 

dentista". "Eu gosto de brincar e mesmo, ê de Matemática"; "Es cre_ 

ver"; de "Educação Fisica, das matérias: Matemática, Comunica - 
ção. Integração já é um pouco complicado para poder decorar as 
perguntas". "Educação-Física e estudar"; "Gosto de ficar na Edu
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cação Física e fazer continhas"; "Estudar. Eu pretendo estudar, 

mas minha mãe, não. Preciso ajudar meu pai na oficina, porque 

não está dando". "Gosto de aprender Matemática (que às vezes não 

sei). Integraçao e Ciências, porque em casa eu não tenho quem 
me ajude". "O que eu mais gosto ã de Português"; "Estudar, e 

gosto mais de Estudos Sociais"; "De fazer contas e de ditado 

também".

"Eu gosto de estudar, escrever e, na hora do recreio,gos 
to de brincar. Sá de vez em quando eu fico sentado".

"Es tudar Ciências ".

"Educaçao Física;- gosto da aula de Comunicação e de Cien_

cias ".

"Da aula de Comunicação e Ciências".

"De Ciências , Comunicação, Matemática, CAC, Educaçao Fí

sica, Biblioteca".

"Eu gosto de escrever e brincar. Escrever contos, conti

nhas. Quero ser desenhista".

"Escrever, ler na frente da classe, ajudar a professora 

a fazer a limpeza fora".

"Estudar. Estou querendo ser motorista".

Os demais gostam de brincar e de atividades extraclasse, 
ou pelo menos, paralelas às de aprendizagem:

"Lição e jogar queima (caçador)".

"Ajudar as professoras".

"Estudar; obedecer aos mais velhos".

"Educação Física".
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"De fazer Educação Física e brincar".

"Brincar, tomar lanche e comprar lanche quando tenho di

nheiro".

"De sair para o recreio".

Quanto às respostas dadas pelos pais a esta pergunta, 10 
(15,1%) afirmaram que os filhos gostam de Educação Física e no
ve (13,6%) afirmaram que eles gostam de estudar. Os demais tive 
ram opiniões diversas, cinco pais (7,6%) disseram não saber.

"Da hora do recreio".

"De brincar; comer um doce".

"Gosta muito da Educação Física".

"Ler; mas nunca falou nada".

"Desenhar, fazer números, pintar, recortar, colar".

"Brincar; gostam mais de jogar bola do que de estudar 
Mas nos dias que não teve aula, jã estavam sentindo falta".

"Matemática, Estudos Sociais; tem muita curiosidade de 

saber sobre sexo e pergunta esclarecimentos sobre as aulas de 

educação sexuql, em casa".

"Não sei".

"Escrever, estudar e respeitar as professoras".

"Es tudar".

"A minha não gosta de fazer Educaçao Física. São boas em 

Matemática, mas nao gostam de leitura".

"De estudar e do recreio".

"Escre ver".
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"De tudo".

"As minhas apreciam a leitura".

"Vai depender muito do aluno. Cada cabecinha tem uma sen 

tença. Tem uma criança que vem para o lanche. Outras3 vem para 
estudar3 mesmo".

"Um dos meus adora fazer redação; outro gosta de leitura 
e dois outros de Matemática".

"Levar 'dever' para casa3 estudar. Alguns gostam de brin

car".

"A filha não gosta de Educação Física porque tem bronquf 

te; mas gosta de Matemática. Gostam quando a professora manda 
trazer material concreto (caixinhas de fãs foro3 por exemplo)".

"De estudar e jogar volei".

"Estudar; gostam quando são es colhidos pela professora 

para fazer alguma coisa".

"Sei lã. Gosta de tudo um pouco: de brincar3 de conver r- 
sar com a professora".

"0 que mais gosta é de conversar e a professora deveria 

aproveitar essa convers a3 com limitações".

"De brincar".

"Gosta muito da professora. Ela conta muita estória pri

meiro 3 antes de dar a lição".

"Arrumar fila 3 pegar livro da chamada".

"Desenhar".
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"Gosta muito de Português. A parte de Matemática é o fra 

casso dela. Ainda bem que a professora aqui ajuda".

"Gosta de estudar. Mas gosta que tenha uma coisa diferen

te. De fazer um passeio".

A maioria dos professores,parece saber que os alunos gos;
tam de Educação Física e de recreação; alguns até afirmam que
têm que reprimi-lQs porque têm que dar o conteúdo.

"Aquilo que mais lhe interessa; e aquilo que ele mais 
aprende ".

"Ele quer mais brincadeira. Gosta de desenhar, cortar, me_ 

xer com a tesoura. Tenho que reprimir porque tenho que dar con

teúdo".

"Praticar exercícios de Educação Física e merenda escolar

"Atividades extradasse, como no Centro de Atividades 

Criadoras, e Educação Física".

"Quando o aluno ê bem trabalhado, ele gosta de tudo, se 

bem que sempre vence Educação Física".

"Atividades que exigem dele, movimento, exercícios. E 

neste caso, o que mais lhe interessa é a Educação Física".

"0 aluno gosta de participar. Ele gosta de novidade.Quer 

sair da rotina. Adora esportes (deveria ser mais difundido nas 

Es co las ) ".

"Brincar".

"De fazer atividades extradasse, Educação Física, sala 

de leitura e lanchar".
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"Da convivência com outros elementos".

"Alguns gostam mais de estudar; outros vem mais pela par 
te de recreação".

"Gostam da matéria, gostam da escola. A escola, hoje,tor 
nou-se uma mãe do aluno; sempre dã um jeitinho”.

"Gostam de estudar, gostam da escola, da diretora".

"Fazer lição que ele aceite".

"Merendar e recrear-se, pois não tem oportunidade fora 
daqui, devido aos afazeres de casa".

"Gosta muito de recrear-se e de realizar as atividades 

de Educação Artística".

"Participa e gosta de tudo o que é proposto".

"Redação, desenho na redação, Matemática, problemas".

"Atividades extraclasse".

"Gosta de Educação Física, exercícios que favoreçam a cria 
tividade, coisas que eles mesmos possam criar. Dramatizações".

"Os alunos divergem em termos de preferencias, alguns gos_ 

tam de pesquisas e até trazem material de casa; outros se inte

ressam pelo esporte. Existem aqueles que sobressaem nas artes 
plásticas, outros na Matemática. De um modo geral, todos tem de_ 

monstrado interesse pela Educação Física".

"Participar de programações festivas sobre datas comemo

rativas (dramatizações, apresentação de peças teatrais, campa - 

nhas, campeonatos)".

"Atividades diferentes, onde ele tem oportunidade de usar 

a imaginação, criatividade e onde ele se diverte".
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"Aulas de leitura. Gosta muito de ler3 de fazer pesquisa3 
gostam de escrever e contar estórias3 de criar pequenas esto - 
rias ".

"São os conhecimentos de Integração Social (His toria)

Tudo o que transmite novos conhecimentos para eles".

Quanto às modificações a fazer na escola e que deveriam 
ser respondidas na pergunta número 9, as crianças foram pródigas 
em idéias.

Algumas fariam modificações pedagógicas:

"Modificaria a atitude das professoras3 para que elas não 
faltassem".

"Os pontos que a professora passa deveriam ser batidos a

máquina; a escola deveria ter mais pass eios do que tem; deveria

ter mais jogos".

"Para os alunos nao brigarem3 não che garem atrasados nas 
filas3 não chegarem fora do horário. Deveria ter biblioteca pa

ra os alunos lerem e estudarem nos livros".

"Ensinava mais os alunos a fazer os deveres de casa; os 

alunos ficarem mais quietos dentro da sala; ensinava 'eles'mais".

"Aumentava mais umas duas ou tres salas3 até a 6a. Série; 

modificaria o páteo3 faria um campo de volei".

"Se eu pudesse eu colocaria mais salas até a 8a. Série 3

porque daí a gente só faria os cursos. Eu colocaria mais profes_

soras. Separaria as duas salas de aula - os bagunceiros".

"Só ficar estudando3 de manhã e de tarde".
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"Gostaria de fazer uma sala de biblioteca e uma de CAC".

"Quase não tem sala de CAC e leitura. Faz tempo que não 
tem. Eu gosto".

"Estudava mais e teria ate a 8a. Série. Mudaria na maté

ria de Matemática, as divisões e multiplicações".

"Modi ficava o modo de dar aula. A professora não deveria 

encher o quadro e apagar muito rápido; 'devia' passar de pouco 

em pouco o ponto3 corrigir não só no quadro> mas o caderno tam

bém. No recreio há muita criança mal educada e não dá para brin 
car".

Medidas administrativas e mudanças no ambiente fisiso , 
também não faltaram. Percebe-se que as crianças fariam muitas 
modificações, nas escolas.

"Colocava cobertura na cancha; reformava o parquinho".

"Fazia mais salas de aula3 porque tem tanta criança que 

quer estudar e nao pode".

"Aumentava mais salas de aula para'as crianças estudarem; 

faria um pátio maior; ajudaria na merenda3 trazendo mais alimen_ 

tos ".

"Aqui na escola está tudo bem3 não precisa modificar na

da. Poderia ter até a 8a. Série".

"A Escola deveria ter perto um posto de saúde; um parque 
de recreação para as crianças 3 para nao ficarem brigando no re

creio (fiz um curso de saúde pela Legião Brasileira de Assister^ 

cia. Quando eu posso3 eu ajudo; mas um posto seria melhor)".
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u s
"Na hora do recreio, dava jogos para a turma, fazia um 

campeonato de jogos, dava caçador e amarelinha para as meninas 
e para os meninos handebol e futebol".

"Não sei".

"Modi ficaria as canchas ; faria alguma coisa a mais para 
as crianças brincarem".

"Punha cobertura no pãteo".

"Chamar os 'pias ' para não fazer bagunça e deixar as sa

las mais comportadas".

"Colocaria muro em volta da escola, portão, cortinas em 

todas as salas, mudaria as calçadas, colocava grama. Fazia jar

dins ".

"Ajudaria quem necessitas se de alguma coisa; ajudaria os 
alunos que não pudess em comprar material. Fazia um pãteo com ci_ 
mento e duas traves para os meninos jogarem futebol. Faria um 

campo para as meninas jogarem caçador".

"Novos projetos: arrumava os portões, ajudava os alunos 
com a merenda escolar, material para o professor: giz, armário 
para guardar livro. Faria um jardim bem bonito; podia ter 'piã1 

para cuidar da grama".

"Falta um lanche bom. Podia ter macarronada. Poderia ser 

melhor. Podia ter coisa para vender, na cantina".

"Colocaria mais coisas para as crianças brincarem: balan_ 
ça, essas coisas. Tiraria os 'caras1 que vendem lanche fora da 
cerca. Aumentava a escola, faria classes 1mais grandes ', mais 

carteiras".



"Aumentaria a escola, plantaria flores, aumentaria as 

salas, fazia uma cancha de futebol, de volei, uma caixa de areia 
para as crianças brincarem. 0 que eu mais desejo era ser o pri

meiro da classe".

"Eu ia limpar a escola; limpar o bosque. Queria que pin

tassem a escola de outra cor; fizessem calçada em volta da esco 
la".

"Tem alunos que não querem estudar, então eu 'expulsava'
e les ".

"Gostaria que tivesse horta. Eu castigaria os alunos. Gos 

taria também que tivesse até a 8a. Série porque at eu não preci 

sava ir para outra escola".

"Não me lembro".

"Falava p'rã eles fazerem uma cancha (não tem nada para 

a gente brincar), às vezes viria treinar handebol ou futebol 

aqui na escola".

"Não sujaria o pãteo, respeitando o pãteo e fazia uma can 

cha 'prã nós brincar ali*".

"Não modificaria nada".

"Plantaria mais árvores. Blãntaria mais flores. Modifica 

ria o horário: das oito ao meio dia; chego sempre atrasado, per 

co a hora".

"Mais recreio".

