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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a discussão sobre a dimensão 
subjetiva nos processos de ensino-aprendizagem e a relação da família nesses 
processos, pautando-se numa perspectiva dialógica de educação. Para isso, os 
objetivos específicos se configuram da seguinte maneira: (1) identificar temas e 
abordagens no campo da subjetividade relacionando-a a participação familiar em 
consonância com a esfera escolar, e compreender como a escola (aqui representada 
pela figura do educador) tem se portado diante desta temática, por meio de um 
levantamento sobre os trabalhos que a Universidade de Brasília tem produzido em 
nível de graduação. (2) Analisar e comparar duas salas de aula cujos professores 
tenham posturas diferenciadas em relação ao reconhecimento da subjetividade na 
aprendizagem. (3) Compreender como a postura dialógica do educador pode colaborar 
para um processo de ensino aprendizagem pleno. A pesquisa fundamenta-se em dois 
momentos: O primeiro, numa análise documental de monografias visando à 
compreensão do que se tem entendido por subjetividade, família e escola numa 
perspectiva integral, e como este conhecimento é compreendido na prática. No 
segundo momento, o trabalho busca, por meio de uma pesquisa de campo de natureza 
qualitativa, elucidar e comparar duas realidades distintas vivenciadas no período de 
estágio obrigatório da autora. São duas observações participantes que permeiam o 
campo da atuação de professores da Rede pública do Distrito Federal. O estudo 
comparativo levou em conta as práticas pedagógicas e as percepções dos educandos. 
Os Resultados caracterizam práticas dialógicas e não-dialógicas, demonstrando que a 
postura pedagógica baseada em práticas não-dialógicas, com pouca ou nenhuma 
aproximação familiar, está relacionada à maior ocorrência de exclusão e patologização 
de crianças do ensino fundamental. 

Palavras chaves: Subjetividade; Participação; Família; Escola; Diálogo. 
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MEMORIAL 

Creio que nossa vivência na escola é muito importante na constituição de nossa 

essência. Por esta razão, tive a oportunidade de viver intensamente cada período com 

muito aprendizado. Nunca enxerguei a escola como um lugar desagradável, muito pelo 

contrário, talvez por razão esta tenha guardado memórias tão vivas desde minhas 

primeiras experiências. Comecei a frequentar a escola desde o maternal, via com algo 

muito animador o fato de usar um uniforme (não sei por qual razão) e lembro-me que 

durante toda minha infância até a pré adolescência, o fato de ir à papelaria comprar 

lápis, borrachas, cadernos e mochilas era muito especial. Quase um ritual.  

A "escolinha" sempre foi meu lugar favorito, talvez por conta de toda a ludicidade, 

por todos os livros, os jogos, as brincadeiras. Meu lugar favorito era o parquinho. Nunca 

fui daquelas crianças que choravam para não ficar na escola. Na realidade, lembre-me 

até hoje do nome da minha primeira professora, esta se chamava "Tia Simone", e era 

extremamente atenciosa. 

Tive uma infância muito feliz e adolescência idem. A escola sempre foi um local 

de grandes amizades, das quais preservo até hoje. Sempre tive um grande interesse 

pelas atividades extraclasse, por esta razão sempre fui muito proativa na escola, nos 

grêmios estudantis, feiras de ciências, e organização de atividades. Nunca tive nenhum 

problema com meus professores, ou colegas. 

Estudei do ensino fundamental anos iniciais aos anos finais no mesmo colégio. 

Tive grandes professores. Professores tão bons que suas aulas me incentivaram 

grandemente a seguir a docência. Nunca tive afinidade com as ciências exatas, porém 

as ciências humanas eram meu grande trunfo. Tinha paixão pelas aulas de sociologia, 

português, geografia e português. Gostava muitíssimo das biológicas, também. No 

entanto, meu amor maior sempre foi a história, sobretudo os estudos sobre a idade 

média. Tive um professor de história que realmente mudou meu modo de enxergar a 

sociedade. Sua aula era basicamente excepcional. Ele fazia uma linha do tempo desde 

a pré-história até a contemporaneidade, e ia explicando os períodos com muita 
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destreza. Eu conseguia visualizar tudo, como em um filme. Até hoje, um de meus 

passatempos favoritos é ler/estudar pesquisar sobre as diversas mudanças temporais 

de nossa civilização (e de outras civilizações também). Termino este parágrafo com a 

frase de Edmund Burke “Um povo que não conhece a sua história está condenado a 

repeti-la”. 

No ensino médio, levava a vida escolar com mais leveza. Ao mudar de escola 

conheci novas pessoas. Pessoas que compartilhavam dos mesmos gostos que eu, 

exatamente os mesmos gostos. Foi um período muito importante na construção da 

minha identidade. Deixo público o meu agradecimento especial à professora Fernanda 

de Filosofia, que foi uma grande incentivadora em todos os aspectos.  

 A princípio a Pedagogia, de certo, não era uma das minhas maiores escolhas de 

curso, porém sempre esteve presente nas minhas opções. Quando ainda cursava o 

ensino médio, eu tinha escolhas bem distintas: Jornalismo, administração e história.  

 Apesar de tudo eu sempre cogitei a ideia de lecionar. Desde criança meu 

passatempo favorito era brincar de escolinha, muitas vezes tornava meu “dever de 

casa” uma brincadeira. Lembro-me muito claramente de brincar de escolinha com 

minha irmã mais nova e minhas bonecas. Minha irmã achava chato, pois ela queria ser 

professora também. Era incrível, pois eu fazia questão de brincar de ser uma professora 

de séries iniciais. Tomava para mim todo aspecto lúdico possível: Desenhava 

bonequinhos para meus “alunos” pintarem, lia livrinhos de contos infantis, ensinava-os o 

alfabeto, os números. Eu realmente me via como professora quando pequena. Na 

verdade eu reproduzia o que eu via em sala de aula. 

 Assim que fiz o PAS e o ENEM, reservei minhas notas. Pedi conselho a várias 

pessoas, e é incrível como a grande maioria sempre exacerba o aspecto financeiro das 

profissões. Minha orientadora no ensino médio sempre estava disponível para tirar 

dúvidas a respeito da faculdade a qual queríamos ingressar. Ela me recomendou 

grandemente a Pedagogia, por ser uma profissão versátil. Pensei muito em cursar 

história, porém não sabia se de certo se gostaria de estar em sala de aula. Então ela 
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me orientou pro fato de que o pedagogo pode atuar em inúmeros espaços, e não 

somente na escola.  

Consegui uma boa média tanto no PAS quanto no Enem. No PAS, decidi colocar 

minha tentativa na pedagogia. Já no ENEM, com a minha média, poderiam ingressar 

em alguns cursos como: Agronomia, Letras, Comunicação Organizacional, Matemática, 

Química, mas nenhum destes me apetecia, pelo contrário, eram cursos que não me 

enchiam os olhos. Também não gostaria de passar quatro ou cinco anos fazendo algo 

que eu acharia difícil ou pedante. Durante esse período de vestibular o indivíduo vai à 

loucura. Comigo não foi diferente. Por eu vir de escola pública, sempre tive professores 

que contribuíam para uma baixa estima intelectual dos alunos. Chegamos a ouvir de 

certo professor: "UnB? Vocês acham mesmo que podem competir com alunos do 

(Colégios de elite de Brasília que não citarei nomes)." Por esta razão, eu não enxergava 

a UnB como uma opção certa.  

Com o ENEM-PROUNI passei para Administração em uma -Universidade 

Privada- com bolsas parcial de 50%, mas essa escolha não foi baseada em 

sentimentos, mas sim em: "Se tenho que fazer uma faculdade, que seja essa. Parece 

ser simples". Semanas depois saiu o resultado do PAS, e eu havia conseguido minha 

vaga. Para mim foi um sinal dos céus, para realmente cursar a Pedagogia. Meus pais e 

toda minha família ficaram muito felizes por minha conquista, e isso só me deu forças 

para continuar esta caminhada. 

Assim que cheguei à UnB, eu não tinha muitas perspectivas sobre a pedagogia 

em si. Até então, eu não tinha muitas informações sobre o curso e a metodologia. 

Primeiramente eu não tinha ideia do mundo de opções que há dentro do curso. 

Imaginava que tudo era focado na criança, nos cuidados, nas práticas mais ligadas ao 

período do maternal. Minhas expectativas eram mínimas até então, porém com o 

decorrer do curso fui compreendendo do que se trata o “Ser professor”, e a cada 

semestre que passava, tinha certeza de minhas escolhas.  

No primeiro semestre, tive um grande choque de realidade. O ensino não parecia 

em nada aquilo que eu imaginava. Tive duas matérias muito “diferentes”: Antropologia 
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da Educação e Perspectivas do Desenvolvimento Humano (pdh), que me marcaram 

muito. Nessas matérias eu pude perceber aspectos até então velados, e pude entender 

certas particularidades que todos nós temos. Nesse período fui entendendo a 

importância do pedagogo dentro da sociedade, e a falta de informação que nós temos 

sobre esse profissional. Tivemos grandes mostras a respeito da educação em todos os 

níveis etários. Aprendemos conceitos educacionais que existem desde o maternal até a 

educação de idosos. Foi neste momento que eu me reconheci, e percebi que estava no 

lugar certo. 

As turmas de projeto que temos em nosso currículo foram muito importantes no 

meu processo de formação. Neles, eu comecei a reconhecer o lado “humano” do curso. 

O contato é muito primordial. Nessas matérias tive a oportunidade de desenvolver um 

olhar mais afetuoso perante o indivíduo que irei lecionar. É cativante chegar numa sala 

de aula onde o professor olha em seus olhos, te abraça, pergunta como você está, e 

pega nas mãos de cada aluno. Isso transforma a sala de aula em um local 

aconchegante, amigável e principalmente acolhedor. Neste processo de formação de 

identidade, dá-se a importância de conhecer os vários horizontes da educação. Como 

eu disse no início, eu imaginava que pedagogo era um profissional tão somente 

direcionado à criança. E não, nós temos um leque gigantesco de oportunidades e 

dimensões a seguir. 

Particularmente me interesso por matérias mais específicas. Fiquei encantada 

como uma matéria chamada “Educação do Campo”. Visitei uma escola chamada 

“Boqueirão” no Paranoá, onde tive um contato muito próximo com crianças do meio 

rural e lá minha compreensão pelo que se conhece como educação rural foi 

simplesmente nascendo. Visitei também um assentamento do MST em Planaltina, 

chamado “Assentamento pequeno William”, e pouco a pouco estou construindo uma 

atenção especial por essa perspectiva de educação.  Esse modelo de educação 

emancipadora, inspirada em Paulo Freire e na pedagogia do oprimido me instiga 

bastante. Tanto que me inscrevi em Projetos mais recentes para compreender a ensino 

na EJA, por exemplo. Conheci pessoas que participavam de um Projeto chamado 

GENPEX, por direção do Prof. Dr. Renato Hilário. Seu projeto tratava-se de uma 
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educação voltada para indivíduos em situação de vulnerabilidade social e também EJA 

e movimentos populares. Foi um projeto que mudou meu modo de enxergar a 

sociedade. Aqui na UnB, também tive contato com professores que tratavam a questão 

do Negro no cenário político-educacional brasileiro. São temáticas que atendem meus 

questionamentos enquanto mulher, negra e pertencente à classe operária.  

Confesso que ainda tenho muitas dúvidas quanto à pedagogia, muitas 

inseguranças, e muitas vontades também. Porém, estou me encontrando aos poucos 

nesse mundo que é a educação, e nunca imaginei que pudessem existir caminhos tão 

distintos quanto os que me foram apresentados. Hoje, eu finalmente consigo me 

enxergar como uma futura pedagoga, pois aprendo a cada dia o valor da profissão, e 

principalmente sua importância na vida de crianças, adolescentes e idosos.  

Atualmente tenho tido um enorme interesse em pensar e estudar os processos 

educacionais através de abordagens baseadas em Vigotski e autores que permitam 

pensar os processos de socialização e as relações sociais como parte importante de 

como aprendemos e nos desenvolvemos. Entretanto, são também nossas experiências 

e a singularidade do sentido que atribuímos a elas que nos tornamos pessoas. E, 

grande parte disso se dá de forma dialógica, ou seja, atravessada pelo conhecimento e 

pelo outro. Antes de entrar no curso, eu tendia a ver o ser humano como um grande 

"coletivo", como se os processos de internalizarão e compreensão de mundo fossem 

iguais para todos "Se fulano aprende assim, eu aprendo assim!". No entanto, é 

justamente o contrário. Somos seres singulares, de significados e sentidos subjetivos, 

que nos constituímos de diferentes processos sociais e simbólicos e os internalizamos 

de formas completamente distintas. Isso me faz questionar o determinismo social tanto 

quanto o determinismo biológico. Não é difícil encontrarmos em conversas e interações, 

pessoas que acreditam piamente no ambientalismo ou inatismo (mesmo que não 

saibam o que são isso). Por essa razão, tenho procurado me aproximar cada vez mais 

de materiais e bibliografias que tratem da subjetividade como uma via alternativa e do 

diálogo como forma de se tornar e de transformar a si mesmo. 
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INTRODUÇÃO 

A aprendizagem é como um organismo vivo, sendo necessário para sua 

concretização, uma série de processos e organizações agindo sob cooperação. Por 

esta razão vemos em pauta constantemente a importância da participação familiar nos 

processos educativos da criança dentro e fora da sala de aula. No entanto, antes de 

chegarmos à participação de fato, é interessante entendermos como a família e a 

escola influenciam na construção da subjetividade do educando e compreender como 

ambas instituições dialogam. É importante ressaltar que, o diálogo neste trabalho é 

compreendido um dos principais eixos para o desenvolvimento do ser.  

Para se falar em aprendizagem é necessário antes de tudo citar a questão da 

subjetividade, sobretudo as formas subjetivas de se aprender. Na escola que 

conhecemos hoje, é indiscutível a existência de um modelo de aprendizagem tido como 

"único". Um único modelo pensado a partir de um indivíduo. Modelo que serve como 

"base" e deve ser adotado por qualquer educando. E, tudo o que foge a este 

estereótipo ou não se adéqua a ele, é classificado como "anormal". Tacca e Rey (2008) 

já traziam essa noção corroborando para ideia de que a escola possui um único 

formato, onde todos, indistintamente deverão se adaptar com vistas à padronização do 

sujeito, conceito que é fortemente fundamentado em hierarquias. Hierarquias que, 

impedem que o professor tenha um diálogo horizontal, "de igual pra igual" com o 

educando.  

O não-diálogo faz com que o professor não conheça as especificidades de seus 

educandos e acabe por lhes difundir práticas que muitas vezes não são significativas à 

sua realidade. Portanto, a real situação de abandono escolar que se vê em algumas 

realidades se dá numa reação em cadeia, algo que começa desde os primeiros anos do 

processo educativo. Porém, é uma reação arraigada de sentidos e atores sociais que 

estão interligados.  

É visível que educação atualmente, em alguns espaços, tem se pautado em 

práticas não-críticas e de memorização que extingue, principalmente, a capacidade 

criativa da criança. São práticas que desconsideram na maior parte das vezes o 
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contexto cultural, econômico e social das crianças, reduzindo qualquer fracasso escolar 

ao cognitivo.  

Considerar as diferentes subjetividades no processo de aprendizagem é o 

primeiro passo para uma educação significativa, sendo um dos maiores desafios a 

extinção da pedagogia fabril. A participação familiar neste processo é indispensável, 

visto que a família, juntamente com a escola são as primeiras instituições sociais que 

darão sentidos à construção da subjetividade da criança. 

Desta forma, o presente estudo define como objetivo geral: Analisar a discussão 

sobre a dimensão subjetiva nos processos de ensino-aprendizagem e a relação da 

família nesses processos, pautando-se numa perspectiva dialógica de educação. Para 

isso, os objetivos específicos se configuram da seguinte maneira: 

• Conduzir um levantamento sobre os trabalhos que a Universidade de Brasília tem 

produzido no campo da subjetividade relacionando-a a participação familiar, e como 

a escola (aqui representada pela figura do educador) tem se portado diante desta 

temática.  

• Analisar e comparar duas salas de aula cujos professores tenham posturas 

diferenciadas em relação ao reconhecimento da subjetividade na aprendizagem.  

• Compreender como a postura dialógica do educador pode colaborar para um 

processo de ensino aprendizagem pleno. 
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CAPÍTULO 1 – REVISÃO TEÓRICA 

Família e Escola: A importância desta díade na formação da subjetividade do 

educando nos espaços escolares 

 

Inicia-se aqui neste capítulo uma análise que busca compreender o que as 

instituições família e escola têm realizado no campo da valorização da subjetividade do 

educando, numa perspectiva dialógica de educação. Entende-se aqui ambas as 

instituições como indissociáveis no processo educativo, portanto ao longo do trabalho 

abordaremos os processos sócio históricos e as perspectivas teóricas que debate 

ambos campos. 

 

1.1 Relação família-escola 

 

A família é compreendida como primeira instituição social ao qual temos contato. 

Geralmente, é na instituição familiar que o indivíduo tem seu primeiro contato com o 

outro, e é através desta relação que ocorrerão seus primeiros processos de interação 

entre o meio interno e o externo.  Desta forma, através da convivência familiar o 

indivíduo tem seu primeiro contato com valores, hábitos, costumes e normas que se 

conceituam num conjunto de características que contribuem qualitativamente para a 

formação do seu "eu".  

A introdução da criança no ambiente escolar se define numa linha divisória que 

marca o termino e o início de novos processos em sua vida. No ambiente escolar ela 

não será mais completamente dependente dos pais, explorará novos ambientes e terá 

um contanto social muito mais amplo, sobretudo com crianças da sua mesma faixa 

etária. Ou seja, ela está posta em um "novo mundo", que contribuirá significativamente 

na formação de sua personalidade. À escola, em sua ordem, fica com a 

responsabilidade primeira de lhe difundir a formação do intelecto e a educação formal, 

mas juntamente com a família ela tem o encargo de contribuir significativamente para o 
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desenvolvimento pessoal da criança, e também não está livre de participar dos 

processos de educação informal.  

Podemos então compreender que escola e família não são instituições difusas, 

ambas estão interligadas por um objetivo em comum: o pleno desenvolvimento da 

criança. Essa compreensão é retratada na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), observando a necessidade que a escola 

tem de se articular com as famílias e a importância desta estar a par dos processos 

educativos, bem como decisões que permeiem a comunidades escolar como um todo.  

Ao referir-se à relação família-escola, Paro (2007) afirma que para um bom 

desenvolvimento dos propósitos educativos, é necessária uma adesão eficaz de seus 

usuários - aqui entendidos não só como alunos, mas pais e etc.-, pois esta 

aquiescência contribui para a qualidade do ensino. Portanto, se faz necessário uma 

relação baseada na reciprocidade iniciada à priori pela escola, compreendendo que 

nem todo pai/mãe tem conhecimentos básicos dos processos motores, cognitivos e 

psíquicos pelos quais a criança passa. Portanto, é uma iniciativa que visa o completo 

compartilhamento do processo educativo, como postula Piaget: 

se toda pessoa tem direito à educação, é evidente que os pais também 
possuem o direito de serem, senão educados, ao menos, informados no 
tocante à melhor educação a ser proporcionada a seus filhos. (PIAGET, 
2007, p. 50)  

 

O autor trata essa relação como um intercâmbio de relações mútuas. 

Compreensão que, quando partida de uma realidade baseada na reciprocidade entre 

ambas as instituições, resulta no aperfeiçoamento real dos métodos. E de fato, esta 

interação é base para um processo educativo que considera o aspecto sócio histórico 

do indivíduo.  
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1.2 Breve contexto histórico da relação família-escola (Marcos pontuais) 

 

A compreensão da harmonia educacional considerando família e escola é muito 

recente. No entanto, para entendermos o contexto brasileiro é necessário pensarmos 

na história da educação. Segundo Campos (2011), até o século XVII as doutrinas e 

normas morais eram aprendidas em suma no seio familiar, bem como as práticas 

técnicas que visavam um objetivo profissional. Desta forma, as famílias, em maioria os 

membros mais velhos perpetuavam aos membros mais novos seus ofícios.  Com as 

transformações sociais, sobretudo geradas pelo capitalismo, a necessidade de uma 

mão de obra mais instruída foi tornando-se imprescindível. Assim, as práticas familiares 

foram se tornando cada vez mais obsoletas e insuficientes, fazendo com que a escola 

se configurasse numa instituição de maior destaque.  

No prelúdio do Brasil República, a inquietude por uma educação que 

contemplasse a massa populacional brasileira, fez surgir o movimento de renovação da 

escola primária. “Neste período, a família progressivamente “perde” a função de educar 

(no que se refere aos saberes científicos), tornando-se uma “colaboradora” da 

educação, segundo Campos (2011): “Foi por intermédio do movimento escolanovista e 

higienista que a aproximação da escola com a família se destacou". 

Adepto a Escola Nova, Heitor Lyra da Silva criou a Associação Brasileira de 

Educação (ABE) tornando possível o debate de novas práticas de ensino para a 

reformulação da educação brasileira. Uma das pautas presentes na associação se deu 

na "Seção de Cooperação da Família" Silva (2008). O propósito maior desta categoria 

se deu na configuração de maneiras e possibilidades que aproximasse família e escola. 

Segundo Campos (2011), foram realizados inúmeros círculos de debate, palestras, 

cursos e exposições que propiciassem tal feito. Um curso bastante difundido no ano de 

1928, segundo Magaldi (2001), foi o "Curso de mãezinhas", assegurando a questão do 

cuidado materno, sobretudo com crianças ainda na primeira infância. Outra 

implementação propagada foi a concepção de Círculo de Pais e Professores nas 

escolas públicas e particulares.  
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Elaborado em 1934, o Manifesto dos Pioneiros Escolanovistas trouxe em seu 

referencial a importância da integração da família dos educandos nos espaços 

educacionais, sobretudo ressaltando uma relação de assistência entre pais e 

professores. Desta forma, a escola não poderia sob nenhuma hipótese desconsiderar o 

âmago familiar.  

No Brasil, outro movimento restabeleceu algumas mudanças no quesito 

participativo das famílias nas escolas. O movimento higienista trazia em sua doutrina o 

anseio de uma sociedade contemporânea baseada nos princípios de saneamento e 

limpeza. Os cuidados iam desde a vestimenta ao ambiente familiar (no quesito práticas 

higiênicas) visando uma disciplina quanto aos hábitos dos indivíduos. Tentou-se por 

muito tempo explicar as condições de "miséria" e "atraso" do Brasil (com vista aos 

países desenvolvidos) por conta de nossa consciência sanitária e a saúde e a 

educação eram os maiores focos do movimento. Acreditava-se que as famílias 

permeavam os maus hábitos aos filhos, e desta forma a escola serviu como um 

importante instrumento: divulgar amplamente o debate de "boas maneiras". A escola 

primária foi fundamental neste âmbito, pois se acreditava que assim que as crianças 

aprendessem as práticas de higiene, elas levariam às suas famílias os ensinamentos. 

Inclusive, a própria ABE, por meio dos Círculos de Pais e Mestres promoveu inúmeras 

reuniões e palestras "práticas" para a mudança de hábitos. Desta forma, a escolas 

transformaram-se em grandes "centros" com a ampla participação de transmissão de 

costumes sanitários para toda a comunidade escolar.  

Desde então nosso contexto atual vem mudando, a relação família-escola vem 

sendo amplamente debatida em caráter legislativo. Tanto o Estatuto da criança e do 

adolescente (ECA), a LDB e os Parâmetros nacionais curriculares (PCN), vêm 

elucidando em seu texto os direitos e deveres dos pais no processo educacional de 

seus filhos, e sua ciência quanto às tomadas de decisões dentro das instituições. Ou 

seja, hoje, podemos de fato falar numa integração família escola, pois esta é parte da 

comunidade escolar e tem direito de decidir e opinar de forma garantida em lei, não só 

nos processos pedagógicos, mas também gestionários.  
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1.3  Dinâmica Família-Escola: Contexto legal 

 

Como pudemos perceber, as mudanças sociais, sobretudo transformadas pelo 

capital corroboram diretamente para as articulações de novas organizações familiares e 

estas se refletem diretamente na escola. Para Nogueira (2002), embora exista um 

conjunto de leis que evocam a importância da participação da família na escola, ainda 

há um atraso muito grande no sistema educacional de conciliar tal integração. Segundo 

Lahire (1997) o vínculo família-escola no processo de ensino-aprendizagem contribui 

significativamente para um desempenho escolar qualitativa da criança, possuindo 

reflexo até mesmo nos níveis posteriores de ensino.  

Tanto na LDB em seu art. 2º quanto a Constituição Federal de 1988 em seu art. 

205 o direito à educação é compreendido como um dever do Estado e da família. A 

Constituição Federal ainda acrescenta a importância da sociedade neste processo, 

assinalando que a ação educativa não acontece somente nos espaços escolares. Já a 

LDB nº 9394/96 corrobora com os princípios de liberdade tendo como intento o pleno 

desenvolvimento da criança e o pleno desenvolvimento de sua cidadania. Aqui, 

percebemos um claro nexo com a Constituição, compreendendo a importância da 

abrangência e integração de todos os âmbitos sociais para fins de uma educação plena 

não só na atmosfera escolar, mas também na social.  