"Recreio um pouco mais comprido; colocaria a biblioteca 

em outro lugar só para poder ver livros de História e que me 

auxiliassem a aprender".
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"Colocaria mais livros para as crianças fazerem mais pes 

quisas ".

"Ajudaria a fazer uma boa horta na escola".

"Ficaria 'mais bom' para a professora. Mudaria meu jeito

de ser. A escola poderia ter uma biblioteca. Veio uma moça aï

com um bloquinho para a gente vender3 para fazer biblioteca3mas 

não adiantou nada".

"Todos os alunos obedecerem as professoras ".

"Separava os 'piã ruim' e colocava os 'bom'".

"Eu colocava mais aulas até a 8a. Série. Eu aumentava 

mais a escola, aumentava o recreio; plantava mais árvores".

"Fazer um muro nas escolas 3 mais meia hora de recreio 3 
fazer calçada para não deixar ficar barro".

"Fazer um campo de futebol3 que a gente não tem. Ter 5a. 

Série que está faltando e colocar até a 5a. Série à tarde3 e mu 

daria a professora. Eu não gosto da minha professora. Ela implf 

ca so comigo".

"Arrumava a cancha3 cortava o mato3 arrumava as fechadu

ras dos banheiros3 trocava os vidros quebrados 3 colocava corti

nas., trocava as rasgadas colocando outras em seus lugares".

"Separar os bagunceiros dos bons3 para não prejudicar os 

bons, Æ medida que melhorassem3 iam para a fila dos bons3 até 
todos ficarem bons. A escola poderia ser ampliada no terreno 
atrásj um páteo para as meninas porque os meninos judiam delasj 
um campo de futebol para os meninos e um campo para as meninas 

brincarem de caçador".
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"Um campo de futebol".

"Que os alunos respeitassem as professoras, porque eles 

continuam brincando quando bate o sinal. Tem que ir a Diretora, 
chamar a atenção deles".

"Faria os meninos respeitarem mais as meninas. Um parque 
para as crianças pequenas".

"Um parque, balanço".

"Mais dinheiro para a Escola3 para ajudar no lanche 3 por_ 
que a professora disse que não tem dinheiro".

Vinte e quatro pais (36,4%) responderam à pergunta sobre 
que modificações gostariam que fossem feitas na escola, dizendo:

"Na nossa Escola, está perfeito. Tem tudo o que eles gos_ 

tam. Tem aula de educação fisica, de CAC".

Nove pais (13,6%) disseram que gostariam que "aumentasse 

o número de salas e que tivesse Pré3 e de 5a. a 8a., pois as cri_ 
anças vão longe3 estudar".

Os demais pais, gostariam que fossem feitas outras modi
ficações:

"Apesar das aulas que tem, poderiam diminuir as aulas na 

sala e3 no lugar3 ensinar algo que o aluno pudesse aprender mais3 

a fazer uma horta3 aula de orientação vocacional".

"Sobre a higiene. Combater os piolhos que tem na escola. 
Exigiria mais das mães, quanto à limpeza dos filhos. Eu seria 
mais exigente do que as professoras sao com as mães".

"Gostaria que fosse separado. Que as meninas estudassem 

num horário a os meninos em outro".
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"Em primeiro lugar, nos livros. Tem muitas palavras nos 

livros que eles não sabem o significado. Que escrevessem coisas

que as crianças entendessem. Coisas mais simples. Aqui na esco

la o que precisaria ê que uma professora cuidasse do recreio. A 

escola deveria ter um pré, um jardim. Gostaria muito que meus 

filhos aprendessem Inglês, mas não tenho condições de colocá-los • 
no Centro. Nem que fosse para a gente pagar um pouquinho".

"Não tenho idéia; mas gostaria que tivesse 5a. Série,por 
que o meu mais velho está estudando em outra escola e eu não 
precisava pagar ônibus para ele".

"Aqui na escola, eu mudaria quatro coisas:

1) a entrada deveria ser pela frente e não pelos fundos;

2) na venda de votos.* A escola deveria chamar os pais , 

explicar a situação. Eu compro e não deixo ela vender;

3) não deixar ir ao banheiro. Não dá tempo para ir ao ba 

nheiro, no recreio. Seria bom se cada turma fosse em um horário, 

fazer higiene;

4) gostaria que tivesse 5a. a 8a. Série para continuar 

os estudos".

"Gostaria que tivesse o ginásio porque daí, no ano que 
vem, vou ter que mudar os tres de colégio e até a gente vai ter 

que mudar, por causa de colégio".

"O diretor ê muito rígido; há muita dis ciplina, com sus

pensão para as crianças. Professor deve tomar consciência do tra 

balho que está realizando".

* Trata-se do fato das crianças venderem votos para "sinhazinha" no 
mês de junho.
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"Ajudaria aqueles que não podem, a comprar o material".

"Um sistema livre: não ser obrigado o uso do uni forme. Se

a criança só tem um uniforme e fica molhado, tem que faltar à

au la ".

"Dava mais conforto às crianças que necessitam: alimento, 
roupa, calçados, material, assistência medica. Quando as crian

ças se sentem mal a escola, em vez de mandar bilhetinhos para

os pais, resolveria tudo na escola mesmo".

"Arrumava o pãteo da escola e colocava muro".

"Que as outras escolas fossem iguais a esta, que só exi

ge o guarda-pó e a limpeza. Outras escolas exigem o uniforme".

"Na escola de São José dos Pinhais, as crianças ficavam 

quase um més sem aula pela falta das professoras; depois a cri
ança chegou atrasada e não pode entrar. Só entrou quando eu fui 

junto. Tem escola que tem que ter muita melhoria".

"A cantina grande porque ela estã super-pequena. Faria 

um tanque com duas pias bem grandes para lavar a louça, uma ja

nela grande que entre bastante ar na cantina".

"Cursinhos de trico, croché, para as meninas . Horta para 

os meninos".

"Construção de uma horta, uma cancha de esportes, um pã

teo (este estã muito pequeno)".

"0 estudo deveria ser mais forte, ter mais livros".

"Ajudaria na parte de alimentação das crianças; ajudar 

outras crianças. Até a 8a. Série".
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"Não sei se hã necessidade de se fazer alguma coisa. Não 
participo dentro da es cola".

"Ê difícil; parece que tudo estã completo. Seria bom se

tivesse uma enfermeira ou um médico de plantão para atender ãs

crianças quando se machucam. Gostaria que a escola tivesse a

5a. Série 3 a 8a. Série e até o Cientifico; que ela saisse da es

cola formada. Seria bom se tivesse trico para as meninas".

"Não colocar como primeiro objetivo o de alfabetizar e 

sim o de aproximar uns dos outros. Fora da sala de aula3 a cri

ança deveria ser bem orientada e responsável".

"Que a escola tivesse aulas de trabalhos manuais e de re_ 

ligião".

"Modificaria a aparência da escola. Deveria ter o campi- 
nho para os meninos; a rede de volei para as meninas".

"Ensinar costura".

"De maneira geral3 está dentro daquilo que pode ser. Mas3 

modificações pequenas poderiam ser feitas: que tivesse uma cre

che; alguma coisa que a criança pudesse fazer na escola; um tra 
balho manual (meninas aprenderiam a pintar3 a bordar; os meninos 
aprenderiam artesanato em madeira ou outro tipo de coisa3 isto 
seria para eles não ficarem sozinhos em casa ou na rua. Muitas 

vezes a mãe sai cedo para trabalhar no centro e os filhos nem 
vem para a escola. Ficam pelas matas ou nadando nos riozinhos 

de lama".
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"Eu não sei dizer o que precisaria mais. Português estã 

um pouquinho atrasado. 0 menino estã péssimo, para fazer uma re_ 

dação é difícil e o Português é fundamental. 0 que deveria ser 
mais trabalhado ê o Português. 0 primário bem feito é fundamen

tal".

As professoras também pensam em muitas reformulações:

"Proporcionaria um currículo, envolvendo uma Educação(en 

sino) mais profissionalizante a nível de la. a 4a. Série".

"Alteração no currículo, havendo mais flexibilidade".

"Colocaria um serviço mé dicorodontológico e uma creche e 

isso ajudaria a família.' E procuraria dar noções gerais quanto 

ãs profissões simples: costura, marcenaria, mecânica, etc."

"Deixaria mais livre a questão do planejamento, para que 

fosse feito de acordo com as necessidades dos alunos. Não me 
prenderia tanto ã questão de tempo. Daria mais valor à qualidar 

de do que ã quantidade".

"Deveria dar mais enfase ã interpretação de textos e re

dação de estórias, sem se preocupar muito com a gramática.

Muitos conhecimentos são dados com abstração e a criança 

confunde. Advérbio e adjetivo na 2a. Série não significam nada 

para a criança.

Necessidades pedagógicas: na escola, lidar com quantias 

e problemas que a criança conheça. Técnicas rurais: este ensino 

ê importante para a criança".
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"Ampliação das escolas, mais salas de aula: uma para au

las de CAC (ed. artistica), outra para Biblioteca (com sala de 

leitura), lugar apropriado para o serviço de OE, duas salas pa

ra prê-escolar, maior número de professoras para atender alunos 
em periodo contrario".

"Um novo estudo do currÚculo: um curriculo mais baseado 

no aspecto antropológico da criança (valorizar a cultura da cri_ 
ança - o que ela tem e o que ela traz; teria que ser um curricu 

lo bastante aberto) e no aspecto1 psicológico (a criança aprende 
o mecanismo, -Z-, mas aquilo não estã dizendo nada para ela). A 

criança aprende a descoberta do Brasil e a morte de Tiradentes, 

como dois fatos próximos. Ela não tem a noção espacial, aos 10 
anos.

Estou questionando os conteúdos transmitidos pela escola, 

para a criança. Ê dada a atividade pela atividade. Dão-se as no_ 

çães, cobra-se num teste e a memorização dura uma ou duas sema

nas, porque o conteúdo não teve significação para a criança".

"Controlar um pouquinho mais a dis ciplina das crianças ; 

a criança estã muito agressiva. Conscientização dos pais,- da par 

ticipação deles na escola".

"A avaliação. Antes de mudar a avaliação, mudaria a lei 

5692. As crianças não sabem ler".

"Tempo (horas-aula); estrutura metodológica, preparo dos 

professores".
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"Ampliaria os recursos humanos - pessoal suficiente e 

qualificado. Recursos físicos - há necessidade de locais apro - 
priados para que se possa desenvolver as atividades necessárias 

ao bom atendimento às crianças. Modificaria o currículo. Melho

raria as condições financeiras: lanche melhor 3 farmácia adequa-

da3 material básico indispensável".

"Em primeiro lugar3 os alunos tem muita liberdade na es

cola3 eles tem muita liberdade; teria uma lei3 uma norma para 
ser mais severa com as crianças (não dando chance para elas estu 

darem numa determinada escola3 assustando3 fazendo as crianças 

sentirem mais medo); chamando os pais para entrosá-los mais com 

a escola".

"Uma biblioteca de uso coletivo (a professora não pode 

mandar pesquisar porque atrapalha o ritmo normal)3 a escola aju 

daria a criança se tivesse mais ofertas".

"0 ensino de Estudos Sociais (dava o assunto de uma ma - 

neira mais clara e melhor3 com mais motivação3 com mais passeios 

com os alunos). Colocaria n'a Escola uma salinha de Artes 3 para 

os alunos".

"Não sá na Escola3 mas no sistema. As aulas de educação 
física deveriam ser um Horário ã parte: ur.a semana3 CAC; outra 

religião. Sala de leitura: estão mal direcionadas; deveria ter 

uma supervisão maior que surtiria mais efeito.

Deveria ter também3 num horário contrário3 aulas de recu 

peração. Quando a criança ê pequena3 o ambiente social dela e 

a es cola".
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"Mais pessoal, professor para recuperação, que tivesse 

material concreto; a escola deveria ser oito horas com a mesma 
professora; quatro horas para o ensino e quatro horas para ou — 
tras atividades (seis horas dariam). 0 professor deveria ser 

pago de acordo com essas horas".