O Art. 227 da Constituição Federal de 1988 ainda assegura como dever da 

família da sociedade e do Estado, visando à plena vivência da criança "à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão". O papel da escola nesta ordem, apesar de implícito, fica claro. Como dito 

anteriormente, a escola e a família são os âmbitos onde a criança vivenciará suas 

primeiras experiências em comunidade compreendendo seus deveres e direitos. Neste 

sentido, além de promover à educação, o lazer, a cultura, o ensino que decorrerá 

futuramente na profissionalização, também promoverá o intento para uma vida social 
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plena. É interessante ressaltar que a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 

também promove a articulação destas necessidades básicas na vida da criança, 

compreendendo a necessidade de acompanhamento para aquele indivíduo que vive em 

situação de vulnerabilidade (no que concernem as necessidades listadas pela 

Constituição Federal art. 227).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 8.069/90 também cita o direito à 

educação, porém estabelecendo uma nova perspectiva: O pleno desenvolvimento para 

o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Cabe citar que o ECA também 

concebe a substância participação familiar não somente nos âmbitos materiais, mas 

também nas condições afetivas, morais e psíquicas. 

Concluímos que tanto família quanto escola possuem seus direitos e deveres 

embasados em lei, definindo os papéis sociais que ambas possuem. A escola aqui 

possui o dever intrínseco de aproximar as famílias a sua realidade compreendendo que 

ela é um aparelho do Estado, conceito que o filósofo Louis Althusser (1970). Entretanto, 

nem sempre as famílias possuem um alto grau de comprometimento com o 

desenvolvimento e com os contextos de desenvolvimento de seus filhos e filhas.  

 

1.4 Família, Subjetividade e Escola: Pontos de convergência no processo 
de ensino-aprendizagem 

 

Ainda muito forte no ocidente, a convicção de família nuclear (composta por mãe, 

pai e filhos) tem norteado inúmeras interpretações acerca de sua contribuição no 

processo de construção da subjetividade de seus componentes. Neste sentido, é na 

família que ocorrerão os primeiros estágios de desenvolvimento emocional da criança. 

Segundo Jean Piaget, é ainda no útero da mãe que acontecerão suas primeiras trocas 

afetivas, energéticas e emocionais. Conforme o decorrer de seu desenvolvimento, é 

justamente na família que a criança terá seu primeiro contato com as regras, os 

códigos, os princípios morais adotados pela sociedade, e outros fatores que influenciam 

diretamente na construção de sua personalidade. A família, neste caminho, é uma 

unidade de forte atuação na formação da subjetividade individual de seus filhos. Porém 
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é preciso consideramos a subjetividade como um movimento pertinente às mudanças 

sociais, culturais, e históricas. Portanto, cabe a reflexão que o âmbito familiar não deve 

ser entendido como o total responsável pela formação do "ser", pois este é um 

processo que engloba inúmeros fatores.  

A subjetividade comumente é conceituada como a peculiaridade/individualidade 

do sujeito ou uma relação dialógica de suas estruturas internas e psíquicas com o meio 

externo. Aita e Facci (2011) chamam atenção para o quão a subjetividade tem sido 

resumida às questões biológicas, como estas fossem "inatas" ao desenvolvimento 

dispensando a formação do homem concreto. Leontiev (1974) por sua vez reflete 

acerca formação humana, compreendendo que o homem é um "ser de natureza social" 

e toda sua relação com o meio externo tem influência da sociedade. Desta forma, 

refletimos que é na família e no ambiente escolar (ambos representando o viés social) 

que a criança terá suas primeiras interações que contribuirão significativamente para 

sua formação enquanto ser social. 

O fato da subjetividade se referir àquilo que é único e singular do sujeito 
não significa que sua gênese esteja no interior do indivíduo. A gênese 
dessa parcialidade está justamente nas relações sociais do indivíduo, 
em que ele se apropria (ou subjetiva) de tais relações de forma única (da 
mesma maneira ocorre o processo de objetivação). Ou seja, o 
desenvolvimento da subjetividade ocorre pelo intercâmbio contínuo entre 
o interno e o externo, relação essa tal qual Vygotsky (1995, 1931) 
descreve quando se refere à gênese das funções psicológicas 
superiores. Em síntese, é o processo de tornar o que é universal em 
singular, único, isto é, de tornaro  indivíduo pertencente ao gênero 
humano (AITA; FACCI, 2011 apud SILVA, 2007, p.76).    

 

As construções identitárias que constituem a subjetividade se refletem nos 

processos de interação social de forma mútua, recíproca e dialógica, no sentido da 

natureza relacional e histórica do ser humano. Neste âmbito, falamos do papel das 

instituições família e escola como altamente atuantes nesses processos de troca. Ao 

chegar à escola, a criança traz consigo uma gama de princípios, concepções, e uma 

personalidade já influenciada pelo contexto familiar.  

Para tanto, este presente trabalho pauta-se nas dimensões subjetivas da 

aprendizagem, compreendendo que para além dos fenômenos sociais, a aprendizagem 
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é um processo totalmente único que ocorre de maneira singular em cada indivíduo. 

Para Mitjáns Martinez (1995), a aprendizagem não advém das capacidades cognitivas 

do educando, mas de uma série de fatores que se encadeiam e provocam seus 

sentidos subjetivos. Então, espera-se que as instituições escolares reconheçam esses 

conceitos, valorizando as diferentes formas e tempos de aprendizado, compreendendo 

que não há uma "regra" ou "método instrutivo" a se seguir com todas as crianças, como 

se fossem máquinas ou robôs.  

No entanto, é notável que a realidade seja extremamente distinta. As 

organizações educativas têm se ancorado na perspectiva do "aluno modelo". Este seria 

a criança que consegue se encaixar nos moldes tradicionais da escola, tanto na 

questão comportamental, quanto no que se refere à aprendizagem. Desta forma (sem 

generalizar) o sujeito que não se encaixa neste modelo homogêneo, acaba tendo seu 

processo de ensino aprendizagem negligenciado. González Rey (1995) corrobora 

ainda, que nestes aspectos que englobam a sala de aula, o diálogo e a diversidade do 

outro aprender, muitas vezes são desconsiderados.  

 

1.5 Subjetividade e aprendizagem 

 

A problemática do trabalho gera em torno da Psicologia Histórico Cultural, 

entendendo os indivíduos como únicos e subjetivos, donos de uma personalidade 

influenciada pelos fatores históricos, culturais, econômicos entre outros contextos. 

Deste modo, nos apoiaremos em três teóricos: Lev S. Vigotski, Albertina Mitjáns 

Martínez e Fernando González Rey. 

A subjetividade é compreendida como algo que remete ao interior do sujeito; sua 

singularidade. No entanto, a visão perante o âmbito social não pode ser ignorada, pois 

sua ação é direta na constituição do sentido subjetivo dos sujeitos, promovendo 

diversas possibilidades de interações. É através das interações com o externo que 

constituímos nossas particularidades Rey (2007).  
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Segundo Vigotski (1991), somos seres instituídos do campo cultural, e nossos 

processos cognitivos não são, de maneira alguma, alheios à instância social. Conclui o 

autor que a aprendizagem é um processo sociocultural no qual somos integrados. 

Neste sentido, o sujeito está num constante processo dialético entre mundo externo e 

interno, social e individual sempre mediado pelas interações. Podemos exemplificar 

este trecho a partir de Vigostki com conceito de Zona de desenvolvimento proximal ou 

iminente (ZDP). A ZDP compreende-se no desenvolvimento fomentado por terceiros, 

por meio das interações, alguém que estimule este processo favorecendo situações de 

aprendizagem que leve ao desenvolvimento. Este sentido corrobora diretamente para o 

esclarecimento de que a aprendizagem não é um processo intrínseco do sujeito 

individual, mas um processo de âmbito social, abarcado por vários atores.  

Em uma crítica às teorias clássicas de aprendizagem, Tunes, Tacca e Mitjáns-

Martínez (2006) nos elucidam acerca da abundância de aprendizagens escolares que 

existem, porém reconhecem que uma em especial é valorizada, de forma globalizada, 

reduzindo os sujeitos a seres invariáveis. Aqueles que não se adéquam ao "modelo" 

global acabam sendo excluídos.  

Na instituição escolar são produzidos diferentes tipos de aprendizagem. 
No entanto, é freqüente encontrar a expressão aprendizagem escolar 
sendo utilizada para caracterizar, de forma global, a aprendizagem que 
se dá na escola, como se essa fosse de tipo única ou homogênea. 
(Tunes, Tacca, Mitjáns Martínez, 2006. p.116) 

 

Para que a aprendizagem ocorra de forma ampla, González Rey destaca a 

importância dos aspectos afetivos e emocionais, compreendendo que estes são 

fundamentais para os processos cognitivos. Mitjáns Martinez (2006) ainda corrobora 

que o caráter subjetivo atua diretamente na aprendizagem da criança influenciando 

suas atitudes diante das atividades propostas.  

Mas, enfim, o que é subjetividade? 

Segundo Aita e Facci (2011) só nos tornamos humanos quando nos apropriamos 

das mediações e processos construídos ao longo dos desencadeamentos sócios 
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históricos. Nesta disposição de apoderamento das mediações, a construção do ‘eu’ 

subjetivo movimenta-se entre mundo interno e mundo externo numa conexão dialógica 

entre objetividade e subjetividade. As autoras baseadas por Leontiev (1978) nos 

elucidam que a subjetividade é “uma propriedade do sujeito ativo”, tornando-o um 

sujeito distinto. Neste contexto, concluímos que a subjetividade, portanto é algo, em 

primeiro lugar construído pelas vivências e mediações a partir do mundo externo, 

sobretudo numa relação recíproca onde o mesmo homem que concebe a sociedade, 

também é concebido por ela.  

Gonzalez Rey (2005) conceitua os sentidos subjetivos como algo que exprime as 

diferentes formas que permeiam a realidade humana, transformando-a e significando-a 

em unidades simbólicas emocionais. Neste entendimento a história individual do sujeito, 

juntamente com as concepções sociais onde este está imerso, produzem os sentidos 

em sua formação humana. 

Os sentidos subjetivos se ajustam no decorrer das experiências vivenciadas 

pelos sujeitos na perspectiva simbólica e emocional. Para compreendê-los é necessário 

partimos daquilo que se considera configuração subjetiva:  

A nossa definição da categoria sentido subjetivo orienta-se a apresentar o 
sentido como momento constituinte e constituído da subjetividade, como 
aspecto definidor desta, enquanto é capaz de integrar formas diferentes de 
registro (social, biológico, ecológico, semiótico, etc.) numa organização 
subjetiva que se define pela articulação complexa de emoções, processos 
simbólicos e significados, que toma formas variáveis e que é suscetível de 
aparecer em cada momento com uma determinada forma de organização 
dominante. (REY, 2007. p.170) 

 

Guiando-nos pelas definições de Rey, e buscando elucidar a temática do 

trabalho, podemos compreender a necessidade que a escola tem de integrar e produzir 

meios expressivos que valorizem e possam ter algum significado no processo de ensino 

aprendizagem da criança, compreendendo-a como sujeito ativo em dinâmica com o 

interno e o externo. No entanto é necessário, neste caso, que a dialogicidade ocorra de 

fora para dentro, ou seja, do mundo externo produzindo sentidos para o mundo interno. 

Neste caso, a escola possui a suma necessidade de ser expressiva na vivência de uma 

criança, pois como exprime Martinez (2012), são os sentidos subjetivos que produzirão 
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a "qualidade" do aprendizado. Claro, sempre valorizando as individualidades, como 

permeia Amaral (2006), expondo a importância de compreendermos as diferentes 

formas e maneiras que os sentidos e processos atuam em cada ser. 

Rey divide a subjetividade em duas categorias: Subjetividade social e 

subjetividade individual. A subjetividade individual não está alheia ao contexto social, 

pelo contrário. O social antecede a organização do sujeito, pois a relação ser humano e 

sociedade é indissociável. Porém, esta também é arraigada das diversas experiências 

pessoais do indivíduo, suas escolhas, suas ânsias, seu querer. É na subjetividade 

individual que levamos em conta a história de vida do sujeito, o espaço que este ocupa 

e seus caminhos percorridos.  

A subjetividade individual representa os processos e formas de 
organização subjetiva dos indivíduos concretos. Nele, aparece 
constituído a história única dos indivíduos (...) (REY,2003 apud  
AMARAL, 2006). 

 

Já no campo da subjetividade social também se considera a historicidade do 

indivíduo, porém de uma forma coletiva, por meio das diversas ascendências sociais 

levando em conta as diversas modificações e mutações que a sociedade sofreu ao 

passar das gerações. Estas modificações históricas ocorridas no meio social acontecem 

através da ação humana influenciada pelo psiquismo, individualidades, emoções e 

ações, corroborando mais uma vez a tese de que a relação homem e sociedade é 

intrínseca.  
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CAPÍTULO 2: A tríade família, escola e subjetividade na produção de monografias 

da Universidade de Brasília – UnB 

 

Para o embasamento teórico deste trabalho, buscou-se compreender o que vem 

sendo produzido acerca da temática família, subjetividade e escola, mais precisamente 

na Universidade de Brasília (UnB). Pensamos no quão é importante a valorização e 

domínio dos conhecimentos já produzidos acerca das ciências. Neste sentido, na 

intenção de uma análise documental de cunho exploratório e a busca por premissas 

que corroborem para o desenvolvimento de mais problemáticas acerca das 

subjetividades, fizemos uma relação sistemática sobre Monografias produzidas por 

alunos do curso de pedagogia. Nesta busca, há um questionamento fundamental: 

Temos produzido pesquisas que não desassociam os sujeitos das estruturas sociais e 

psíquicas?  

 

2.1 Análise das Monografias: Primeiras impressões 

 

Com a realização de uma busca metódica no diretório de monografias da 

Biblioteca Digital de Monografias da UnB (BDM), pôde-se constatar que o sistema não é 

atualizado com frequência. Por esta razão, conseguimos 14 monografias desenvolvidas 

de 2011 a 2015. É preciso citar que apenas uma delas trata da questão subjetiva em 

sua completude, observando o indivíduo dentro de sua totalidade de vivência. As outras 

13 monografias falam da temática, mas de forma fragmentada, ou seja: Subjetividade e 

família, família e participação, escola e família. 

Apontamos, então, o primeiro impasse: Como compreender as problemáticas do 

processo de ensino-aprendizagem do sujeito, dentro da escola, sem citar a perspectiva 

familiar, por exemplo. Pois com o uso de palavras-chave e de recursos nos programas 

de leitura virtual, percebemos que muitas monografias sequer citavam algo no tocante à 

família, ou vice-versa. A leitura das respectivas pesquisas nos faz indagar o quão as 

representações família-escola e principalmente de educando, têm sido posta de lado, 
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se refletindo até mesmo nos ambientes acadêmicos. Pois aqui, compreendemos que o 

sujeito está intrinsecamente ligado a ambas as instituições, sendo a escola uma 

extensão de seu lar. É incontestável, a necessidade de o educador trabalhar com os 

contextos que a criança advém, antes de apontar e patologizar suas atitudes. 

Com a utilização de um quadro resumo em planilhas, buscou-se destacar os 

objetivos traçados por cada monografia, na intenção de compreender o intento de cada 

autor ao desenvolver suas pesquisas.  

• Quais as relações traçadas pelas monografias no tocante à Escola-
subjetividade ou Família-escola? 

Como dito anteriormente, as autoras das respectivas monografias - em sua 

maioria-, não trabalham subjetividade de maneira dialógica entre a conjuntura psíquica 

e os dois cenários sociais mais atuantes na vida de uma criança: Família e escola. É 

importante ressaltar, que as pesquisas que trazem em sua abordagem: Família-escola, 

nenhuma tende a tocar nos preceitos da subjetividade, o que é emblemático, visto que 

trazem estudos de caso onde há análises de comportamento e desempenho escolar 

dos educandos.  

Investigar o sujeito que aprende, ou que não aprende, supõe considerá-
lo em sua subjetividade individual que está em constante relação com a 
subjetividade social dos espaços pelos quais circula. (Cenci e Costas 
2011, p. 1146). 

 

Gonzalez Rey (2003) trata os sentidos subjetivos como resultantes de nossas 

emoções. O autor acrescenta que no processo de construção do conhecimento, a 

criança concede sentidos a este processo. Sentidos que, por sua vez, são 

desenvolvidos nas diversas esferas sociais. Ou seja, seu desempenho em sala de aula 

é resultado de uma série de interações de sua subjetividade individual com a 

subjetividade social. Neste sentido, como podemos abordar escola ou família sem 

tratarmos de subjetividades? 

(b) Qual é o tom que se fala? 
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Todas as monografias pesquisadas acerca de subjetividades buscam aporte 

teórico em Gonzalez Rey e sua teoria sobre os sentidos subjetivos. Pautam-se também 

em Vigotski, por permear as interações sociais por meio dos processos de mediação.  

Estas tratam em seu âmago de mediação e linguagem como preponderantes no 

desenvolvimento do sujeito entendendo-os como conceitos substancialmente 

dialógicos.  

Aquelas que buscam compreender apenas a participação dos pais na vida 

educacional dos educandos, sobretudo educandos com dificuldades de aprendizagem, 

não utilizam nenhum destes autores.  Como postula Vigotski, o desenvolvimento do 

indivíduo acontece por meio de interações com o meio mediado pelo outro social 

significativo. Quanto mais ricas são essas interações, mais ricos serão estes 

aprendizados. Portanto, quando o meio não colabora para a aquisição dos 

aprendizados, sempre haverá lacunas e dificuldades. Fizemos este adendo para 

corroborar a importância de se valorizar os sentidos sociais em pesquisas que tratem 

de obstáculos e dificuldades no processo de aprendizagem. Pois a aprendizagem do 

indivíduo também é resultado uma interação dialógica com o meio sociocultural.   

• Quais os objetivos principais? 

Identificamos dois grupos principais de trabalhos monográficos: um, com 

delineamentos centrados no estudo da subjetividade em relação à escola e outro grupo, 

no estudo da família em relação à escola.  Como dito anteriormente, àqueles que se 

centravam nos estudos da relação família-escola, deixavam a perspectiva da 

subjetividade em segundo plano, embora reconheçam o papel da família na formação 

da identidade pessoal de cada sujeito. É interessante afirmar que ambos os grupos de 

trabalhos possuem caráter indagador quanto às diferentes formas de aprendizagem.  

A subjetividade não é traçada em todos de formas diretas, mas em conotações 

distintas. Uns traziam a perspectiva subjetiva numa visão mais global fundamentada na 

abordagem de Gonzaléz Rey. Outros, no entanto, tratavam-na de maneira indireta, 

conceituando-a como a um tipo de diversidade que cada pessoa possui produzida pelo 

social, ou como a singularidade dos sujeitos.  
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Algo que ficou muito perceptível na análise das monografias se deu na ligação 

que se faz entre subjetividade e deficiência. A grande maioria dos trabalhos que 

abordam desta temática de forma direta são trabalhos que buscam traçar as 

peculiaridades de pessoas com deficiência ou necessidades educacionais específicas. 

Essa constatação leva-nos a identificar uma tendência a colocar pessoas ou educandos 

com deficiência em um status de “muito diferente” ou ”muito subjetivo”, e os alunos não-

deficientes em um status de “completamente homogêneos”. Isso é muito complexo, pois 

nesse entendimento, os alunos que não tem deficiência alguma, não têm sido 

contemplados, aparentemente, nas discussões sobre formas singulares de aprender e 

sobre a relação entre subjetividade e aprendizagem. As monografias se referem 

sistematicamente à subjetividade do educando surdo, do educando cego, entre outros. 

Assim como nas monografias, não é difícil enxergarmos essas compreensões em sala 

de aula. 

O que queremos elucidar é que normalmente, se observarmos as salas de aula, 

em sua maioria, apenas crianças com necessidades especiais são vistas como 

diferentes. Aqui falamos na questão da subjetividade no processo de aprendizagem. 

Parece que somente essas necessitam de uma atenção mais voltada para suas 

peculiaridades. No entanto, levando em conta a realidade, toda e qualquer pessoa 

possui especificidades em seus processos de aprendizagem. Neste sentido, aqueles 

educandos que por diversas razões não se encaixam nos “moldes" predeterminados de 

aprendizagem, acabam sendo taxados de "problemáticos" e passam a ser 

patologizados pelos seus educadores. Educadores que, passam a cobrar laudos 

médicos sobre situação inconveniente.  

Há alguns destaques interessantes em relação à parte empírica dos trabalhos 

pesquisados. Todos os trabalhos utilizaram-se dos métodos da pesquisa qualitativa, 

seguidos de estudos de caso e análise documental. Entretanto, apesar de a 

epistemologia qualitativa estar vinculada aos estudos da subjetividade (Gonzáles Rey, 

2007), nem todas as ditas pesquisas qualitativas que tinham estudos de caso 

consideraram a subjetividade dos sujeitos estudados. Cremos na importância de se 

considerar metodologias, procedimentos e instrumentos que considerem a 
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subjetividade, sobretudo em estudos de casos, pois estes lidam diretamente com 

sujeitos reais e eventos reais. Neste sentido, compreender a dimensão psíquica em 

articulação com o contexto no qual esse sujeito vive é primordial (Bronfenbrenner, 

1996). Um estudo que se limita apenas ao contexto social é impreciso, pois este não 

busca a subjetividade individual para definir os "comos e os porquês" tão importantes 

num estudo de caso (Yin, 1984). Problematizar os "porquês", e suas delimitações 

psíquicas e sociais norteia os objetivos do pesquisador.  

A partir da análise da produção monográfica em nível de graduação, incluindo a 

única em nível de especialização estudada, nos perguntamos como é possível falar de 

subjetividade sem retratar os aspectos sociais e suas influências sobre o aspecto 

individual. Ou também, tratar de a participação familiar dentro do ambiente educativo, 

sem citarmos os processos dialógicos que permeiam Escola-indivíduo-família. Mikhail 

Bakhtin (1992) define diálogo não somente como a voz alta e "falada", mas qualquer 

tipo de comunicação que possua significância. Portanto, neste contexto, o diálogo entre 

ambos os setores é primordial para a compreensão do papel de cada um neste 

processo. 

 

2.2 Diálogo Família-Escola-Sujeito: Por que tratar tais temas em conjunto? 

 

Centrando estas temáticas como substanciais e indissociáveis uma da outra, 

cabe-nos, em primeiro lugar, entender o conceito de diálogo. O diálogo aqui é 

compreendido como a interação tanto entre indivíduos quanto entre instituições. Na 

concepção da psicologia sócio histórica, representada por Vigotski, a subjetividade está 

intrinsecamente ligada ao diálogo à medida que, nos tornamos seres humanos a partir 

das interações que vivenciamos ao longo de nossas vidas. O desenvolvimento da 

criança acontece a partir da imitação do outro, o que corrobora para a construção do 

seu eu subjetivo. Portanto, em primeiro lugar, temos em mente a necessidade de um 

diálogo não-hierárquico e saudável entre todas as instituições sociais que estão 
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presentes na vida da criança, de forma que estas se agreguem para que seu 

desenvolvimento seja de fato pleno.  

Em Bakhtin, Scorsolini-Comin (2014) elucida que a linguagem possui posição 

central na vida humana, e a palavra carrega um alicerce ideológico adquirido através 

das interações sociais. E esta constitui o sujeito por meio da linguagem. E, por carregar 

uma gama de sentidos:  

O diálogo não seria uma instância apenas de negociação e de mediação 
de conflitos, mas um espaço no qual esses embates poderiam ser 
acolhidos e repensados, de modo a contribuir com a compreensão de 
uma realidade macro, a realidade social. (Scorsolini-Comin 2014, p. 
250). 

 

A dialogicidade é conceituada por Freire (2005) como fundamento primordial 

para uma educação pautada nas práticas de liberdade e uma condição intrínseca da 

vida humana. Para o autor, ela está presente em nossa condição histórica e como 

processo de mediação, é essencial para nossa transformação em seres criticamente 

comunicativos. Através de nossa interação com o "externo”, comumente representado 

por processos dialógicos, podemos agir e refletir sobre os variados sentidos de nossas 

ações. A existência da empatia pressupõe, neste sentido, o reconhecimento da 

existência do outro, bem como a consciência de seu contexto histórico. Ou seja, uma 

educação pautada no diálogo é antes de tudo crítica. Freire entende que os processos 

dialógicos devem acontecer numa uma relação horizontal entre sujeitos baseando-se 

principalmente nos valores de humildade e afeto. Entende-se estes dois valores 

expressados como indispensáveis na formação do ser, respeitando a autenticidade e 

particularidade de cada um, mas acima de tudo, a visão do diálogo como um direito 

inerente aos sujeitos: 

O inacabado de que nos tornamos conscientes nos faz seres éticos. O 
respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e 
não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. (FREIRE, 
2015, p. 58). 
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É através das práticas dialógicas entre individuo-família, individuo-escola, escola-

família que podemos nortear toda a conjuntura que cerca o processo de ensino-

aprendizagem. É na realização destas práticas que professor, família e educando 

reconhecem seus pontos convergentes e limitações e compreendem as possibilidades 

de aprendizagem que podem ser realizadas. Quando há barreiras entre estas 

instituições, que a priori deveriam funcionar sob cooperação, o processo de 

aprendizagem é prejudicado e o educando é o maior afetado nesta falta de 

comunicação.  

A parceria família escola é fundamental para que ocorram os processos 
de aprendizagem e crescimento de todos os membros deste sistema, 
uma vez que a aprendizagem não está circunscrita a conteúdos 
escolares. (BARTHOLO, 2001, p.23).  

 

A comunicação deve existir primordialmente dentro de casa. Antes de tudo a 

criança deve sentir-se acolhida pela família, para expor todos os seus anseios. Quando 

a criança possui um lar autoritário, onde esta não se sente confiante ao 

compartilhamento, a escola dificilmente será um ambiente receptível a esta prática.  

Quando a família é omissa neste processo dialógico, cabe ao pedagogo uma 

série de interpretações acerca da subjetividade no processo de aprendizagem da 

criança quando algo está desfavorável. E neste caso, as interpretações e especulações 

mal direcionadas postas em prática, podem causar uma série de danos no processo de 

aquisição do conhecimento. Não é difícil acharmos exemplos onde o professor faz uma 

série de suposições acerca da saúde cognitiva da criança, e por fim acabarem lhe 

proporcionando um atendimento "diferente".  