”lÇ) Alteração do período para alfabetização e no método.

29) Horário integral para permanência dos alunos.

39) Ampliação da es cola".

"Ampliaria a escola, para poder atender melhor a todas as 

necessidades de nossa clientela. Faria modificações no currícu

lo, dilatando o prazo estipulado para o cumprimento das primei

ras séries ".

"Acho que nossa escola estã atendendo tão bem às crian - 

ças que não precisa modificações. Na parte de educação física , 
há necessidade de mais salas, um pãteo maior, campos de esporte. 

Tem escolas da Prefeitura que tem salas para biblioteca para de_ 
senvolver atividades artísticas, pãteo coberto para dia de chu

va ".

"Acho que necessitamos do Jardim e maior número de vagas 

para o Pré-Escolar. Acrescentaria outras atividades diversifica 

das como judo, outras modalidades de esportes e preparação para 

o trabalho".

"As modificações que eu gostaria de fazer (trabalho com 
os pais, maior diálogo com os alunos) sõ seriam possíveis a lon_ 

g o prazo".
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"Garantiria a volta do Jardim de Infância e do Pré e com 

plementaria o trabalho com atividades profissionalizantes volta 
das ao interesse da comunidade".

"Separava os alunos por nível cultural e não sócio-econo 

mico, e assim os atenderia por grupos de interesse. Seriam iden 

ti ficados culturalmente pela observação de até onde eles apren

dem, até onde eles estão".

"Material audiovisual. Aulas tipo telecurso. Estamos na 
era da comunicação. A escola da nossa época foi válida; tínha - 
mos apenas o rádio. Agora é que ela precis a mudar. Tres profes

soras das 4as. Séries fazem a experiência de deixar uma hora li 

vre por semana, quando as crianças, acompanhadas pela professo

ra, que até vai de tenis naquele dia, pode jogar com elas. Nas 

salas destas professoras há revistas, chapinhas, etc., que as 

crianças usam como podem. (Acabou a estória de ir tomar água lã 

fora; hã litro com ãgua dentro da sala). A professora e as cri

anças, fazem também cultivo de folhagens na sala. Hã uma estan

te com todo o tipo de livros e revistas para as crianças manu - 

searem. Ê a mini-biblioteca. A escola faz bazar para auxiliar a 

comunidade, no dia em que hã feira. As mães vem na feira e pas

sam no bazar. As professoras e as mães fazem trabalhos manuais, 
recebendo da Associação de Pais e Mestres, o que gastaram".

"Oficinas de trabalho, para que os alunos pudessem sobre_ 
viver com o produto do trabalho. Uma oficina de trabalho simples, 
a escola poderia oferecer. Talvez até funcionasse como chamariz, 

para a clientela. Isto dependeria do currículo da escola, de 
ter possibilidade de ensinar".
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"Trazer os pais para a escola, para poderem entender o 

trabalho que a eseola faz com os filhos. Diminuir as turmas pa

ra melhorar o atendimento individual".

"0 encaminhamento para cursos profissionalizantes. Cria

ção de oficinas de trabalho (tricÕ3 croche3 costura3 arte culi

nária; para os meninos: sapataria3 confecção de vassouras3 cabi 

des3 quadros e jardinagem e horta); algo com que pudessem ganhar 

dinheiro. Ê com isto que os pais estão preocupados. Isto é sen

tido nas reuniões com os pais. - 'Dona, se meu filho saísse da

qui sabendo plantar3 ele poderia trabalhar em várias casas'. Nu 

ma reunião com os pais3 a professora descobriu que uma das mães 

esperava que a escola descobrisse alguma coisa que o filho pu - 
desse fazer para sobreviver".

"Tentaria des cobrir novas maneiras de ensinar os conteú

dos; adaptaria os conteúdos às necessidades dos e ducandos; pre

pararia uma real iniciação para o trabalho".

"Faria uma escola que atendesse ãs necessidades reais 

dos e ducandos ; seria uma espécie de Escola da Vida".

"Como professora gostaria de mudar3 ou melhor3 criar: me_ 

lhores condições de pesquisa. Nossa escola não diâpõe de biblio_ 
teca e falta sala para trabalho extra. Muita dificuldade para o 
professor idealista. Muitas barreiras. 0 professor3 muitas ve - 

zes 3 fica proibido de dar este tipo de atividade. Acho fundamen_ 

ta l.
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Pelo menos duas vezes por semana3 o professor deveria com 

plementar suas aulas eom estudos dirigi dos 3 fora do horário nor 
mal de trabalho3 oom seus alunos. Isto não depende sé da Esaola3 
mas de todo o sistema es colar.

Dividiria a matéria entre dois professores: um daria Ma

temática e Ciências; outro3 Comunicação e Expressão e Integra - 
çao. 0 rendimento seria maior.

Aulas de religião3 colocaria para uma pessoa entendida 
no assunto. 0 professor ê sobrecarregado de matérias a ministrar. 

Ele nunca pode concretizar seus sonhos3 pois quando acordar3 seu 

trabalho estará acumulado. Acho que o professor poderia e deve

ria ter maiores condições de poder transmitir3 com mais apro - 

fundamento3 as noções a serem dadas.

Deveríamos deixar para a secretaria3 trabalhos burocráti_ 

cos como: passar notas em fichas3 pois toma nosso tempo. Passa

mos já3 nossas notas numa ficha3 o resto não deveria ser conos

co .

Adotar livros ou ter pessoal disponível para preparar o 

material selecionado pelo professor3 para estudos. Ê muito difí_ 

cil para o professor dar aulas de Português3 Matemática3 Cien - 

cias3 Integração3 Religião3 completar fichas3 selecionar maté - 
rias3 bater *stencyls f e enfrentar ainda3 o problema de falta 

de material para isso".

"Mais atividades extraclasse; maratonas3 campeonatos (ta 

buadas3 pontos 3 etc.)".

129



"Traria os pais para a escola e, indiretamente , tentaria 
educá-los para assim, passarem a estimular os filhos".

"Modificaria a burocracia do registro de notas que limi

ta o professor e o amedronta, dentro do espaço cronológico fixa 

do. Deixaria o tempo livre para que o professor ensinasse o que 

os alunos desejassem aprender. O currículo fluiria naturalmente, 
após o período de alfabetização".

"Faria uma horta escolar para aproveitar o espaço físico 
disponível e a criança, que quer trabalhar".

"A democratização das relações professor X alunos e pro

fessor X direção".

"Não faria modificações. Porque os planos e os objetivos 

são integrais e necessários à Es cola".

Ã pergunta número 10 "0 que o aluno deve aprender na es
cola, até o final da 4a. Serie", um aluno foi bastante preciso:

"A tabuada; contas de quatro números na chave com divi - 

são e multiplicação; saber ler bem; estudar o corpo humano em 
Ciências; pesquisar em museus as coisas antigas porque ê bom e 

a gente aprende mais; ir à Biblioteca Pública; saber andar na 

cidade; fazer pesquisas; fazer redação na Biblioteca Pública 

após consultar os livros; usar dicionários".

Os demais parecem ter sobre o assunto, uma percepção di
fusa: as boas maneiras misturam-se aos conteúdos pedagógicos e 
mesmo estes, quando citados, o são de maneira confusa e incorre 
ta.

Apenas um outro aluno, além do que foi citado acima, res 
pondeu que deviam, até a 4a. Série, aprender:
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"As coisas sobre o nosso Paraná3 o nosso Estado; as coi

sas como são feitas e por quem são feitas".

"Não sei".

"Bastante coisa".

"Aprender as lições da 4a. Série para3 na 5a. Série3 a

gente já estar sabendo".

"Tem que aprender bas tante coisa. Quando a professora pas_ 

sa uma lição nova, tem que prestar atenção".

"A ser educado; muitas coisas. Aprender a 1er3 para sa - 
ber mais as coisas da 5a. Série".

"Aprender a escrever (e 1er)".

"A educação (respeitar os outros3 não falar nomes feios3 
obedecer)".

"Tudo o que a professora fala e o que ela passa no qua -

dro ".

"Deveria aprender sobre o Brasil. Sobre as províncias do 

Paraná e de São Paulo".

"Ler, escrever, aprender a respeitar os amigos".

"As coisas que a professora fala3 da Republica".

"Estudar direito, 1er, sentar na caribeira direito, lim - 

par os pês antes de entrar na sala".

"Saber tudo: do corpo humano3 ecologia3 cuidar da nature^

za ".

"Deve aprender a ser bom aluno; higiene 3 jogar as ' coi - 

sas ' sempre na lata do lixo".
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"Aprender a ser bom filho para as mães, mais estudioso 3 
mais caprichoso".

"Deve aprender a estudar; não bater nos colegas; não de

sobedecer â professora; fazer as tarefas; vir todos os dias pa

ra a es cola".

"0 que a professora passar. Tem que sair sabendo as ope

rações, os problemas".

"Aprender uma conta diferente (de números na chave, por

que a gente só sabe de dois); perguntas mais difíceis nos ques- 

tionãrios; fazer ditado mais rápido até o final do ano. 0 pro - 
fessor de física pode dar exercícios mais fortes".

"Tenho que sair sabendo fazer problema, ler, escrever , 

■pintar".

"Sabendo ler, es crever, tabuada; saber fazer cópia, resu 

mo de uma estória".

"Aprender mais os pontos de Ciências, Estudos Sociais 

Aprender também bastante Comunicação".

"Mais brincadeiras, mais matérias".

"Aprender de tudo. Ele deveria sair sabendo a educação . 
Educação é ser 'respeitado com as pessoas mais velhas; é falar 

só as coisas que ê direito'".

"Aprender a ler, fazer contas, escrever".

"Deve aprender a tabuada, aprender a es crever direito e 
aprender a fazer matemática que ê a coisa mais difícil de fa - 

zer".
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"Deve aprender a respeitar os outros, a 'amar as pessoas 

como a ti mesmo'. Ajudar quem está precisando. Se o amigo está 
triste, dar uma força para ele".

"Aprender a dividir, coisas de Matemática, de Ciências , 
Comunicação e Expressão. Ensinar nos bimestres, nas provas ex - 
plicar bastante".

"Aprender a ser educado, aprender a estudar bem, aprender 
a fazer física direito".

"Operações, ciências, religião".

"Adjetivos, substantivos, outras matérias mais importan

tes".

"Aprender a fazer e ducação física, aprender as lições , 

brincadeiras. Marcar dias para croché, trico, pintura, bordado 
e macramé".

"A estudar".

"Estudos Sociais e Ciências, porque eu tenho mais difi - 

culdade. A caligrafia e Matemática".

Ã pergunta número 10, dez (15,1%) dos pais responderam 
que a criança, até o final da 4a. Série, deve '"Aprender bem os 

estudos, com notas boas".

Oito pais (12,1%) responderam que não sabiam. Alguns gos 
tariam que o filho recebesse educação sexual; outros demonstra
ram ter uma posição crítica sobre aquilo que os filhos aprendem 
na escola. Outros ainda, desejam que os filhos aprendam o mínimo



"A ler e escrever bem. Saber escrever bem o nome dele 3 a 

rua onde mora3 conhecer e escrever os números 3 fazer contas".

"Principalmente um pouco de educação; respeitar mais os 
outros3 ser educado".

"No mínimo ler e escrever corretamente3 saber a tabuada3 
as quatro operações 3 fazer uma boa redação".

"0 Português é fundamental".

"Tudo o que estão aprendendo na escola (educação sexual3 
as matérias) ".

"Eu gostaria que aprendesse sobre sexo".

"Línguas".

"Aquilo que for mais necessário".

"Preparação para a 5a. Série3 para terem aulas com vários 

professores e não chamar as professoras de tia".

"Saber de tudo. A minha filha gá assistiu ã aula de sexo.

Já que começou é bom aprender de túdo o que a criança deve fi -

car sabendo".