A família, que em tese, deveria comunicar à escola os comportamentos habituais 

e não-habituais da criança, muitas vezes não vê necessidade em expor aos professores 

as conjunturas contextuais em que vivem. E como consequencia, o professor acaba 

tendo que "adivinhar" os motivos pelos quais o rendimento da criança está diminuindo. 

Casos como, por exemplo, a separação dos pais ou a morte de um parente podem 

influenciar diretamente a postura da criança em sala. E quando avisado previamente, o 

professor pode elaborar maneiras que possibilitem a reintrodução da criança ao grupo. 
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De certo, temos também exemplos de crianças naturalmente tímidas, que possuem 

uma maior dificuldade e estranhamento a novos contextos e espaços.  Tudo deve ser 

considerado. Em resumo, o que se procura especificar aqui, é a importância de se 

buscar um diálogo mais resistente entre família-escola e escola-aluno. 

Para Freire, o professor dialógico é antes de tudo humanista com vistas à 

transformação dos homens. Por esta razão, considerando-se a importância do diálogo, 

deve-se reconhecer a criança em primeiro lugar como protagonista de seu processo 

educacional e em pertinência toda sua estrutura social, econômica e cultural. As 

práticas antidialógicas permeadas pela educação bancária fortalecem a questão do 

aluno como ser passivo, um depósito de informação. Esta não envolve os significados 

de subjetividade, e busca apenas adaptar todos os educandos ao único modelo de 

aprendizagem suscitado por Tacca e Rey (2008).  

Nesta perspectiva de valorização do outro, cabe ao pedagogo e a instituição não 

se apoiarem em práticas antidialógicas, pois estas pressupõem dos princípios da 

dominação dos corpos, transformando-os em dóceis e robotizados. Para Freire (1987) a 

dialogicidade é antes de tudo um ato libertador, onde se pode pensar na real subversão 

do status quo. Sua essência acontece no compartilhamento das nossas visões de 

mundo. Esta troca que ocorre entre todos os atores envolvidos no processo deve, 

portanto, se pautar na não-hierarquia, onde o conhecimento do educando seja tão 

valoroso quando conhecimento que o professor possui.  
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa se constitui da abordagem qualitativa, de base documental, 

em que analisa publicações no tema Subjetividade, família e escola e investiga 

situações de aprendizagem em dois contextos distintos vivenciados pela autora durante 

o estágio. Para Cordóva e Silveira (2009) a pesquisa qualitativa indaga, portanto, a 

realidade, dinamizando aspectos que não podem ser quantificados. No caso em 

específico, como buscamos o enfoque das diferentes subjetividades, o caráter 

qualitativo, por ser exploratório, nos ajuda a compreender as diferentes dinâmicas que 

ocorrem no processo de ensino aprendizagem.  

Entendemos também que a subjetividade não é um meio transitável de forma 

direta por terceiros, nem sequer deve ser compreendida entre padrões. Ela está 

enredada num agrupamento de sentidos com seus próprios percursos, sendo 

necessário um real discernimento de seu contexto, como expressa González Rey 

(2005). Nesta pesquisa, por se tratar de uma demanda mais específica, com análise de 

comportamentos, atitudes e opiniões, as análises qualitativas se mostraram produtivas 

no diálogo com o aporte teórico.  

Para embasarmos os dados obtidos, utilizamos o método de Análise documental, 

por meio de uma revisão sistemática de Monografias do Curso de Pedagogia da 

Universidade de Brasília (UnB). A principal perspectiva deste procedimento se deu na 

necessidade de compreender o que a UnB vem produzindo acerca de subjetividades, 

família e escola. Para tanto, buscamos monografias que fazem a ligação direta da 

tríade central do trabalho.  

A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa 
qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras 
técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema. 
(Ludke e André, 1986, p. 17).  

 

Dessa forma surgiu a necessidade da pesquisa, utilizando a sala de aula como 

um território onde as mais variadas instituições se convergem. Para elucidarmos os 
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apontamentos iniciais, foram realizados questionários semi-estruturados encaminhados 

a pais e responsáveis, bem como observações participantes. Cabe ressaltar que a 

observação participante é uma técnica bastante empregada nas pesquisas qualitativas. 

Como expressam Queiroz, Vall, Souza e Vieira (2007), esta se constitui da introdução 

do pesquisador no centro do grupo pesquisado, tornando-se membro, elemento 

considerável nos processos de interação e partilha do cotidiano. 

Após as observações, que ocorreram nos anos de 2016 e 2017 e se 

transformaram em relatórios do Estágio Supervisionado Obrigatório, foram feitas 

análises reflexivas destes documentos que serviram para fundamentar as questões 

propostas pela pesquisa.   

Objetivo Metodologia Sujeitos 

1 Análise documental: Revisão 
sistemática em BDM da BCE e 
em Base de dados  

N/A 

2 Escola 1 – observação 
participante, intervenção 
pedagógica, conversas 
informais com crianças 

Crianças de terceiro ano 
Professora regente 

3 Escola 2 – observação 
participante, intervenção 
pedagógica, conversa com 
crianças e entrevista com 
famílias. 

Crianças de quarto ano 
Educando Everton 
Professora regente 
Família 

 

3.1 Análise Documental  

 

Como dito na metodologia, esta pesquisa consistiu em duas partes: A primeira, 

uma análise sistêmica de Monografias produzidas pelos alunos do curso de Pedagogia 

da UnB que apontam a temática do trabalho. A segunda, uma reflexão acerca dos 

relatórios de estágio produzidos pela autora desta pesquisa.  

Fase 1: Análise de Monografias  
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Buscamos, em primeiro lugar, um meio para obtermos acesso a um contingente 

de Trabalhos de Final de Curso (TCC’s) da Universidade de Brasília. Neste sentido, foi 

delimitado o uso do banco de dados digitais fornecido pela Biblioteca Digital de 

Monografias da UnB (BDM). Demarcamos alguns limites para a realização das buscas: 

Deveriam ser Monografias do curso de Pedagogia (ou áreas próximas, como 

psicopedagogia) e também se inscrever nas temáticas família, escola e subjetividade do 

educando. 

Submetemos o uso das palavras-chave: Família-participação, Subjetividade-

escola, Família-subjetividade e Escola-subjetividade. Num primeiro momento houve a 

identificação destas palavras-chave também nos sumários, para compreendermos as 

diferentes relevâncias que os trabalhos davam aos campos anteriormente citados, 

tendo como prioridade aquelas que tratavam em princípio de subjetividade, identidade 

ou self.  

Após a identificação inicial, encontramos ao todo 14 Monografias que a princípio 

discutiam, em diferentes relevâncias, as temáticas apresentadas no trabalho. Com uma 

leitura crítica de todas, identificou-se o problema central, referenciais teóricos, ou 

objetivo principal e se houve procedimentos empíricos. Por último, as principais 

conclusões ou achados desses estudos foram sistematizadas e classificados de acordo 

com a relevância em função ao nosso problema de pesquisa.  

Ressaltamos que o recurso de busca on-line é relativamente novo e 

aparentemente pouco atualizado. Portanto, foram submetidas monografias de 2011-

2015. 

Fase 2: Análise dos relatórios de estágio  

A seguinte parte do percurso metodológico consistiu em fazer uma análise 

reflexiva e crítica acerca dos relatórios de estágio produzidos pela autora desta 

pesquisa nas duas fases do estágio supervisionado obrigatório. Os relatos produzidos 

nos anos de 2016 e 2017 possuem episódios e situações que ilustram uma tangível 

dicotomia da realidade em sala de aula. Ambos acontecem em realidades históricas e 
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sociais parecidas, mas que se diferenciam na perspectiva de prática docente quanto à 

valorização do sujeito subjetivo. 

3.2 Compreendendo os dois contextos 

 

Como dito anteriormente, foram utilizados, como suporte para a pesquisa, os 

relatórios obtidos através dos estágios supervisionados ocorridos no 2º semestre de 

2016 e 1º semestre de 2017. É importante ressaltar que as observações foram iguais 

em ambos os casos sendo constituídas do 1º momento: Observação não-participativa e 

pelo 2º momento: Observação participativa. 

O motivo de escolha das respectivas escolas se deu pela região. Atentou-se pela 

autenticidade dos dados, buscando um contexto histórico, social e econômico 

equivalente com vistas a uma análise comparatória de diferentes práticas docentes, 

pautadas (ou não) nos aspectos afetivos, comunitários e subjetivos.  Portanto, as 

escolas se encontram na mesma região administrativa do Distrito Federal. Ambas são 

Escolas Classe e atendem na média 680 crianças por dia. As duas escolas atendem 

em sua maioria famílias com baixo poder aquisitivo. Em grande parte, ao menos nas 

salas de aula onde houve o acompanhamento, as crianças são oriundas de famílias da 

classe operária, sendo filhos de trabalhadores da construção civil, empregadas 

domésticas, seguranças, vendedores (informações obtidas através de roda de conversa 

com os educandos). Os sujeitos e locais de pesquisa serão aqui tratados por: Escola 1, 

Escola 2, Professora 1, Professora 2 e Aluno W para mantermos seu anonimato. 

Escola 1:  Nesta escola a interação é bastante explanada, visto que a equipe 

gestora conversa com pais e alunos sobre as questões da gestão democrática e 

importância de eles estarem ativos nos processos de decisão. Em uma das reuniões, 

das quais a autora esteve presente, pôde-se perceber que os pais estão extremamente 

atinados as pautas escolares. Além do mais, segundo a diretora, a escola possui um 

viés extremamente comunitário. É um fato perceptível, visto que escola possui 

atividades voltadas à comunidade. São projetos de conscientização que ocorrem nos 

turnos contrários as aulas. Os pais das crianças, por sua vez, veem a escola como uma 
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extensão de seu lar. Por esta razão são bastante assíduos e participativos nos mutirões 

de limpeza e pintura que ocorrem todo ano na escola. Para além destas questões 

comunitárias, a escola possui uma série de projetos interdisciplinares e educativos, uma 

sala de informática aberta ao público escolar e uma biblioteca extremamente 

organizada (com projetos de leitura semanal abraçado por todas as classes), aulas de 

reforço e projetos matemáticos. Além dos aspectos educacionais, a questão da 

infraestrutura está dentro dos conformes. 

Escola 2:  Segundo uma observação centrada na infraestrutura para uma Escola 

Classe, tudo está dentro dos parâmetros da Secretaria de Educação: as salas são 

arejadas, há parquinhos, bebedouros em funcionamento, cantina e tudo o que pode 

corroborar para uma boa aprendizagem - assim como a primeira escola-. No entanto, 

visivelmente há uma instabilidade na gestão. A escola trocou de diretores duas vezes 

somente em 2017, e agora estava com uma diretora em caráter temporário. Foi 

observado que as coordenações dos professores não são conjuntas, descaracterizando 

a interdisplinaridade. A escola no geral preza a educação dos alunos através de 

atividades prontas e mecânicas que são distribuídas em todas as salas. Alguns 

professores, visivelmente fazem um trabalho mais diferenciado, no entanto não são 

maioria.  

Segundo uma observação que não podemos generalizar, nem todos os 

professores possuem um contato próximo às famílias. Por outro lado, estes parecem 

confortáveis com esta situação. A escola, além de um projeto de reforço que acontece 

em dois dias da semana, não possui outras iniciativas destinadas à comunidade, ou 

projetos de leitura.    

 

3.3 Quem são os sujeitos participantes da pesquisa de campo?  

 

Professora 1(Atuante na Escola 1): É efetiva e está na Secretaria de Educação 

desde 2013. Possui pós-graduação em Psicopedagogia. Desde as primeiras 

observações, foi perceptível o quão engajada é. Os alunos a respeitam muito, 
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sobretudo por sua postura serena e afetiva, porém rígida, quando necessário. A 

professora trabalha em uma perspectiva bastante crítica. Foi possível perceber que ela 

sempre traz elementos da vida em sociedade para sala de aula, como ética, feminismo 

e raça/gênero.  

 Professora 2(Atuante na Escola 2):  É efetiva há décadas (não especificou, mas 

está prestes a se aposentar). Nas primeiras observações pude perceber quão atenciosa 

a professora é com alguns alunos, sobretudo aqueles ditos "modelos”. Há crianças que 

ela trata com muita diferença. Sobretudo, educandos que possuem uma maior 

dificuldade, mas que não possuem laudo médico atestando alguma especificidade. 

Estes são tratados por ela como preguiçosos.  

Aluno W: Escolheu-se observar com maior atenção o caso deste educando, que 

estuda na Escola 2/Professora 2. Apesar de a observação ter acontecido em duas 

turmas distintas, este educando em específico se destacou por sua história. Aqui, 

sendo tratado por "W" tem o "costume" de faltar várias dias/semanas seguidas. Por 

sorte, este voltou à classe no mesmo dia em que a pesquisadora chegou para fazer seu 

estágio. É uma criança franzina com voz bastante delicada e sempre embargada. A 

Professora 2 confidenciou que W havia faltado muito e sua família não deu nenhuma 

satisfação. Percebe-se que ele gosta muito de pintar. Seus cadernos são pouco 

cuidados, parece-nos que há pouco zelo da família. O estudante ainda não sabe ler ou 

reconhecer muitas letras. Aparentemente a Professora 2 vê sua situação, mas não 

toma grandes decisões. É perceptível que há uma grande culpabilização da criança por 

parte da professora 2 e pela escola. A professora o trata como "preguiçoso". W tem 

poucos amigos e é bastante prestativo com a classe. As outras crianças também o 

ajudam no cotidiano (mas não é algo que ocorre sempre). Outro fato, é que W é 

bastante disperso e ainda não sabe diferir nos "horários”: hora de brincar e hora de 

estudar. De certo, a professora não produz uma aula muito dinâmica, o que causa certo 

"stress" a ele. 

Observação: Cada sala foi visitada mais de 30 vezes, para um bom 

acompanhamento do cotidiano. Houve algumas intervenções durante as observações e 

a realização de um projeto na Escola 2/Professora 2.  
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

 

Segundo Gil (1999) os resultados obtidos após a análise da pesquisa, nos 

possibilita respostas ao problema proposto inicialmente. Já a interpretação destes 

procura um sentido mais amplo para as respostas dos envolvidos, levando em 

consideração o arcabouço teórico desenvolvido anteriormente.  

Como suscitado no capítulo metodológico, o presente trabalho busca fazer uma 

análise comparativa sobre dois contextos escolares distintos. O motivo que me 

impulsionou a abordar esta vertente se deu na realização dos dois últimos estágios 

obrigatórios. Nestes, vivenciei duas realidades de sala de aula: Uma, onde as 

subjetividades eram valorizadas e os processos de ensino aprendizagem adaptados às 

diversidades dos sujeitos. Outro, onde um único modelo de educando é valorizado, 

resultando em situações vexatórias direcionadas aquelas crianças que não se 

enquadravam nesta concepção hegemônica. E, para conceber esta última, trazemos 

um caso acompanhado pela autora da pesquisa. E claro, em ambos os contextos a 

presença (ou falta) da família entra em questionamento.  

 

4.1 Práticas em sala de aula 

 

Escola 1/Professora 1. A maior problemática que acabou culminando para o 

tema do projeto gera em torno de duas abordagens de ensino diferentes. Durante o 

estágio tive a oportunidade de conviver em dois contextos que incorporavam a sala de 

aula de diferentes maneiras. Começaremos pela Professora 1. Com ingresso recente 

na secretaria de educação, a Professora 1 busca trazer à sala de aula as mais variadas 

e dinâmicas formas de auxílio às aprendizagens. Esta é professora regente numa turma 

de 3º Ano do Ensino Fundamental. Durante minha observação, ficou visível a quão 

empenhada ela estava em fazer com que todos pudessem assimilar os novos 

conhecimentos, de forma que ninguém se prejudicasse. Obviamente os alunos 

possuíam diferentes competências. Alguns liam pouco, outros escreviam pouco, mas 

todos eram valorizados de forma equivalente. Até mesmo aquelas crianças que 
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possuíam um desempenho muito acima da média (lendo como um adulto, escrevendo 

sem erros gramaticais e etc.), não eram "exaltados" em detrimento dos outros, pelo 

contrário. Todos os alunos eram valorizados, independentemente de suas habilidades. 

A prática da educadora ressalta o que Rey (2005) aponta acerca da aprendizagem 

subjetiva. O fato de a aprendizagem ocorrer de forma distinta em cada sujeito, faz com 

que sua práxis se adapte as necessidades de cada educando, colocando-o como 

protagonista do processo.  

Durante o período de observação, perguntei a professora como ela conseguiu 

fazer com que a turma fosse tão empática. A professora então me respondeu que 

recebeu a turma na segunda série, e que eles eram bastante diferentes. Ambos muito 

competitivos. As crianças que não possuíam determinadas habilidades textuais e 

linguísticas se colocavam numa posição de inferioridade. Ela me conta que durante 

todo o ano letivo tentou elaborar situações e atitudes que melhorassem a autoestima da 

turma. Como seu trabalho não se findou no segundo ano, a professora pediu que a 

turma ficasse integralmente com ela no terceiro ano, também. E ali seu trabalho 

continuou. Os frutos destas práticas são visíveis a qualquer figura. Os próprios alunos 

se policiam quando há alguma situação adversa: quando um colega quer maltratar o 

outro, quando alguém quer se sobressair envergonhando o outro, enfim.  

A professora 1 conta-nos que não é uma tarefa simples. Foi um verdadeiro 

processo que ocorreu durante todo o ano letivo. A classe até então é tida como 

"modelo" pela direção. Segundo ela, pensar em formas de adaptar a realidade a cada 

criança, lhe demanda tempo, sobretudo aos alunos especiais. No entanto, ela ressalta 

que está sempre antenada à realidade social e cultural das crianças. "Saber o que seu 

aluno gosta de ler, assistir, brincar nas horas vagas é uma excelente maneira de 

conquistá-lo", disse ela ao lembrar-se de algumas atividades extraclasse que realizou 

baseando-se na novela "chiquititas" que praticamente toda a turma assiste.  

A professora 1, ao sentir necessidade, se especializou em psicopedagogia e faz 

um série de cursos de formação continuada no EAPE (Centro de Aperfeiçoamento dos 

Profissionais de Educação). Segundo ela, a formação continuada é essencial, visto que 

a coloca sempre em posição de sujeito ativo e nunca "estável", pois em sua opinião, ser 

professor é um desafio diário. "Não é nada menos que nossa obrigação, elaborar 
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atividades que todos possam realizar, e mesmo em meio às dificuldades, compreender 

que cada aluno deu seu melhor pra finalizá-la", disse ela quando lhe perguntei qual a 

importância de valorizar a subjetividade na aprendizagem de cada criança.  

Não é o processo de aprendizagem que deve se adaptar ao de ensino, mas 
o processo de ensino é que tem de se adaptar ao de aprendizagem. Ou 
melhor: o processo de ensino deve dialogar com a aprendizagem. Nesse 
diálogo entre professor e aprendiz, cabe ao professor organizar situações 
de aprendizagem. (Telma Weisz, 1999, p.65). 

 

Foi possível constatar em uma roda de conversas com crianças que todas vêm 

de contextos econômicos e sociais parecidos, até mesmo por se tratar de uma escola 

que atende a população de sua região, o que nem sempre é comum nas escolas do 

DF. No entanto, as crianças e suas famílias parecem estar atentas às necessidades 

educativas fora da escola. Familiares estavam na escola com frequência, participando 

dos projetos institucionais, vindo à porta da sala de aula para conversar com a 

professora etc. É curioso perceber que este comprometimento partiu em princípio da 

direção e dos professores. Todas as crianças, mesmo que em níveis diferentes, 

recebem um bom acompanhamento além dos muros do colégio. A professora criou até 

mesmo um grupo no Whatsapp, para manter a comunicação ativa com a família em 

qualquer situação. 

 

Escola 2/Professora 2 

O segundo fator que mais contribuiu para a pesquisa, foi sem dúvidas, o 

contraste na vivência na Escola 2. Aqui, pude compreender a dualidade que existe 

referente às posturas profissionais das professoras nas duas escolas. Para elucidar 

ainda mais esta vivência, traremos o caso do estudante W. Neste caso, foi possível 

perceber que quando o processo educativo desconsidera a subjetividade e a sua 

constituição a partir realidades adversas, todo o processo de aprendizagem sofre.  

A Escola 2 tem como prática recorrente a aplicação de exercícios individuais 

impressos. Durante todo o estágio, pude constatar que ao menos 80% das atividades 

cujas instruções ou exercícios eram entregues de forma impressa aos alunos. 

Atividades que, eram postas sem o mínimo de contextualização, e sempre "encaixadas" 

na rotina de sala de aula. Segundo a professora 2, "essas atividades são boas, pois 
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fazem o tempo passar mais rápido". Ao receber o material impresso das mãos da 

coordenadora que passava diariamente pelas salas, a professora lia os enunciados das 

questões e proferias as respostas sem que os alunos pudessem desenvolvê-las. Essa 

prática mascarava o rendimento dos educandos. Pois, a priori, todos “acertavam” as 

questões de forma idêntica, resultados que eram contabilizados. No entanto, em 

conversa com os alunos, percebia-se facilmente que muitos não sabiam sequer ler e 

escrever.  

Na sala, havia duas crianças autistas e estas estavam inteiramente alheias à 

turma: sentavam-se juntas num canto da classe, sem qualquer interação. Suas 

atividades eram completamente distintas e o acompanhamento ínfimo. Geralmente 

passavam o dia colorindo desenhos, letrinhas. Algo interessante, é que uma das 

crianças autistas possui um potencial de leitura muito bom. Aliás, lia melhor que a 

maioria dos alunos ditos "normais". No entanto, este não lhe foi explorado, a não ser em 

casa pelos pais ou familiares.  

A escola não possuía biblioteca, apenas uma sala de leitura, com livros em 

péssimo estado e nenhum projeto realizado ali. Nesse sentido a professora 

providenciou um número considerável de livros e os deixou à disposição da classe 

dentro da sala de aula. No entanto, nunca realizou nenhuma atividade com os livros.  

Portanto, no contexto do estágio supervisionado, desenvolvi um projeto literário 

com a turma, o qual foi denominado “Hora da leitura”. Este projeto se formulou a partir 

de uma roda de conversa com as crianças. Nessa roda de conversa, as crianças (que 

eram 20, no geral) foram indagadas sobre a participação de sua família nas tarefas de 

casa, se os pais liam historinhas e etc. Para nossa surpresa, as crianças que possuíam 

um desempenho muito bom em sala de aula - e eram os "queridos" da professora- 

desfrutavam de uma atenção direcionada da família: Seus pais liam para eles os 

acompanhavam nas tarefas de casa, lhes presenteavam com literaturas das mais 

diversas e além de visitarem a professora frequentemente para que ela lhes expusesse 

a situação de seus filhos. No entanto, aqueles alunos apáticos, que possuíam um 

desempenho afetado, eram de fato as crianças que os pais não conferiam qualquer 

suporte, a não ser em um ou outro caso que perguntava a respeito das tarefas de casa. 

Vale ressaltar, que os alunos que frequentam esta escola (que também é periférica), 
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moram nos mesmos bairros e dispõem de condições culturais e socioeconômicas 

parelhas. Resultado semelhante foi encontrado pelo estudo conduzido por Milene 

Fernandes (2017). 

Durante um mês sugeri à professora que fizéssemos um projeto de leitura com 

os alunos. A cada dois dias eles deviam levar um livro para casa, ler sozinho e depois 

ler com um adulto, para que no outro dia pudéssemos socializar as leituras com a 

classe. Para as 14 crianças da classe, que possuíam uma leitura de mediana a boa, 

enviamos uma carta para o responsável assinar, mostrando ciência pelo projeto. Mas, 

havia seis casos críticos com grandes dificuldades na leitura. Decidimos fazer uma 

reunião pessoalmente com as famílias dessas seis crianças. No dia da reunião apenas 

duas mães compareceram e outras quatro conversaram em outro horário com a 

professora. As mães que vieram para a conversa demonstraram-se surpresas ao 

conhecer a condição em que seus respectivos filhos estavam, e comprometeram-se a 

participar. 

Dentre todos os seis casos, um era bastante crítico, o educando W. W havia 

faltado semanas seguidas e, segundo a professora, a família nunca lhe deu qualquer 

satisfação. Na sala inteira, há alunos que leem muito bem, outros mais ou menos e W 

não lia nada, sequer reconhecia as letras do alfabeto. Na realidade o educando fingia 

ler, passando seus dedos sobre as letras dos livros. Porém quando pedíamos que ele 

recitasse um trecho da história, este simplesmente inventava frases para poupar-se de 

críticas. No entanto, seu desempenho sempre fora mascarado pelas práticas da 

professora. Por estar muito obsoleto, em comparação aos colegas, este educando não 

se enquadra em nenhum "grupo". É uma criança extremamente calada, de fala baixa, e 

vive com uma aparência constante de medo. Não é à toa, a professora 2 lhe confere 

um tratamento extremamente ríspido. Para ela, a criança é preguiçosa ou possui 

alguma deficiência. Durante alguns momentos da aula a professora em alto e bom som, 

diz que vai reprová-lo, e que ele deveria ser menos preguiçoso. A turma, por ver essas 

atitudes acaba lhe conferindo ainda mais reações negativas. A mãe do aluno esteve 

presente na reunião e nos contou sua situação (trecho do relatório), conforme 

registrado no excerto a seguir: 
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Excerto 1 

"A mãe de W, quem eu estava muito animada para conhecer, me contou que o 

filho mais velho (irmão de W) possui dislexia, e que está bastante preocupada com a 

situação de W, mas que assim que puder fará exames para verificar como anda a 

situação de seu filho. Disse-nos que ele quando chega em casa mal toca nos materiais 

da escola, e que só quer jogar no Playstation, mas que agora, após nos reunirmos, será 

mais rígida com o filho, e separará algum tempo para auxiliá-lo no projeto de leitura, 

além dos deveres de casa. Para tanto, eu e a professora sugerimos que ela o 

colocasse no reforço escolar, visto que somente a escola não está suprindo as 

necessidades do garoto. Não nos explicou os motivos das tantas faltas da criança, mas 

diz que seu filho não gosta de ir à escola."  