"0 mais importante é Matemática".

"Aprender a estudar; fazer ginástica".

"0 método que esta escola usa3 ficou bom (tres professo

ras na 4a. Série). A criança vai sair mais esperta. Também gos

tei que a escola corri giu a cartilha que veio da fábrica. Pare

ce que a escola está mais interessada. Quando a professora fala 
que precisa fazer (colocar cobertas no sol)3 as crianças chegam 

em casa e fazem".
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"Aprende r de tudo o que ê bom. Uma profissão".

"A gente faz tantos planos3 mas nenhum dã certo".

"Tem que saber ler3 saber estudar bastante e conseguir 
um bom emprego".

"Peto que estou acompanhando o meu menino3 ele está bem.

Mas o curso hoje em dia está fraco. Esses livrinhos adiantam mui

to a criança3 mas outros pontos ficam de lado. No nosso tempo 
era mais elevado".

"Tem tanta coisa! Esses negócios de agricultura. Ele es

tá fazendo um canteiro em casa e disse que ê só para ele".

"Primeiro ela deve saber o que aprendeu nesses quatro anos.

Ter noção básica do que ela fez e que a primeira etapa dela já

está cumprida e agora seguir outro caminho: continuar os es tu - 
dos3 se não puder3 fazer pelo menos outro curso: Senai3 Senac".

Ã pergunta número 10, os professores responderam:

"Tem que saber as tres matérias principais: Português 3 

Matemática e Integração Social".

"Leitura corrente 3 saber escrever; não sei se poderia en_ 

caminhar".

"Aprender a ler e escrever3 calcular; a fim de que3 quan 

do sair da 4a. Série possa trabalhar para ajudar em casa. Ê is

so que os pais esperam da escola3 preparação para a vida".

"Ler3 interpretar o que le3 resolver problemas com as 
quatro operações. Ler livros de estórias infantis (tipo Montei

ro Lobato) ".
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"As ope rações fundamentais, ler e escrever, os hábitos , 

principalmente de higiene e sociais e também deverá estar prepa 

rado para defender-se sozinho na vida".

"Saber bem as quatro operações; medidas; resolver proble_ 
mas, ler e interpretar textos, noções básicas de gramática; co

nhecimento do Município".

"Tudo, para continuar a estudar".

"0 máximo possível".

"Ler bem, es crever, as quatro operações e uma orientação 

para a vida".

"Es crever gramaticalmente, ter base para raciocínios maio_ 

res, percepção lógica dos fatos".

"0 básico para trabalhar no caixa do sup ermercado. Coisas 

bem práticas".

"Os limites, desenvolvimento do raciocínio, atenção".

"Ler bem para conseguir entender. Escrever de maneira 

que tenha coerência, seqüência e comunique. 0 raciocínio lógico 
um pouquinho desenvolvi do, para perceber, ao fazer uma compra , 

o tipo de operação que o outro fez".

"A parte dos hábitos sociais, a parte de responsabilida

de, a partir de aprendizagem: as operações (os pré-requisitos 

para outras series), a leitura e o raciocínio".

"As quatro operações: ler, interpretar e es crever.Se ele

souber isso, ele já sabe tudo".

"0 essencial ê que domine os conteúdos programáticos bási_ 

cos para resolução de situações problemáticas de vida".
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"Ser alfabetizado e receber uma formação integral que 

proporcione condições para que tenha uma participação eficiente 3 
na vida".

"Aprender as quatro operações com muita segurança. Desen 

volver e resolver problemas (reversibilidade). Comunicação: lei 

tura3 interpretação e redação de cartas3 pequenos avisos. Nas 
Zas. e 4as. Séries3 noções de Ciências. Nas las. e 2as.3 só Ma

temática e Comunicação e Expressão. Assim3 nas Zas. e 4as.3 en

contraríamos crianças que não trocariam mais as letras3 que sa

beriam fazer as quatro operações 3 com segurança".

"Pré-requisito para a 5a. Série: as quatro operações 3 re_ 
solução de problemas 3 redação e os conhecimentos do Paranã3(não 

estudam nada sobre o Brasil3 mas deveriam estudar)".

"Todos os conteúdos de antigamente: uma boa escrita3 um 

vocabulário extenso3 facilidade de expressão orat3 porque eles 
tem dificuldade de falar".

"0 conteúdo que está sendo dado é ne cessário para os alu 

nos. Está sendo dado o essencial. Menos3 não; e mais3 também 

não ".

"Ler e escrever corretamente; as quatro operações e racio_ 

cínio3 no sentido de problemas (interpretar bem o que leu)".

"Prepará-lo para continuar a estudar. A linha da escola 

ê prepará-lo para a vida3 porque sabe que eles vão parar de es tu 

dar; então é dar o mínimo essencial".

Sete professoras (15,2%) destacaram a importância do alu 
no desenvolver, ao lado do domínio dos conteúdos, o pensamento 
crítico, a capacidade de julgamento e de escolha.
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"Ler3 es crever 3 interpretar 3 redigir e expor suas idéias; 

desenvolver o raciodnio matemático3 calcular; estudar o meio 

em que vive e convive; sua história e geografia3 fazendo julga

mentos 3 sendo parte e não apenas3 expectador".

"As matérias do Núcleo Comum3 Educação Fisica e Inicia - 

ção às Artes3 enriqueci das de informações que lhes garanta a 

continuação dos estudos. 0 fato de a criança saber ler3 inter - 
pretar3 conhecer alguns subsidios de gramãtica3 aprender a ra - 
ciocinar logicamente3 em situações problema3 não dispensando as 

informações necessárias sobre a sua comunidade3 seu Estado3 seu 

Pais e o que o homem brasileiro p.ode fazer para modi ficar a si

tuação pres ente 3 no atendimento ãs suas necessidades básicas 3 
ao nosso ver3 são pré-requisitos desenvolvidos até a 4a. Série".

Respostas dadas pelas crianças à pergunta número 11: 0
que acontece com o aluno que reprova no final do ano?

Trinta e quatro (47,2%) responderam, dizendo:

"Não passa de ano. Depois tem que repetir a série de no

vo".

Os demais contaram o quanto ê desagradável, tanto para 
os pais como para os alunos, a reprovação. A maioria das crian
ças volta para a escola, mesmo reprovada e alguns abandonam os 
estudos, na esperança de o retomarem mais tarde, quando puderem 
financia-lo.

"Quando ele reprova fica mais tempo na escola. É mais di_ 

ftcil ir p'rá frente 3 dai".
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"Os pais ficam muito deprimidos porque trabalham, lutam 

para conseguir material para o filho. Quando chega no final do

ano, o filho reprova. A criança volta para a escola".

"Tem uns que apanham do pai. Eles voltam para a escola . 

Tem muitos que apanham das mães; as mães choram, ficam zangadas. 

Tem vãrios que ficam na mesma escola, outros mudam de escola e

outros para de estudar. (Quando eles crescerem terão que pagar

os estudos, eles mesmos)".

"Fica triste, Os colegas passam na frente; vão estudar 
em outros colégios, conhecer outros colegas e o aluno não vai 
Acho que volta p 'rã escola novamente. Se eu reprovasse de ano , 

eu ia repetir o ano novamente. (Em muitos casos, mudam de esco

la) ".

"Fica arrependido de fazer bagunça, não prestar atenção 

nas aulas que a professora estã explicando. Muitos voltam, ou -

tros não voltam".

"Depende. Se ele não gosta de estudar, ele não fica tris_ 

te e se ele gosta, ele fica muito triste".

"Apanho do pai, da mãe e fico na 4a. Serie. Fico triste,

mas não sei o que dã e eu não passo".

"Eu reprovei uma vez e se a gente reprovar não se sente 

bem. Quando reprovei, mudei de escola".

"0 aluno é muito ruim; reprova um ano e quer reprovar 

sempre. Jã reprovei, mas sempre procuro passar".

"Fica meio des controlado e depois volta para a escola".
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"Fica aborrecido, tem as férias tristes e tem que fazer 
tudo de novo".

"O irmão reprovou porque a professora não ensinava. Estã 
repetindo o ano".

"Apanha da mãe3 chora3 volta para a escola".

"Ele reprova3 fica desanimado e não quer saber mais nada

da vida. Estudando3 ele tem mais animo".

"O aluno 3 no outro ano 3 tem que se esforçar mais 3 pres -

tar atenção e brincar sé um pouquinho".

"O aluno apanha3 se não, leva castigo. A mãe bate na gen_ 

te. Reprovei no ano passado e minha mãe ficou brava demais".

"Ele volta a estudar, mas sempre fica chateado. Ele re - 

prova porque não estudou ou porque tinha algum problema".

"Porque não aprendeu nada, não presta atenção na aula 3

daí reprova mesmo. Volta para a es cola".

"Pode acontecer do pai ficar bravo, bater no aluno, não 

deixar mais ele estudar. Se ele não reprovar mais de quatro ve

zes e o pai deixa, ele volta. Aqui na escola se o aluno repro -

var mais de quatro vezes, ele não pode voltar para esta escola".

Os pais responderam a esta pergunta, deixando transpare
cer o esforço da família encetado durante um ano, e que se per
deu.

Sete pais, afirmaram:
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"Dã um desanimo. Dá vontade de não voltar mais a estudar. 

Sá de pensar que tem que oomeçar tudo de novo3 oansa. Volta a 

estudar, porque o estudo faz parte da vida da gente. Ele oomple 

menta a vida da gente. Faz falta. Ê um pedacinho que preenche".

."Ele fica chateado. Os pais ficam chateados também. Come_ 

çar tudo outra vez3 fica difícil. Geralmente volta3 mas não ê 

sempre ".

"Tem uns que ficam tristes. Tem outros que não tomam nem 

conhecimento. Eles voltam para a escola3 dependendo dos pais e 
do tratamento dados pelas pro fessoras".

"Não tive esse problema. Mas isto depende de um conjunto: 

da professora3 dos pais que devem incentivar os filhos e ajudar3 

ensinando o que sabem".

Alguns pais acham que o filho "reprovou porque não estu
dou". (7 pais - 10,6%).

"Não bati e sã aconselhei para passar porque a gente gas_ 

ta material e tudo e fica triste porque foi um ano que perdeu".

"É péssimo. Tanto para eles como para nos. S um ano de 

esforço jogado fora. A criança volta para a escola".

"Ele se sente humilhado, porque dizem que é burro. É o 

maior fracasso para a criança. A escola e a criança devem dar 

tudo de si".

"A gente sofre o ano inteiro comprando material e as cri_ 
anças não entendem. Pensam que foi a professora que não quis 

passar".

"Acontece que entra atrasado nas outras atividades dele".
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"Não foi incentivado pela professora, porque eu (mãe)fiz 
o impossível e não deu".

"Voltam para a escola".

"Se sente mal, fica muito nervoso. Volta para a escola".

"Ficam arrazados".

Dezesseis pais (24,2%) responderam que o aluno "deve 

voltar para a escola".

"Ele , tem que repetir ou desistir. 0 aluno de 4a. Série 
quase sempre desiste".

"Ai eu não sei. Tenho uma que fã reprovou tres anos. Di

zem que ela reprovou porque tem problema na vista. Agora ela es_ 
tã com boas notas".

"Quando é mais velho, desiste; quando pode, continua".

"50% ê negligencia da mãe e 50% ê negligencia do aluno".

"Revolta a criança, embora ela não sefa a única culpada. Dã 
para comparar com uma gravidez. A pessoa espera um filho nove me_ 

ses; se acontece de perder aquela criança ê uma coisa muito tris_ 

te, é uma decepção".

"Ficam tristes e a gente também. Ê um ano inteiro cami - 

nhando para a escola e nos também temos muito interesse em que 

as crianças passem, terminem o ginásio logo e com 15 ou 14 anos 
fã comecem a trabalhar. 0 filho que perdeu o ano porque não con 
seguiu transferencia da Vila Mariana para a Vila Centenário, ho_ 
fe estã com 18 anos, tira a 7a. Série à noite. Podia trabalhar 

e voltar para casa; agora faz um estudo es forçado (dois anos em 
um); depois do trabalho tem que ir para a escola. Chega às II 

horas, toda a noite. Domingo ele trabalha no mercado até o meio_ 

dia e sãbado o dia todo".
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"Tem vez que é falha da escola3 tem vez que é da criança. 

Tem que ter um pouco de ajuda dos pais. Volta para a escola;tem 
que voltar. Meu filho reprovou uma vez3 depois não reprovou 

mais".

"Alguns desanimam; outros acordam".

Os professores parecem saber que a reprovação desanima a 
criança, desanima os pais e contribue para a evasão. Alguns pro 
fessores acham que se o aluno reprovou, foi porque não estudou. 
Outros pensam que a escola poderia ter ajudado o aluno a enten
der os conteúdos e, desta maneira, evitado a reprovação.

"Para alguns3 a reprovação3 necessária3 leva-os a refor

çar conteúdos; já para outros a reprovação os desestimula".

"Geralmente volta no ano s eguinte. Nos casos que conheço 
voltam mais amadurecidos e com maior força de vontade"

"Fica apavorado3 com medo dos pais e sentem-se derrota - 
dos diante do fracasso3 que a maioria não pensa que pode ocor

rer".

"As vezes fica desmotivado3 revoltado e não quer mais 
freqüentar a escola; outras vezes acomoda-se a outras ainda3 me

lhora no ano seguinte".

"É um impacto psicológico".

"Falta de interesse do aluno. Em alguns casos3 do profes_

sor".

"Repete até completar a idade-limite de permanência: ge

ralmente até aos 14 anos".
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"Normalmente não se oonforma3 acha que o professor ê que 

o reprovou. 0 aluno volta para a escola3 às vezes melhor; às ve 
zes 3 pior".

"Ficam decepcionados porque acham que o professor pode - 

ria ter dado uma chance para que eles tirassem mais pontos. Vol 

tam para a escola3 aborrecidos com as professoras. Ha exceções: 
aqueles que não ligam".

"Há aluno que reprova por não saber e o que reprova por 

falta de estudo. Volta para a escola".

"A maioria volta3 mas ficam revoltados com a escola3 com 

a professora3 porque tem consciência de que perderam um ano. Es_ 
te ano pesa no bolso da família. Perderam o que gastaram duran

te um ano".

"Alguns retornam à Eseola3 outros desistem de estudar ou 

mudam de escola".

"Fica repetindo ou para de estudar".

"Muitos não retornam à Escola; saem à procura de traba -

lho".

"Matriculam-se novamente na mesma escola e3 no outro ano3 

continuam com as mesmas atitudes".

"Em geral3 não hã grande problema no reprovar de ano ; 

quase não se importam".

"Sente-se frústrado3 por ver que seus colegas conseguiram 

a promoção e ele3 não".

"Normalmente volta à escola3 mas muitas vezes se desmoti 

va das atividades escolares e se evade".
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"Eles vao sentir, vão ficar envergonhados, não querendo 

nem voltar mais ãs aulas. Alguns não sentem nada. Voltam para a 
escola. Alguns não".

"É uma coisa horrível. Volta para a escola. Ha duas for

mas de reprovação para a criança:se ele a entende que está com 

dificuldade, repetindo, ela vai reforçar os conteúdos, aceita 

melhor a reprovação; se ela reprova sem saber porque, é horri - 
vel para ela".

" Ele vem para a 4a. Série, de novo, ou ele para de 

estudar; eles não tem incentivo dos pais. Os pais desanimam com 

a reprovação e acham que os filhas poderiam estar trabalhando , 
em vez de, estudando".

"Quando eles reprovam, acham que é natural. Tudo bem e a 

família aceita".

"Se reprovou ê porque não chegou a aprender o necessário. 
Normalmente volta, mas quando é de 4a. Série, tem mais ou menos 

14 anos, sai e não volta".

"É marginalizado por seu grupo social, até pela escola . 

Desestimula-se, sai da escola".

"Desinteresse total, falta de motivação para recomeçar".

"Geralmente repete a série, uma ou duas vezes. Muitos 

acabam desistindo".

"Na maioria das vezes, ele volta. Ele sô não volta, quan

do, como castigo, o pai dá o trabalho".

"Retorna no ano seguinte para cursar a mesma série com 
outra professora. Duas reprovações e o aluno tem transferencia 

compulsória".
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"A maioria volta pior no outro ano. Este sistema de repro 

vação não ajuda. Problemas os alunos tem, dificilmente e o de 

malandragem. Aqui tem bastante crianças que não parecem ser nor

mais; parecem ter um retardamento; até o modo de rir das crian

ças, é diferente. Se voce souber que as crianças tem capacidade

de aprender, voce jã ensina diferente".

"Dependendo da serie. Até a 3a. fazem novamente, se repro 
vam na 4a. , saem".

"Até a reprovação, ele ê bastante atendido através da re_ 
cuperação".

"Antes disso, trabalhamos muito com a criança; os pais 
são alertados e temos o cuidado de o colocar no ano seguinte em

uma turma mais ajustada âs suas dificuldades".

"Vem p 'rã escola com menos interesse no próximo ano. São 

poucos os que voltam querendo estudar mais. Ê tudo tão repetiti^ 

vo, não hã mais novidade. Aluno repetente é aluno desmotivado .

Ele falta muito porque não hã mais .novidade".

"Ficam chocados. Embora estejam preparados, parece que 

ficam chocados. Voltam para a escola".

A pergunta número 12 solicitava que alunos, pais e pro - 
fessores respondessem se achavam que a criança deveria permane
cer na escola por mais tempo e, em caso afirmativo, dissessem o 
número de horas.

Quarenta e três (59,7%) crianças responderam que deveriam 
ficar mais tempo na escola, das quais 26 (36,1%) acham que deve 
riam ficar entre cinco e seis horas; 29 (40,3%) disseram que
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não; está bom o tempo atual. Entre as que gostariam de ficar 
mais tempo na escola, algumas não sabem dizer o número de horas, 
algumas gostariam de ficar o período integral, e outras acham 
que deveriam ficar apenas as crianças que necessitassem de re - 
forço de aprendizagem.

Quarenta e três pais (65,1%) responderam: "Sá este horá

rio. Mais, esforça muito a criança". Quinze (22,7%) acham que 
a criança poderia permanecer na escola por um período de cinco 
a seis horas. Uma das mães, acha que se fosse para a filha apren
der corte e costura, seria bom e uma das mães, viu a maior per
manência do aluno na escola como uma forma de castigo:

"Nem todos. A criança que é mais rebelde para os pais".

Dezesseis professores (34,8%) acham que a criança deveria 
ficar um mínimo de seis horas,na escola.

Outras, acham que a criança deveria permanecer mais tem
po e justificam como este tempo seria utilizado, antecipando as 
sim, a resposta à pergunta seguinte. Outros acham que a escola, 
tal como está, não oferece condições para ficar com a criança 
mais tempo.

Doze (26,1%) professores são de parecer que a crian
ça não deve ficar mais tempo na escola.

"Sim; desde que houvesse professoras que pudessem auxilia 

los nas dificuldades; pela manhã, eles poderiam vir aprender co_ 
zinha, costura. Os meninos viriam trabalhar com madeiras, monta 
gens, Isso já acontece com os alunos das 4as. Séries, aos sába

dos".
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"Deveria. A nossa deveria ficar o dia todo. Mas 3 dai te

ria que mudar toda a estrutura".

"Dependendo da criança3 acho que sim: seis horas. Essa 

mesma turma foi uma turma atrasadíssima o ano retrasado. Reprova 
ram todos. No ano seguinte3 trabalhei com esses alunos3 em pe - 

riodo integral3 oito horas. Todos os alunos melhoraram bastante. 

Pena que o trabalho foi interrompido. No ano passado3 passaram 
com boas notas e hoje3 na 4a. Série3 são bons alunos. Adquiriram3 

com essa experiéncia3 hábitos de estudos e interesse pelos estu 

dos ".

"Seis a oito horas. Período em que os pais estão traba - 

Ihando ".

"Sim; só que em atividades diferentes".

"Sim; visto que 3 fora dela3 os alunos tem poucas opções 

de aprendi zado e até mesmo de lazer".

"Na nossa escola ê inviãvel3 pois não possuímos espaço".

"Se houvesse essa possibilidades3 sim. Até umas duas ou 

tres horas a mais".

"Acho que não 3 porque nós não temos condições económicas 3 

que geram as outras".

"Sim3 até oito horas 3 se houvesse condições",

"Deveria ser livre. Para algumas crianças as quatro horas 
bastam; outras sentem necessidade de estar na escota por mais 
tempo. Essa era uma das coisas que eu reformaria. Ter alguma coi_ 
sa na escota para estas crianças: escotinha de artes3 trico3 cro 

che 3 horta".

148



"Sim3 a criança deve ‘permanecer na Escola mais tempo3mas 

com uma nova proposta de trabalho".

"Seria bom que tivessem atividades em periodo contrário".

"Se for para prender numa sala3 não sei se seria razoã - 

vel. A não ser que o professor fosse altamente criativo3 para 
surpreender a criança3 sempre".

Ã pergunta 13 "Como seria utilizado este tempo?" 32 cri
anças (44,4%) responderam;

"Seria utilizado para aprender3 para ser explicado mais".

Estudando e fazendo outras atividades, inclusive educa - 
ção-física, oito crianças responderam;

"Estudando e fazendo jogos".

"Es tudava3 brincava e lanchava".

"Com Educação Fisica e aula de Artes".

"A professora deveria ficar ensinando a gente3 mais ou - 
tras coisas. Algum curso de datilografia3 assistência do médico 

e do dentista".

"A outra turma está ganhando 'de nos ’ no estudo. Ela es

tá bem na f rente 3 no livro; nos estamos lá atrás 3 atrasados. Es_ 

sa meia hora3 a gente podia adiantar o estudo".

"Estudando mais o ensino religioso".

Uma criança respondeu "A professora é quem sabe".

Onze pais (16,6%) responderam que as crianças, se tives
sem que ficar na escola, mais tempo, "podiam estar estudando; fa 

zer os deveres deles3 lição".
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As outras opiniões foram as seguintes:

"Tinha que ter uma ocupação para ver se ele melhorava.Al 
gum trabalho que eles pudessem ir fazendo".

"Poderiam aproveitar fazendo coisas di ferentes 3 que ti - 

vessem um professor que ficasse disponível para atender às cri

anças ".

"Os cursinhos 3 os trabalhos manuais e de horta3 não só 
em sala de aula".

"Aconselhando as meninas sobre a vida e as matérias que 

as crianças tem dificuldade".

"Aprendendo algum trabalho manual. Um tanto de tempo pa

ra aulas normais e o restante para trabalhos manuais".

"Educação FÍsicas aprender a jogar volei3 futebol3 traba 

lhos manuais".

"Com ensaios 3 que as crianças gostam: vólei3 dança3 caça 

dor3 ginástica. Mais leitura nos livros".

"A professora se dedicaria à criança que ê mais fraca 3 

porque todos os alunos juntos3 ela não pode atender".

"Estudo3 mais trabalhos manuais".

"Estudando e fazendo ginástica".

"Ela precisa ter horas do lar3 horas de lazer3 horas de 
estudo dentro de casa. Ela deve ter responsabilidade com o lar3 

também".
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"Durante o pertodo normal3 com aulas; durante o outro pe 

riodo3 poderia praticar esportes3 corridas. Em casa3 ficam para 

dos em frente d televisão 3 porque para mandã-los para os campos 3 
a mãe fica com medo3 pois surgem brigas".

"Em aulas de corte e costura3 trico3 crochê; a cabeça 
'puxando ’3 os meninos poderiam ser alfaiates".

As opiniões dos professores, sobre como utilizar um maior 
tempo de permanência na escola, foram as seguintes:

"Com trabalhos em conjunto3 excursões3 jogos3 leituras 

em salas ambiente".