 

De fato, o educando não parece gostar da escola pelo fato deste ser um 

ambiente bastante hostil para ele. A professora, no entanto nunca procurou 

compreender sua situação se mostrou até mesmo surpresa. Talvez W não tenha 

nenhuma deficiência, levando em consideração que a criança não possui nenhum 

sintoma de dislexia, por exemplo. Sua situação é mais complexa, se levarmos em 

consideração a quantidade de conteúdos que perdeu (pelas faltas) e sua conjuntura em 

sala de aula, além de é claro, o fato de que ele (e todas as outras crianças) serem 

indivíduos subjetivos que necessitam de um processo de ensino-aprendizagem mais 

direcionado. Isto ficou ainda mais claro no fim do projeto, onde W que anteriormente 

não reconhecia letras, já estava conseguindo ler silabicamente (Trecho do Relatório) : 

 

Excerto 2 

"Certamente, podemos inferir que a professora praticava a chamada “Violência 

Simbólica”, conceito elaborado por Pierre Bordieu. É visível que na turma, há uma 

grande diferença de capitais culturais, neste sentido, a professora tende a impor 

conceitos e processos findados nos critérios/padrões daqueles alunos que possuem 

uma condição cultural acima da média. Durante as aulas tivemos inúmeros debates e 

ficou extremamente nítido as diferenças de possibilidades que ambos possuem. A 
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questão de premiar baseando-se em situação meritocráticas– exemplo: O aluno “x” se 

esforçou mais, então ele ganhará um pirulito- só evidencia cada vez mais as diferenças 

e produz um discurso de incapacidade nos demais. Neste sentido, há uma contribuição 

para a escola como um ambiente cada vez mais exclusor, ou como exprime Althusser, 

a escola como um Aparelho ideológico do Estado (AIE). Como impõe o sociólogo, 

muitos professores nem suspeitam do trabalho que fazem (como é o caso da 

Professora 2). A professora crê que premiando alunos “modelo”, está incentivando os 

demais. Porém, esses alunos com desempenho prejudicado não possuem outros meios 

de aprendizagem dos saberes educacionais senão a escola – e esta vêm falhando 

grandemente em muitos objetivos-. Por fim, o que lhes resta é uma escola que lhes 

exclui aos poucos, como pude perceber: Alguns alunos já estão pedindo pros pais para 

não irem à escola por vergonha de não saberem ler (como os colegas), como foi o caso 

do Estudante W." 

Para Charlot (2000), no que concerne a aprendizagem, todo sujeito possui 

atividade intelectual. No entanto, esta capacidade acontece em decorrência dos 

sentidos que o externo lhe advém. Estes "sentidos" produzem impactos sobre cada 

individuo de formas distintas. Deste modo, fica a cargo do professor compreender esta 

dimensão sob cada criança. Para W, o modelo de atividade proporcionado pela 

professora, não estava lhe beneficiando, por conta de uma série de contextos externos 

(faltas, ausência do diálogo, atitudes hostis em sala de aula).  

Tratando-se de contextos e de violência simbólica (citada no excerto), em 

Bordieu (1989), que se caracteriza pela coerção que causa danos emocionais e 

psicológicos através da imposição simbólica de um ser dominante, podemos indagar 

questões que giram em torno da socialização da criança na escola. Quando a cultura 

escolar não pauta-se numa postura dialógica, esta dificilmente não estará a par 

realidade social da criança, muito menos da família da qual esta é proveniente. O modo 

que a Professora 2 trata W, apenas reflete a situação de vulnerabilidade social ou 

emocional na qual muitas crianças chegam na escola. Durante a entrevista que fizemos 

à mãe do estudante, percebemos que esta possui um modelo de vida bastante comum 



49 
 

em muitos lares brasileiros, onde pai e mãe fazem dupla jornada de trabalho, e ao 

chegarem tarde a suas casas, não conseguem dar a devida atenção a seus filhos.  

 

4.2 Quadro comparativo das práticas pedagógicas da escola 1 e escola 2 

 

 Com base nos relatórios das duas fases do estágio (Projeto 4.1 e 4.2), 

elaboramos um quadro comparativo com referência às situações representativas das 

práticas pedagógicas nas duas escolas. Em ambos os exemplos, é possível 

compreendemos uma série de disparidades perante a prática pedagógica. Fator 

extremamente preponderante no desempenho escolar das crianças. Segundo as 

situações, é possível compreender os motivos pelo qual na Escola 1, as crianças 

possuíam uma sala de aula harmoniosa e dotada de uma postura empática -Como 

suscita Paulo Freire a discutir o diálogo na educação-. Neste primeiro contexto, não só 

os fatores relativos à convivência em grupo estavam em voga, mas em princípio uma 

educação crítica.  

Quadro 3 – Práticas de aprendizagem 

Práticas Situação Escola 1 Situação escola 2 

Práticas de 
aprendizagem 1 

Sequência didática 
elucidando os 
conhecimentos prévios das 
crianças sobre a vegetação 
brasileira. Utilização de 
recursos em vídeo 
Tempo estimado: Metade 
de uma aula no período 
vespertino 

Atividades prontas em folha. 
Sem contextualização. A 
professora comanda a 
atividade sem suscitar 
opiniões ou instigar o 
conhecimento prévio das 
crianças. 
Tempo estimado: Metade de 
uma aula no período 
matutino 

 
Práticas de 
aprendizagem 2 

Um dia da semana 
destinado a jogos de 
matemática. Há mesas 
rotativas de 15 minutos. 
Todos devem passar por 
todos os jogos: Jogos de 
multiplicação, Jogos de 
quatro linhas, Damas 
Jogos de raciocínio Dominó 
de multiplicação, 
Tangam, Blocos sólidos e 
Caderno de matemática 

Nenhuma atividade possui 
dinâmica. Os alunos não 
podem se mover na sala de 
aula. Toda atividade é 
realizada no caderno ou nas 
folhas impressas pela 
direção. Por dia, eles fazem 
no mínimo três atividades 
impressas. Estas são 
coladas no caderno. 
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Práticas de 
aprendizagem 3 

Nesta turma, há duas 
crianças autistas e duas 
com deficiência mental. A 
professora direciona 
atividades distintas da 
classe, porém eles são 
totalmente integrados à 
turma, de modo que podem 
fazer com a ajuda de outro 
colega. Quando possível, a 
professora sempre tenta 
trazer atividades que a 
turma (no geral) consegue 
realizar. Ou adapta às 
crianças autistas. 

Nesta turma também há 
duas crianças autistas, no 
entanto, estas são isoladas 
ao restante da turma e 
sentam-se juntas, para que 
a professora possa 
"otimizar" o tempo. São 
atividades, de início ao fim 
do ano são impressas num 
caderno. Não há NENHUMA 
interação de suas atividades 
com o restante da turma. 

Práticas de 
aprendizagem 4 

A professora 1 traz balas ou 
chocolate corriqueiramente 
para os alunos, quando há 
alguma atividade diferente 
do cotidiano. Porém toda a 
classe recebe esta 
"surpresa" quando conclui 
sua tarefa. 

A professora 2 também é 
adepta à esta prática. No 
entanto ela a utiliza com 
vistas à indução de 
comportamentos. No pior 
caso, ela utiliza esses 
"prêmios" quando as 
crianças se saem bem nas 
atividades programadas. 
Nem precisamos elucidar 
que as crianças que 
ganham os "brindes" são 
sempre as mesmas crianças 
"modelo" 

Práticas de 
aprendizagem 5 

Quando alguma criança 
possui algum desempenho 
abaixo do esperado, os pais 
são comunicados. A 
professora busca conversar 
com a criança 
pessoalmente para 
compreender se algo 
externo afetou a execução 
do exercício 

A professora utiliza-se 
constantemente do 
argumento da "reprovação" 
quando percebe algum 
desempenho abaixo do 
esperado. Ao invés de 
compreender a situação, ela 
dá "sermão" no coletivo. 
Nesta sala o senso de 
competição e satirização 
entre os alunos estão acima 
do normal. A professora 
utiliza-se de adjetivos como 
"burro" e "preguiçoso" para 
se referir ao Aluno W. 
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Quadro 4 – Práticas de socialização 

Práticas 

 
Situação Escola 1 Situação escola 2 

Práticas com uso do 
espaço comum 

Utilização da biblioteca para 
projeto de leitura 
organizado e obrigatório às 
terças-feiras. Além do 
projeto de horta de toda a 
escola, que a professora 
aproveita para utilizar nas 
aulas de ciências naturais. 

O único momento que as 
crianças utilizam o espaço 
comum é no horário de 
entrada e recreio. A sala de 
leitura da escola é definida 
pela professora como 
espaço de castigo. 

Práticas de 
socialização 

A professora separa, nas 
quartas-feiras um horário 
para debater com as 
crianças as situações 
presentes na vida dentro e 
fora da escola, como: 
Racismo, cidadania, direitos 
e deveres do cidadão. A 
sala é posta em roda e 
todas as crianças são 
convidadas a participar de 
um debate. No fim, ela 
sempre utiliza esta dinâmica 
para gerar alguma atividade 
textual, por exemplo. 

Não é esta perspectiva. As 
situações envolvendo 
bullying/racismo, 
presenciadas pela autora, 
foram tratadas como "coisa 
de criança", pela professora. 

Relações entre as 
crianças 

Não há lugares marcados 
na sala. As crianças são 
incentivadas a se relacionar 
com toda a sala. Nos 
trabalhos grupais, a 
professora escolhe os 
componentes (sempre 
variando), para que os 
alunos convivam no 
coletivo. Não é à toa que a 
turma se trata como família. 
Não há distinção de 
meninos e meninas, por 
exemplo. 

Aqui, os lugares são 
marcados. Os alunos não 
podem conversar ou 
interagir com os colegas 
durante a aula. Há 
grupinhos definidos na 
turma. Eles não socializam 
fora do intervalo. 
Principalmente as crianças 
vistas como 
"problemáticas". 

 

 Na comparação de quadros podemos ressaltar a maior disparidade entre eles: A 

postura docente. No primeiro exemplo (Escola 1), percebemos uma atitude proativa da 

Professora, não só no que se refere à didática, mas também nas relações aluno-família. 

Em sua prática é possível perceber a valorização das potencialidades de cada criança, 

compreendendo o tempo de aprendizagem e as maneiras subjetivas de assimilação de 

novo conceitos. A docente pressupõe-se na lógica da facilitação do conhecimento por 

meio de jogos didáticos e dinâmicas que antecedem o conteúdo, trabalhando as 
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diferentes concepções prévias. Postura distinta percebe-se no exemplo 2. Não há 

qualquer contextualização daquilo que se estuda. Neste aspecto, somente as crianças 

que se adéquam a este modelo de ensino (suscitado por Mitjáns como o único “modelo” 

de aprendizagem valorizado) conseguem obter resultados satisfatórios. 

 Cada criança possui habilidades distintas e tempos distintos de assimilação. 

Vigotski (1991) elucida da necessidade interacional neste processo de assimilação. 

Para o autor, é extremamente positiva a convivência de crianças em diferentes níveis 

de apropriação do conhecimento. Nesta concepção há dois níveis que marcam o 

desenvolvimento da criança: O real e o proximal. O real sendo aqueles conhecimentos 

já adquiridos pela criança, e o proximal sendo aquilo que a criança realiza com o auxílio 

de um mediador (neste caso o professor/colega).  

Neste sentido, não só as práticas de aprendizagem, quanto às práticas de 

socialização necessitam de um aporte incisivo do professor. O estudante W, por 

exemplo, claramente não conseguia se enturmar com os demais educandos. Neste 

sentido, caberia a professora elaborar meios que o aproximasse dos colegas.  

Muitas situações de desrespeito aconteceram no exemplo 2, por falta de 

mediação e criticidade da professora. Ainda segundo Vigotski (1991), quando há uma 

socialização em grupo (de indivíduos em diferentes níveis de conhecimento), a criança 

mais "avançada" sente-se apta a auxiliar a outra com mais dificuldade, havendo assim 

uma troca de saberes. Porém na realidade da escola 2 isto não era possível, visto que 

a professora promovia uma competição interna entre os alunos (Aqueles que estavam 

dentro dos padrões de desenvolvimento ganhavam prêmios ou o afeto da professora). 