"Seria utilizado em biblioteca3 oficina3 cursinhos de tra 

balhos manuais; tudo isto se esses recursos fossem implantados 

■na es cola".

"Na orientação de tarefas propostas; em atividades recrea 

tivas livres3 em atividades esportivas; na freqüencia à biblio

teca".

"Com recuperação; clubes de interesse3 etc. ".

"Poderiam ficar fazendo tarefas ou trabalhos de grupos . 

Aprenderiam de manhã e estudariam à tarde".

"Mais horas de recreação3 para intercalar com as horas 

de estudo".

"Nas atividades que ensinariam uma profissão. No entanto3 
a maioria das crianças cuida dos irmãos para os pais irem traba 

lhar. Uma creche ajudaria muito".

"Realização das atividades de casa".
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"Necessitaria ser bem organizada em aulas teóricas e pró. 

ticas3 com espaço de recreação3 educação ftsica3 artes plósti - 
cas3 música3 visando a educação integral".

"Funcionaria como uma casa. A criança teria outras ativi 

dades: CAC3 biblioteca, música3 cinema. Aproveitaria as crian - 
ças que ficam na rua".

"Como uma recuperação ou reforço. Com duas professoras 
na classe3 seria possível fazer esse trabalho em quatro horas".

"Quatro horas (conhecimentos)3 duas horas (parte profis

sionalizante)".

"Fariam as tare fas 3 com pesquisas e atendimento indivi -

dual".

"Re forçando os trabalhos 3 brincando3 vendo coisas práti

cas ".

"Ter alguma-coisa na escola para estas crianças: escoli- 

nha de Artes, trico3 croché3 horta".

"Em atividades extraclasse: artísticas3 biblioteca3 pes

quisas e deveres de casa (reforço de aprendizagem) e também com 

atividades lúdicas e livres".

"Para ativi dades de lazer; de complementação das ativida 

des de classe3 etc".

"Com uma biblioteca3 sala de recreação com orientadores3 
recuperação em atividades 3 habilidades; com dentista 3 médico".

"Fazendo coisas diferentes: natação 3 brincadeiras mais 
sadias3 a parte de artes ou uma oficina para ensinar trabalho".
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"Além das aulas normais, o desenvolvimento de respons.abi 

lidade para a profissão, trabalhos em oficinas ; leituras e dis

cussões; pesquisas orientadas; jogos".

"Com atividades de desenvolvimento pessoal e profissio -

nal".

"Esportes, atividades de artes, lazer, reforço na apren

dizagem, alimentação, higiene".

"Com oportunidades de lazer, (já que a comunidade não 
oferece nada neste sentido) com esportes, atividades de artes , 

reforço de aprendi zagem, psicomotricidade".

"Se permanecesse,- o tempo deveria ser aproveitado em ati_ 
vidades recreativas, de integração".

"Tarefas profissionalizantes".

"Utilizado da melhor maneira possível, dando oportunida

des diversas a eles".

"Deveria ser re distribuído o tempo, envolvendo ativida - 
des especificamente acadêmicas e compensadas por atividades ar

tísticas, recreativas e reforço de aprendizagem".

A última pergunta questionava as férias: "As férias esco

lares são boas para as crianças? Deveriam ser menores? Deveriam 

ser maiores?

Vinte e quatro crianças (33,3%) responderam que "as fé - 
rias são boas'. Deveriam se‘r maiores". 10 crianças (13,9%) res - 
ponderam que têm muito poucas férias; 29 (40,3%) disseram que 
estão boas; seis (8,3%) acham que "as férias são boas. So que de_ 

veria ter mais férias em julho".
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E as demais, acham que:

"Nas férias3 a gente deveria ter recuperação para quem 
não vai indo bem. Daí a gente teria mais chances de pass ar".

"Sim; para descansar mais; para começar as aulas com mais

animo para estudar. 0 tempo de férias estã bom e se aumentar fi_

ca pouco tempo para estudar".

"Eu não acho boa porque a gente esquece as matérias. Hã

férias de duas semanas 3 mas eu preferia que não tivesse férias".

"Muito não. Não gosto de fazer muito serviço e a mãe man 

da fazer muita coisa numa hora sé".

"Para alguns são3 para alguns não. Deveriam ser maiores 

p ' rã ter mais tempo p 1 rã trabalhar. Queria trabalhar de guarda- 

mirim".

"Depende da pessoa. Alguns acham que é muito curto o tem 

po; outros acham que é muito longo".

Quarenta e um pais (62,1%) disseram "As férias são boas". 
Dezessete (25,7%) acham "as de julho3 muito pequenas".

E os demais falaram o que segue:

"As de julho são suficientes. As do final do ano 'são mui_ 

to*. Até eles voltarem a estudar, jâ esqueceram uma boa parte 

do estudo".

"As férias 3 quanto menores 3 melhores 3 porque daí as cri

anças não perdem tempo 'de estar parados

"Excelentes. Estão excelentes. As escolas da Prefeitura 
tem as colonias de férias para as crianças mais necessitadas. l£ 
to eu aprovo demais".

154



"AÍ depende. P ' rã quem trabalha3 seria melhor mais tem -

po ".

"São boas 3 mas poderia ser melhor distribuída: um mês em 

julho e um no final do ano".

"Deveriam ser maiores. Tanto as do meio do ano3 eomo as 

do final".

"Mesmo que tivessem férias3 as crianças deveriam levar 

mais deveres para casa. Tirar férias da escola3 mas não ficar to_ 

talmente sem fazer nada. É suficiente as férias que dão. As cri_ 

anças tiveram 15 dias de férias em julho3 mas logo na primeira 
semana ficaram três dias sem aulãs3 porque as professoras esta

vam fazendo um curso. Assim3 o tempo é suficiente. Se tem um 

feriado na 5a. feira3 as crianças vem só até 4a. feira e daí jã

não vêm mais. Isso eu jã não acho certo. Prejudica a criança".

"Não; porque nas férias eles perturbam a gente3 andam em 

mã companhia e isto perturba muito a gente3 principalmente os 

guris ".

Dez professoras (21,7%) acham que

"As férias são períodos nos quais a criança se refaz. Con_

sidero o tempo atual3 bom".

Sete professores (15,2%) dizem que:

"Em dezembro3 as férias sao boas. Em julho3 são muito pou

cas ".

Os demais professores disseram, a respeito das férias:
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"Deveriam ser intercaladas e continuando com programas 

organizados com merenda e brincadeiras3 aproveitando as horas 
de lazer".

"Para os mais carentes 3 nao. Vêm para a escola para rece 
ber a merenda e3 durante as férias, nao recebem este lanche. Pa 

ra as crianças de favela3 o lanche da escola ê a primeira refei 
ção ".

"As férias de julho deveriam ser maiores e as do final 
de ano3 menores3 visto que3 no final do ano3 os alunos esquecem 

mais facilmente o que aprenderam".

"As férias hoje são poucas. Estenderam tanto o calendã - 

rio que as nossas crianças hoje estao cansadas e desmotivadas".

"Talvez pudéssemos fazer um estudo e analisarmos outras 

opções3 como por exemplo3 um periodo maior e dois outros menores 

no decorrer do ano3 mas nunca ultrapassar a 30 dias de afasta - 

mento .

Seria uma idéia muito para estudo.’ Precisaríamos anali - 

sar3 inclusive a realidade brasileira".

"As férias são necessárias às crianças. Poderiam ser me

nores ou programadas atividades especiais para as férias3 tipo 

' Colonia de Férias ' 3 de modo que a criança não se desligasse da 

escola durante esse período".

"São boas3 apesar de que a Escola poderia ser aproveita

da durante o período de férias para um trabalho diversificado3 

tendo em vista atender a nossa clientela que não participa de 
outras atividades, por falta de ofertas de lazer na comunidade".
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"Acho que deveriam ser maiores3 para que eles possam apro 

veitar bem o tempo. Do outro lado3 deveriam ser menores 3 porque 

muitos vem ã escola por causa do lanche que a escola oferece".

"As férias de julho poderiam ser maiores. 0 rendimento 

da criança não corresponde aos dias letivos. Ha crianças que são 

mais lentas, não conseguem assimilar os conteúdos no ano letivo. 

Um pouco mais de tempo ajudaria. A criança também não aprende

porque não reforça em casa. Quando os pais não se interessam 3

não há um estímulo maior para a aprendizagem da criança".

"Na minha turma3 metade3 porque tem condições de fazer

um bom lazer3 de aprovei tar bem as férias 3 acharam pouco duas se_

manas. Poderiam ser três semanas. A outra metade3 que é igual ã 
maioria da escola3 não podia ficar mais tempo3 nem esse tempo 3 
porque sé recebe mã influência. Na es cola3mesmo que a gente não 

esteja dando assunto nenhum3 eles têm coisas boas para aprender.

£ ótima a colonia de férias que vem para cãj é justamen

te para as crianças que querem vir para a escola e que os pais 

trabalham. Eles aprendem muitas coisas boas.

Os assuntos que a gente expõe para os alunos3 poderiam 

ser melhor trabalhados 3 por exemplo3 quando falo de animais 3 po_ 

deria levã-los ao Zoológico".

"As férias são importantes3 na medida em que elas possam 

perceber a comunidade onde vivem ou outras comunidades; e por - 

que todos pre cisam descansar um pouco".



"deveriam ser mais curtas e mais vezes. Ou seja3 a cada 

dois meses3 mais ou menos3 haver alguns dias apenas de folga. A 

ausência gera problemas físicos e emocionais para as crianças".

"Acho indispensável as férias3 acredito que deveriam ser 

mais constantes e menores. Exemplo: três meses de aula - duas

semanas de férias".

"Não sou a favor da interrupção dos semestres; acho pre

judicial para os alunos (as crianças ficam sozinhas)".

"As férias es colares 3 tanto para o pro fessor como para o 

aluno3 são cada vez menores3 porque a escola tem sido sobrecar

regada de inúmeras atribuições que3 absolutamente3 não nos com

petem e para as quais não temos nem recursos físicos 3 materiais 3 

preparo3 especialidade3 etc... que acabam tomando o tempo do 

ensino3 desviando os reais propósitos da Educação3 confundindo 

a clientela escolar e desmotivando o professor. Este3 a cada 
dia mais desacreditado3 mal pago3 sofrendo fortes pressões den

tro e fora da escola3 tende a recuar diante de qualquer situa - 

ção que exija poder decisório3 seja a seu favor3 da classe3 ou 

mesmo contra ele".

"Em termos de aula3 dó para descansar. Voltam mais anima 

das. Deveriam ser maiores".
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O QUE AS CRIANCAS QUEREM DA ESCOLA ?Q QUE SEUS PAIS E PROFESSO

RES QUEREM. PARA ELAS? QUAIS sKo SUAS MECESSIDADES PEDAGÓGICAS?

Os alunos entrevistados revelaram possuir as seguintes 
Características: são provenientes de famílias, cuja renda men - 
sal situa-se na faixa de um a dois SMR 27,3% ;(no melhor dos 
casos, os pais recebem até quatro SMR - 23,6%; e no pior dos ca 
sos, não possuem nenhum salário - 23,6%); são filhos de pais 
que se ocupam de trabalhos manuais não especializados (48,4%) e 
especializados (34,4%) e de mães que não exercem nenhum traba - 
lho remunerado (57,8%) ou se ocupam de trabalhos de limpeza 
(22,5%); têm os pais com primário completo (33,4%) ou incomple
to (28,6%).

A maioria das famílias das quais provêm as crianças , es 
tão adquirindo casa própria (72,2%) em conjuntos habitacionais; 
as crianças moram com a família: pai, mãe e irmãos (65,3%) e são 
cuidados pelos pais (65,3%) ou cuidam-se sozinhos (16,6%). Gran 
de parte declarou ajudar nos serviços caseiros.