Desta forma, a turma como um todo estava imersa numa "cultura" individualista, onde 

as crianças não gostavam de compartilhar qualquer aprendizado novo, para não gerar 

"concorrência". A maioria das atividades que a Professora 2 elaborava eram premiadas 

com bombons ou doces (pirulitos etc) ao primeiro, segundo e terceiro lugar. Para ela, 

esta é uma forma de fazer com que os estudantes se sintam desafiados e passem a dar 

o seu melhor. No entanto, haviam 3 estudantes que ganhavam em todas as 

competições, e estes possuíam o melhor desempenho em todas as tarefas. Essa 

prática trouxe além de muita individualidade, uma baixo autoestima para as crianças 
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que não ganhavam os doces. Em muitos momentos, eles mesmos se recusavam a 

participar das atividades com o argumento: “Não vou participar, eu nunca ganho 

mesmo.” 

 

4.3 Constatações de ambos os contextos escolares 

  

Em relação à Escola 1/ Professora 1, nenhum projeto foi desenvolvido, visto que 

a professora já possuía um controle da situação aluno-família-subjetividade. Esta 

compreendia perfeitamente os tempos e formas que cada criança tinha de aprender, 

bem como criava modelos de participação familiar, para que estes estivessem 

completamente presentes no processo. Ficou nítido que suas práticas tinham grandes 

resultados na realidade concreta: Uma sala sem bullying, estudantes unidos no coletivo, 

crianças com uma boa compreensão sobre as diferenças do outro e do tempo de 

aprendizagens e um reconhecimento externo da direção (Bem como a valorização do 

trabalho docente).  

 Segundo a Professora 1, numa conversa informal, a participação da 

família é uma demanda da escola, uma pauta nas coordenações. A direção faz questão 

de produzir uma sensação de pertencimento na comunidade. Muitos pais, e vizinhança 

já tiveram o espaço cedido para realização de aniversários, chá de fraldas e eventos do 

tipo. São atitudes como estas que fazem a comunidade enxergar a escola, bem como 

os profissionais que atuam nela, como pessoas sensíveis, dispostas a produzir um 

trabalho bem feito, e não como uma instituição cercada e fechada, intrusa no bairro.  

 As famílias por sua vez possuem um sentimento de pertença. É nítido na 

hora da entrada dos alunos, quando os pais os levam, eles sabem o nome do porteiro, 

cumprimentam as moças da cantina, e sempre buscam um diálogo com a professora 

que fica na porta da sala, pronta para os atender. O diálogo ali possui uma visível 

pessoalidade onde o pai/mãe consegue transpor para a professora seus 

questionamentos reais, sem medos. Por parte da professora pode-se dizer o mesmo, 

esta consegue compreender a real existência do aluno através do diálogo com seus 

pais. Esta circunstância se reflete em sala de aula, juntamente com o diálogo professor-
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aluno. Ela sabe valorizar os pontos fortes e dificuldades de cada um, mostrando o rumo 

de possibilidades que eles possuem.   

De acordo com Santos (2009), a família e a escola são as bases para a 

sustentação da condição humana. Portanto, quanto mais os processos dialógicos entre 

ambas estiverem fortalecidos, mais significativo será o processo de formação da 

criança. Uma vez que estas estarão em conjuntura na formação da subjetividade do 

educando. Daí, a necessidade da dialogicidade não só do professor-aluno, mas de 

todas as instituições presentes no contexto social da criança, para pensar e repensar os 

procedimentos e mecanismos que valorizem a existência de cada sujeito.  

 

No que concerne à Escola 2/ Professora 2, há uma barreira teórica que circunda 

sua prática profissional em sala de aula. É possível dizer que ela não possui um ínfimo 

interesse em elaborar meios que se adaptem as crianças e a suas diferentes formas de 

aprender. Pelo contrário, as crianças quem devem se apropriar e adaptar à suas 

práticas, e se não acontecer, estas são taxadas de possíveis disléxicos, problemáticos 

ou preguiçosos. No entanto, durante as observações, foi possível compreender que 

esta realidade acontece de maneira bilateral (Escola2/Professora2). A postura inerte 

parte tanto da professora, quanto a instituição.  

 

Relacionando o Contexto 2/ Professora 2 com as análises monográficas 

 

Este ponto da reflexão nos faz voltar às análises das monografias. Percebeu-se 

que a subjetividade está sendo amplamente relacionada às crianças com alguma 

deficiência. No entanto, têm se esquecido que qualquer criança/adulto dito “normal” 

também possui especificidades no decorrer de sua aprendizagem. A questão de a 

professora cobrar laudos médicos demonstra a ligação que ela faz entre aprendizagem 

e subjetividade a partir de um eventual transtorno que a criança tenha. Percepção 

equivalente foi concebida na análise das Monografias de pedagogia. Há um 

distanciamento de subjetividade e indivíduo no contexto geral. Esta aparece somente 

quando se fala em aprendizagem subjetiva de crianças com deficiência ou 
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necessidades educacionais específicas, como se a noção de especificidade 

educacional não abarcasse qualquer educando. 

  

 Creio que somente com o laudo em mãos (caso confirme alguma deficiência), 

ela pensará em adaptar o processo de ensino aprendizagem ao estudante W. Do 

contrário, ela continuará referindo-se à criança como “burro e preguiçoso”. Sua fala que 

mais marcou minha observação, foi: "Já fiz minha parte. Estou prestes a me aposentar. 

Agora, cabe a vocês que estão entrando na Secretaria agora, contribuírem mais um 

pouco." Creio, que falas como esta deixam claro sua real intenção como professora. 

No entanto, após o final do projeto verificou-se que as famílias das crianças 

estão muito mais ativas em seus processos dos processos educativos das crianças. 

Para a qualificação do projeto fizemos uma análise da leitura de cada aluno antes e 

depois, que inclusive, foram para o diário de bordo da professora. As mudanças no 

processo de aquisição da leitura foram, com toda certeza, absolutas. Até minha última 

visita, constatei que todas já estavam lendo e compreendendo o que leram (claro, de 

maneiras distintas). Sobretudo, o Aluno W. Este, ainda não realizou nenhum exame 

(sua mãe não se pronunciou após a reunião), no entanto vem crescendo 

consideravelmente, principalmente na leitura. A professora 2, confessa que ele está 

mais participativo e se encorajando a encarar novas aventuras na classe. Segundo ele, 

seus pais estão mais próximos nos momentos de estudo em casa. Pequenas mudanças 

e adaptações no processo de aprendizagem de W vêm se consolidado.  

Diferente da Escola 1, a Escola 2 mantém suas portas fechadas para a 

comunidade que a cerca. Durante as observações, os únicos momentos em que foi 

possível ver a presença da família, se deu nos horários de saída/entrada dos 

estudantes. O atendimento da secretaria era sempre demorado e indiferente. Não era à 

toa que os pais tivessem a postura de deixar as crianças na porta da escola e voltar 

para casa. E como falamos inicialmente, a relação família-escola deve ter sua 

introdução produzida pela escola, uma instituição social de cunho político e pedagógico.  

Este desinteresse persistente ficou claro no caso de W.  Por falta de insistência, 

sua família até o presente momento não buscou suporte para compreender se a criança 

possui algum déficit, já que este era um questionamento levantado pela mãe.  
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A falta de diálogo no contexto 2 produziu uma série de julgamentos pré-conceitos 

por parte da Professora 2. Por desconhecer a realidade de seus alunos, ela os 

encaixava no modelo de aluno perfeito que ela possuía na sala (três crianças que ele 

tratava como "prediletos"). E claro, as crianças não se encaixavam nestes modelos por 

serem sujeitos individuais e únicos ficavam à margem do processo. 

Os aspectos acima citados voltam a evocar a participação da família relatada por 

Nogueira (2002). Por mais que exista uma série de leis que abordem a interação 

familiar nos processos educativos, ainda há um déficit muito grande no contexto real. 

Muitas famílias ainda enxergam a necessidade de participação somente nos períodos 

de reunião bimestral, porém se esquecem que esta atividade cooperativa demanda 

acima de tudo, frequência e atenção. A escola, enquanto instituição social do Estado 

tem o dever de manter esta relação firme e constante por meio de projetos e atividades. 

Por fim, nos restou a esperança de que o Projeto tenha inspirado novas práticas 

pedagógicas à professora 2. Pois este deixou clara a importância de um olhar subjetivo 

sobre cada indivíduo, e como este olhar pode trazer mudanças bruscas na 

aprendizagem dos educandos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No capítulo anterior trouxemos duas realidades diferentes para considerar as 

variabilidades presentes no processo educativo. Ambas, pautam-se em realidades 

correlatas, tanto economicamente quanto culturalmente. No entanto algo se distinguia: 

A postura do professor e da escola. Essa postura diferenciada refletia-se diretamente 

na participação familiar, que por sua vez refletia-se na condição da criança em sala de 

aula. Percebeu-se aqui que o processo de aprendizagem funciona como um organismo 

vivo. Este necessita de uma cooperação conjunta para funcionar de forma satisfatória, 

tendo a postura do colegiado escolar como ponto de partida para a participação de 

seus demais autores.  

Verificou-se que a escola possui um papel muito importante não só na 

constituição do sujeito, mas na vontade que este tem de aprender e socializar com o 

mundo ao seu redor. Ela, pode tanto proporcionar situações que lhe façam simpatizar 

com o ambiente educativo e as práticas escolares, quanto fazer com que a criança 

tenha repulsa e medo das situações em potencial (como no caso W). E, grande parte 

deste dilema está nas mãos do educador.  

Hoje em dia, muitas crianças desde seus primeiros meses de vida já estão nos 

espaços educativos e dividem-se entre escola e casa. Ou seja, são duas instituições 

que possuem papel preponderante na sua formação social. Desta forma, o que se 

espera é que ambas atuem em conjunto, compreendendo que cada uma possui suas 

delimitações. Ademais, cabe a ambas compreender que a formação da subjetividade, 

por necessitar-se do aporte social, estará intimamente ligada às duas instituições.  

Para além de sua presença na vida social da criança, é preciso considerar que 

os valores apreendidos por cada indivíduo pode variar, sendo necessária uma 

verdadeira clareza de que os processos de subjetivação ocorrem de formas distintas 

em cada um. Principalmente na aprendizagem. Usando como exemplo o caso 2, 

percebemos que esta noção não está clara em todo professor. Geralmente, quando a 



58 
 

criança não consegue adequar-se aos modelos valorizados pelo sistema escolar, 

acontece uma série de especulações acerca da saúde de seu cognitivo. Mas não só 

neste estigma, poderíamos citar também o comportamento da criança. Quando esta 

não se habitua ao modelo bancário de educação de dominação do corpo, ela acaba 

sendo taxada como, por exemplo, inquieta, desobediente, resultando por muitas vezes 

a sua medicalização. Ou seja, com este exemplo, queremos elucidar o real 

desconhecimento sobre o que é de fato subjetividade.  

Este desconhecimento sobre a questão subjetiva não parte apenas da escola, 

mas também da família. E quando o diálogo horizontal que deveria ocorrer entre família 

e escola não é absoluto, esta problemática tende a dificultar-se ainda mais. A situação 

tende a agravar-se quando o diálogo entre pais e filhos não é aplicado, e as conversas 

transformam-se em "monólogos".  

Esta falta de diálogo se reflete ainda mais no ambiente educativo. Há muitos 

casos onde o educador não consegue enxergar no educando alguém que também pode 

lhe ensinar. Alguém cujo diálogo pode ocorrer horizontalmente. Por esta razão, a 

aprendizagem nem sempre é significativa para todas as crianças, pois muitas não são 

compreendidas como um todo.  

Por estes motivos consideramos que, a educação deve ser em primeiro lugar, 

algo que tenha significado para todo sujeito, pois do contrário, haverá apenas uma 

memorização de sentidos, ou nem isso. Antes de agir, o professor deve prioritariamente 

buscar compreender as pessoalidades de cada um, os contextos de vida que cada 

criança vive, por meio de dinâmicas e ações que possam emergir as subjetividades de 

cada indivíduo. Neste caminho, ele pode, e deve buscar práticas que influenciem 

participação das famílias nos processos educativos. Parecem até ações grandiosas, 

mas um mínimo exercício/tarefa/leitura conjunta é um primeiro passo. Uma educação 

conjunta através da valorização das diferentes subjetividades e do diálogo entre todos 

os meios que circundam a criança é o primeiro passo para seu desenvolvimento pleno. 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 

 

Creio que minha perspectiva profissional está intrinsecamente relacionada à 

minha essência. A escolha do meu curso, sempre esteve atrelada a uma grande 

vontade de crescer tanto como ser humano quanto profissional. Nos períodos em que 

estive ligada à projetos sócio educacionais, principalmente na perspectiva Freiriana, me 

senti "útil" à sociedade, àqueles que através de seus impostos me mantém na 

Universidade.  

Pretendo, num futuro próximo poder estar à frente de alguma sala fazendo algum 

trabalho transformador. Além de avançar em meus estudos e minha profissão. Tenho o 

desejo de passar pelas várias possibilidades de atuação do professor, bem como 

transformar tudo o que aprendi aqui em algo útil à sociedade. Poderia resumir toda 

minha percepção de futuro no conceito de Intelectual Orgânico, conceito abordado por 

Gramsci. Minha intencionalidade é continuar na docência, avançar na pesquisa e 

transformar minha produção em algo realmente transformador para a sociedade.  
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