Essas crianças entrevistadas foram unânimes em afirmar 
que procuram a escola para aprender a ler e escrever (30,6%) ou 
para aprender, estudar bem e, quando crescer, trabalhar num ser 
viço bom (59,7%).

CAPÍTULO V



Os pais, na sua grande maioria (66,6%) afirmaram que os 
filhos vão para a escola, para ter um futuro melhor e 18,2% dos 
pais disseram que os filhos vão para aprender. A maioria dos 
professores (47,8%) concordam com os pais, quando afirmam que 
os alunos estão na escola para aprender e arrumar um serviço me 
lhor.

Estas afirmações confirmam o que Weber (1976) havia cons 
tatado, isto é, de que "a ação educativa escolar tem como obje

tivo 3 para as familias das camadas mais pobres da população3 o 

exito material3 e que a mesma se caracteriza como instrumental3 

enquanto via de acesso ã melhor forma de v i d a  ̂ Acrescentamos 
ãs afirmações de Weber, que não somente os pais vêem na educa - 
ção escolar a instrumentação necessária para o êxito material , 
mas também as crianças estão plenamente conscientes desta condi 
ção.

Assim, também concordamos com Wachowicz, quando afirma
que:"... a organização escolar estruturada a partir da relação 
professores X alunos3 parece-me ser3 pelo menos no presente e 
no futuro próximo3 entre nós3 uma das poucas formas de se aten

der às aspirações de uma população que procura novos caminhos
2

de vida e de trabalho".

Ffetomando o que foi colocado anteriormente sobre necessida
des das crianças, enquanto freqüentam a instituição escolar, e 
agora alicerçados pelos testemunhos dos próprios alunos, seus 
pais e seus professores, podemos considerá-las "como educacio -

nais na sua natureza3 porém pedagógicas3 enquanto solicitam uma
3atitude de reflexão sobre a ação educacional escolar", bem co

mo a sistematização desta ação que se processa entre professores 
e alunos, capazes de atender às necessidades identificadas.
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A primeira necessidade pedagógica das crianças consulta
das, consiste em aprender a ler, escrever, ter acesso ao saber 
elaborado e aos rudimentos deste saber. Segundo Saviani:
"o saber elaborado, a outtura erudita3 é uma cultura letrada.Dai 

que a primeira exigência para o acesso a esse tipo de saber é 

também aprender a linguagem dos números 3 a linguagem da nature

za e a linguagem da sociedade".^

A escola ê valorizada pelos pais, pelas crianças e pelos 
professores, como mediação (Mello, 1982), como uma das vias de 
acesso possíveis para melhores formas de vida social."* Dentro 
desta conceituação de escola como possibilidade, torna-se fácil 
entender o menino entrevistado, quando afirmou que estava na es 
cola para aprender educação. E quando questionado a respeito do 
•que era educação, respondeu que era "uma forma mais agradável 
de vida".

Para que a clientela escolar possa ter acesso a "formas 
mais agradáveis de vida", faz-se necessário que a escola retome 
a sua função, isto é, viabilize as condições de transmissão e 
assimilação do saber elaborado, como afirma Saviani.

Ainda, orientados pelo pensamento deste autor, reforça - 
mos a posição de que é viável auxiliar a transmissão e assimila 
ção dos conhecimentos, quando, com metodologia apropriada aos 
mesmos e aos alunos, se consegue que estes entendam o que estu
dam e formem hábitos de estudo, capazes de propiciar o aprofun
damento dos conhecimentos.
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Que não se entenda a expressão "hãbitos de estudo", comoo
~  6 memorização sem entendimento, sem compreensão. Ao lado destas

condições, queremos enfatizar, junto com os alunos, pais e pro
fessores que afirmaram ser, neste processo, importantíssimo o 
desempenho do professor.

Sõ um professor que conheça profundamente aquilo que en
sina, as características e necessidades de seus alunos, e que 
esteja consciente da importância da sua atuação no processo en
sino- aprendizagem, é capaz de levá-los, a desenvolverem, ao la
do da assimilação dos conteúdos, o espírito crítico, a capacida 
de de análise, de síntese, de julgamento e de escolha.

Quando os alunos nos afirmam que "bom professor é aquele 
que ensina bem", acreditamos que ele está querendo dizer o que 
expusemos acima. E também nos parece que, quando o processo en- 
sino-aprendizagem se realiza desta maneira, a escola consegue 
atender ao aluno que acha que deve aprender não sõ "que as coi
sas acontecem3 mas também porque acontecem".

Segundo a concepção de Gramsci, citado por Vieitez, o 
professor ê uma trabalhador intelectual, cuja "caracterização 
não pode ser buscada em sua ’cabeça' ou em suas ’mãos'3 mas na 
função que desempenha no conjunto das relações sociais em que

7
se encontra envolvido".

Segundo esta concepção, aqueles professores entrevista - 
dos que afirmaram saber que a escola ê, para os alunos das cama 
das mais pobres, uma forma de mediação; mas também demonstraram 
não se perceberem capazes de promover com mais sucesso a passa-
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gem do aluno pela escola, não estão conscientizados de sua fun
ção social ou, acrescentaríamos nós, suficientemente instrumen
talizados para transmitir o "saber elaborado", para esta clien
tela específica.

Outros professores que estão buscando desenvolver ativi
dades nas salas de aula, capazes de interessar os alunos naqui
lo que estão ensinando, envolvendo-os com a utilização de mate- 
r iais concretos (biblioteca de classe, joguinhos feitos pelas 
próprias crianças, cultivo de folhagens e de flores) e, princi
palmente, criando condições para que os mesmos formem hábitos 
de estudo, exercem com propriedade a função pedagógica de aju - 
dar os alunos a refletirem sobre os conhecimentos e os domina - 
rem. Enquanto escutam seus alunos e procuram adequar a ação es
colar aos mesmos, estão dinamizando a função que exercem nas re 
lações sociais e auxiliando-os a realizarem o rito de passagem 
(ou a mediação) da escola, para se relacionam de maneiras mais 
gratificantes com a sociedade.

Ao professor cabe repensar a seleção dos conteúdos e a 
adequação dos mesmos a seus alunos, e não só a utilização de mé 
todos e técnicas.

Quando o mesmo afirma que as crianças, após aprenderem 
os fatos da História, acham que o descobrimento do Brasil e a 
morte de Tiradentes foram acontecimentos próximos no tempo, es
tá demonstrando que percebe o que está acontecendo com os alu - 

nos.
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Contraditoriamente, outros professores, que afirmam acre 
ditar na escola, parecem não reivindicar para si, como profis - 
sionais, a condição de promover a aprendizagem.

Outros, dividem com a familia esta responsabilidade e ou 
tros ainda descrêem da escola e afirmam que a escola, tal qual 
é, nada pode fazer. Dissociam a escola, do seu trabalho. Não vê 
em a possibilidade de, como profissionais, trabalharem cora o 
aluno, ao lado do aluno e pela causa do aluno.

Uma professora entrevistada deixou entrever um nível de 
consciência profissional mais agudo, quando afirmou que uma das 
possibilidades de melhoria de vida para o aluno, está na depen
dência da qualidade e da continuidade dos conhecimentos adquiri 
dos. A maioria dos alunos valoriza o trabalho do professor em 
sala de aula, quer pelo que ele ensina, como pelo modo como en
sina e as oportunidades que cria, de atendimento individual, pa 
ra aqueles que precisam de explicações suplementares.

Parece ser equânime a opinião de que a escola deve ter 
bons professores, que saibam ensinar e que não gritem em sala 
de aula.

De maneira geral, os pais participam deste parecer e afir 
mam que a maneira da professora ensinar, ajuda a criança.

A segunda necessidade pedagógica que apontamos é a de 
recrear-se. As crianças querem brincar com as outras crianças e, 
principalmente, participar de jogos nas aulas de Educação-Flsi- 
ca. Nas entrevistas, alunos, pais e professores demonstraram sa 
ber que as crianças gostam de ir para a escola, por causa dos 
jogos dos quais participam e pelas outras atividades que têm.
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A terceira necessidade pedagógica, consiste em criar.

As mães contaram da disponibilidade dos filhos em levar 
material concreto para a escola, em executar atividades e mui - 
tos até afirmaram que as crianças poderiam permanecer mais tem 
po na escola, se fosse para participarem de atividades recreati 
vas ou para aulas especiais desenvolvidas no CAC.

A escassez de recursos econômicos e as conseqüentes limi 
tações para o que eles conceituam como "uma forma melhor de vi
da" , não conseguiram matar nas crianças o desejo de brincar, de 
competir e de criar.

Mesmo sabendo que talvez tenham que abandonar a escola 
para ingressar no mercado de trabalho, demonstram possuir mais 
esperança do que os pais. Estes, embora desejem que os filhos 
estudem e muitos vejam na escola a única possibilidade de melho 
ria de emprego e de salário, reconhecem as condições que farão 
com que muitos alunos deixem a escola, antes do tempo previsto.

0 jogo e o brinquedo são necessidades básicas para o de
senvolvimento infantil, pois, segundo Jacquim, "o jogo é para a

8criança o que o trabalho e para o adulto”.

Ela obtêm, através do jogo, a sensação de êxito, Se a 
escola utilizasse um trabalho ativo suficientemente livre e pes 
soai, tornaria, segundo o autor citado, esta atividade menos ne 
cessaria.

nMas j geralmente 3 o trabalho escolar fica alheio a quais_

quer compromissos pessoais3 a qualquer escolha livre dos meios
9

a empregar e dos obstáculos a vencer”.
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A função essencial do jogo é dar à criança, "0 prazer mo 

ral do exito que3 enriquecendo-lhe a personalidade3 lhe dã uma 
certa suficiência não só a seus próprios olhos3 como aos dos 
outros. Essa alegria do êxito ê indispensável a toda a criança 
para seu desenvolvimento equilibrado". ̂

Para Marques Pinheiro e Marques Pinheiro, ao lado da lei 
tura e da arte, a recreação se constitue também, num "derivati
vo para as situações difíceis".^

Para Aguayo, o jogo ê de um "interesse vital3 tão impor-.
12tante3 como a fome e a sede".

Quanto às atividades criadoras, elas parecem ser a manei 
ra como a criança exprime o seu mundo, pelos seus próprios meios 
e dentro de sua capacidade, segundo M. de Souza. Ainda, de acor 
do com o autor citado, o processo de criação pode- desenvolver - 
se na escola, através de estímulos que acontecem em experiências 
e vivências.
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Quando a criança manipula materiais pa
ra construir uma imagem visual das idéias 
que lhe são importantes3 está envolvida num 
processo de criação. Emprega tais materiais 
com razões e propósitos particulares e pro_ 
cura controlar sua organização de maneira 
a comunicar aquilo que sente a respeito 
dessa idéia com um significado próprio.

Nesse processo de organização3 a crian
ça des cobre 3 em primeiro lugar3 que deve 
identificar-se com a idéia escolhida3 cien_ 
ti ficando-s e de seu signi ficado e3 depois3 
que deve ter a disciplina necessária para 
controlar os materiais com os quais traba
lha. Poderá3 então3 organizá-los e traduzf 
los em formas sejam expres são daquilo
que i deali zou.



£ ainda, segundo este autor, "através das atividades cria 
dor as3 que as crianças podem enfrentar situações problemáticas, 

discernindo elementos3 relacionando-os e resolvendo-os da forma 
que lhes seja o melhor possível".

Considerando o que foi apontado pela população entrevis
tada e segundo os autores citados, podemos dizer que as necessi 
dades de brincar e criar são basicamente humanas.

Santos Ribeiro, refere-se às necessidades educacionais 
basicamente humanas e necessidades educacionais criadas pela so 
ciedade industrial, na qual vivemos. Poderíamos dizer que a pri. 
meira necessidade de dominar o saber elaborado, como uma das 
maneiras de acesso a melhores formas de vida social, seria a 
criada pelo meio social urbano industrial, enquanto que as duas 
últimas: de brincar e criar, são basicamente humanas.^

Os professores apontaram para a merenda escolar, como um 
atrativo para os alunos, rio entanto, de todos os entrevistados, 
apenas um falou no lanche, assim como somente uma das mães refe 
riu-se ao fato das crianças lancharem na éscola.Acreditamos que 
a constatação destes dados não reduz a importância da merenda 
escolar. Apenas achamos que ela não ê o motivo maior que leva o 
aluno a freqüentar a escola.

Ao perguntarmos às crianças o que ela deveria fazer na 
escola, obtivemos respostas nas quais afirmaram que deveriam ba 
sicamente obedecer, acatar ordens. Os pais confirmaram estas 
respostas.
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Desta forma, quer-nos parecer que a escola é, para o alu 
no das populações mais pobres, um espaço de contradição, pois , 
ao mesmo tempo em que ela é procurada como mediação para um cres 
cimento intelectual e como possibilidade de melhoria material , 
ela é também o espaço onde a criança aprende enfaticamente que 
deve obedecer, sem questionar os motivos. A imagem do bom aluno, 
do aluno ideal, apresentada ê a do aluno dócil, obediente, não 
questionador. Há então, no bojo do trabalho pedagógico desenvol 
vido, contradições provenientes da percepção que os professores 
têm dos alunos, bem como o referente ao fato dos primeiros acha 
rem que os segundos procuram a escola por causa da merenda. ( E 
ainda, a opinião deixada transparecer, pela professora que dis
se: "se soubéssemos que as crianças são capazes de aprender3 en

maneira diferente") .

explica teoricamente, o que dissemos:
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. . . a esfera cultural não é um 'mero refle_ 
xo' de práticas econômicas. Pelo contrário3 
a influencia3 'o 'reflexo' ou determinação3 
é mediada em alto grau pelas formas de ação 
humana. É mediada pelas ativi dades 3 contra 
diçães e relações especificas entre homens 
e mulheres concretos 3 como nós mesmos - a 
medida que se ocupam com sua vida diária 
nas instituições que organizam essa mesma 
vida. 0 controle das escolas3 do conheci - 
mento e da vida diária pode ser3 e ê3 maiŝ  
sutil3 pois compreende até mesmo circunstãn_ 
cias aparentemente inconseqüentes. 0 con - 
trole é investido nos principios constitu
tivos 3 códigos e3 especialmente, na cons - 
ciência e nas práticas do senso comum sub
jacentes a nossa vida3 assim como pela^i- 
visão e manipulação econômica diretas.

sinariamos de 

Apple,



Ao iniciarmos a pesquisa, nos propusemos a responder in
dagações e acreditamos que obtivemos as respostas.

Perguntamos se:

- A população da periferia de Curitiba, que freqüenta a 
escola, valoriza a educação escolar, como meio de acesso a me - 
lhores níveis de vida social?

Todo o conteúdo das respostas obtidas, tanto dos alunos, 
como dos pais e professores, aponta para a valorização da esco
la, como a forma de acesso a melhores maneiras de vida social , 
pela posse do saber transmitido pela escola, pela educação que 
aí é transmitida (boas maneiras, não dizer nome feio, respeitar 
os mais velhos).

Tanto o "saber” como as "boas maneiras", constituem-se 
em instrumentos que possibilitarão o exercício de um "emprego 
me lhor".

A segunda pergunta que formulamos foi a seguinte:

— "As necessidades pedagógicas das crianças que freqüen

tam as escolas de periferia restringem-se a aprender a ler3 es

crever e contar3 ou sao ampliadas para a busca de um saber mais 

amp lo ? "



Analisando o conteúdo das respostas obtidas durante as 
entrevistas, percebemos que as crianças não desejam apenas os 
rudimentos do saber, mas o próprio saber elaborado, desejam res 
postas ãs perguntas motivadas pela própria curiosidade infantil. 
Quando o aluno demonstra desejo de visitar museus, bibliotecas, 
fazer passeios com a escola, ele está demonstrando a vontade de co 
nhecer o mundo que o cerca.

Identificamos aí a função fundamental da escola: transmi 
tir os conhecimentos sistematizados e utilizar-se deles para fa 
zer os alunos refletirem sobre os mesmos, sobre as causas que 
os originaram, sobre as conseqüências deles para o homem.

é importante que os alunos aprendam a organizar o pensa
mento, a analisar, sintetizar, a avaliar fatos e situações, a 
compreender e refletir. Para isso, eles necessitam dominar de - 
terminados conteúdos; assim poderão compreender a realidade que 
os cerca, analisar a sua própria situação e pensar formas de su 
perã-la.

Segundo Ribeiro "A escolarização é vista como a via de 

escapar da condição de 'condenados ' ao exerd cio profissional

não valorizado socialmente 3 de deixar de ser (ou de vir a ser 3
_ X 7

no caso dos filhos) um operario3 um lavrador3 etc.”

A terceira pergunta abordou o problema do trabalho:

"A iniciação ao trabalho e uma das necessidades pedagògi_ 
cas das crianças que freqüentam as escolas da periferia?”

A iniciação para o trabalho se caracterizou como ativida 
des possíveis de serem desenvolvidas paralelamente à aprendiza
gem dos conteúdos escolares.
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Foram apontadas as atividades de tricô, crochê, corte e 
costura, para as meninas e horticultura para os meninos.

Uma professora acha possível a escola oferecer estas ati
vidades em oficinas simples de trabalho. Ela enumera, ainda, co 
nhecimentos básicos de marcenaria e mecânica para os meninos e 
bordado e macramé, para as meninas. E explica que a aquisição 
correta destas técnicas de trabalho proporcionaria âs crianças 
uma forma de remuneração.

Os pais vêem a proposta de trabalhos manuais na escola , 
como uma maneira de ocupar a criança e não deixá-la na rua. En
tretanto, é um número pequeno de pais que pensa assim, pois a 
grande parte deles, para saírem a trabalhar, precisam que os fi 
lhos mais velhos cuidem dos menores e ajudem nos serviços da ca 
sa.

A quarta e última pergunta foi a seguinte:

"Segundo o consenso de pais, alunos, professores e espe

cialistas, como se apresenta, no momento, a escota? Precisa ser 

reformulada ou deve permanecer como está?"

As escolas nas quais foram elaboradas as entrevistas es
tão interessadas em auxiliar os alunos a resolverem seus proble 
mas sociais e econômicos. Promovem bazar, festas, para beneficiar 
a comunidade.

Não é a comunidade que ajuda a escola; ê a escola que preŝ  
ta seu auxílio à comunidade.

As modificações apontadas pelas crianças, dizem respeito 
ao professor, à disciplina e à escola.
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Quanto ao professor, os alunos modificariam a atitude de 
algumas professoras, para que não faltassem; os "pontos" seriam 
datilografados e distribuídos; modificariam a maneira do profes 
sor dar aula: não encheriam o quadro, apagando rapidamente; cor 
rigiriam os cadernos, não fazendo a correção apenas no quadro 
de giz.

Quanto à disciplina, teriam que encontrar uma maneira pa 
ra resolver o problema das crianças "mal educadas", que não dei_ 
xam as outras brincarem. Quanto ã escola: a mesma teria áreas 
cobertas, mais salas de aula, ensino do Jardim à 8a. Série; ao 
lado da escola haveria creche, um posto de saúde ( a nosso ver, 
ampliação do espaço institucional escolar e assessoramento da 
escola por instituições capazes de aliviar os problemas sociais, 
que acabam na escola) e um parque infantil. Muro em volta da e£ 
cola; troca das cortinas rasgadas por cortinas novas, grama, fio 
res e árvores no pátio da escola, assim como calçamento dos ca
minhos; ajuda â merenda escolar e aos alunos que não podem com
prar o material; afastamento dos vendedores ambulantes que fi - 
cam no portão da escola; caixa de areia para brincar; pintura 
da escola; horta cuidada pelas crianças, cujas verduras fossem 
utilizadas na merenda escolar; mais livros de História e outros 
para os alunos fazerem pesquisas; biblioteca (esta é uma solici 
tação da grande maioria das crianças); aumento do horário do re 
creio e do número de horas de aula (seis horas, sendo duas uti
lizadas na recuperação ou reforço da aprendizagem. As próprias 
crianças apresentam solução para o problema da recuperação para 
leia). Trocar fechaduras quebradas nos banheiros e os vidros que 
brados da escola. No final, reivindicam mais dinheiro para a es 
cola.
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Os pais concordam com os filhos quanto ao aumento de sa
las de aula e oferta de todo o ensino de 19 Grau na mesma esco
la.

Uma das modificações que uma das mães apontou diz respei 
to à linguagem utilizada nos livros: "que escrevessem coisas nos 
livros3 que as crianças entendessem3 pois há muitas palavras que 
elas não sabem o significado".

Não obrigariam o uso de uniforme: "na escola basta exigir

o guarda-põ e a limpe za".

Quanto ao estudo, "seria mais forte3 com mais livros3 au 
las de trabalhos manuais e de religião3 pois o primário bem fei_ 

to é fundamental".

Os professores disseram que na escola precisaria ser da
do "mais enfase ã interpretação de textos e redação de estórias3 

sem se preocupar prioritariamente com a gramática"; "menos abs

tração ao dar os conhecimentos para as crianças; lidar com quan 

tias e problemas que a criança conheça".

Um professor disse que seria necessário "des cobrir novas 
maneiras de ensinar os conteúdos 3 adaptando-os às necessidades 

dos educandos".

Seria necessário "escolas com melhores condições de pes

quisa para os alunos. 0 professor deveria transmitir com mais 
aprofundamento as noções a serem dadas e deixar para a s ecreta- 

ria os trabalhos burocráticos".

A escola precisaria "ser ampliada; há necessidades de sa 
las para biblioteca3 Centro de Artes Criadoras, Orientação Edu- 
cacional3 Prê-escola e maior número de professoras mais bem for 
madas profissionalmente, para atender aos alunos em horário di
verso ".
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É importante "a melhoria das condições financeiras da es 

cola para que a mesma tenha o material básico indispensável".

Apontam a necessidade da "mudança da Lei 5692/71" e da 
"democratizaçao das relações professor/aluno e professor/dire - 

tor".

RECOMENDAÇÕES:

- Que sejam feitas mais pesquisas junto com os professo
res, pais e alunos e discutido o processo pedagógico atendendo
ãs necessidades de clientelas especificas.

- Que o sistema municipal de ensino amplie, nas escolas 
de periferia, o atendimento a todas as séries do ensino de 19 
Grau.

- Que sejam dinamizados e ampliados os Centros de Ativi- ■
dades Criadoras, assim como as canchas de esportes e criadas con
dições de recreação para a clientela escolar.

- Que as Escolas de Formação do Magistério, através do 
currículo, viabilizem o estudo de formas de inserção do profes
sor na realidade, instrumentalizando-o para que, quando no exer 
cicio da prática pedagógica, possa adequá-la ãs características 
e necessidades dos alunos, sem empobrecimento do saber que será 
transmitido.

- Que sejam realizados estudos capazes de responder às 
seguintes indagações:
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. Se o aluno, mesmo reprovado, volta para a escola, quais 
são os mecanismos intra-escolares que mais contribuem para a ex 
pulsão deste aluno da escola?

. A possibilidade de sistematização do saber espontâneo, 
pela escola, é uma forma de produção do saber?

. É possível "produzir o saber", jã nas séries iniciais 
(3as. e 4as.) da escola de 19 Grau?
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A essa altura voces podem estar afirman 
do: mas isso é o óbvio. Exatamente 3 e o ób_ 
vio. E como é freqüente acontecer com tudo 
o que ê óbvio, ele acaba sendo esquecido 
ou ocultando na sua aparente simplicidade, 
problemas que escapam ã nossa atenção. E 
esse esquecimento, essa ocultação} acabam 
por neutralizar os efeitos da escola no 
processo de democratização.

Dermeval Saviani, Olinda, agosto de 1983.
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