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RESUMO 

 

O presente estudo buscou investigar como o fenômeno da representação escolar foi 

compreendido por educandos dos anos iniciais de uma escola municipal da periferia 

de São Paulo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com base fenomenológica, que 

utilizou a observação participante e a entrevista reflexiva como procedimentos para 

coleta de dados. Aconteceram quatorze encontros com os alunos para apresentação 

do projeto de formação de representantes. Após a realização de eleição no 1° ano 

do ensino fundamental, foi feita uma entrevista reflexiva com o aluno eleito. Os 

dados que emergiram dessas interações foram analisados através da construção de 

constelações, a partir das quais a percepção que tais crianças, com idades de 6 a 10 

anos, têm sobre a representação escolar foram desveladas. Ancorado, 

prioritariamente, no pensamento fenomenológico e nas ideias de Paulo Freire, este 

estudo parte de conceitos-chave: uma visão da infância que valoriza o contexto 

histórico-cultural, na qual a criança é percebida como um ser integral, capaz de se 

constituir individual e coletivamente; a representatividade ligada às ações e aos 

atores que caminham juntos no processo de participação democrática, estando o 

representante do grupo legitimado para agir em nome do representado; a educação 

como um ato de consciência política por se acreditar na importância da presença do 

ser no mundo e da necessidade da intervenção de cada um sobre o seu entorno. Os 

resultados apontaram que a representação escolar foi percebida, sobretudo, como 

uma possibilidade de abertura para o mundo, de se fazer ouvir, ou como uma prática 

dotada de uma força propulsora de mudanças, tanto relacionadas aos indivíduos 

quando aos contextos nos quais estão inseridos. Evidenciou-se, ainda, ao longo do 

percurso da pesquisa, o sentido da representação enquanto ponte entre os próprios 

docentes e os discentes, bem como entre os discentes e a equipe gestora. Mas, 

para que a representação possa ser implementada é necessário que toda essa rede 

esteja interligada. Sem a participação de todos os segmentos da instituição escolar 

corre-se o risco de se tornar uma prática isolada e vazia, perdendo o seu sentido 

maior de exercício da democracia. 

 

Palavras-chave: educação; ensino fundamental; fenomenologia; Paulo Freire; 

representação escolar. 

  



  



ABSTRACT 

 

This research has sought to investigate how the phenomenon of educational 

representation was understood by students in the early years of elementary school at 

a municipal school on the outskirts of São Paulo capital. It is a qualitative survey of 

phenomenological base that has as its main research procedures a participant 

observation and a reflexive interview. Fourteen meetings have taken place to present 

the representative development project. After the election in the first year of 

elementary school has taken place, the elected student answered a reflective 

interview. The data gathered in those interactions were analyzed according to the 

methodology of constellations construction and, based on such data, it was possible 

to register the perception that children, aged from 6 to 10, have on educational 

representation. Taking into consideration the phenomenological thought and Paulo 

Freire´s ideas, this research is based on some key concepts, such as: a vision of 

childhood that values the historical and cultural context where the child is perceived 

as an integrate human being, able to constitute himself individually and collectively; 

the act of being representative associated with actions and with actors that are side 

by side in the process of democratic participation, being the representative or the 

group leader empowered to act in the name of the represented one; education as an 

act of political consciousness and based on the relevant part played by human 

beings in the world, as well as on the need of each person intervene in the 

surroundings. The search results proved that the educational representation was 

perceived as a possibility of opening to the world, of being heard, or as a practice 

provided with a driving force of changes, not only in relation to the individuals, but 

also to the context where they belong to. It has also become evident, along the 

search process, the meaning of representation as a building between teachers, on 

one hand, and students, on the other, as well as between teachers and the 

management team. However, so that representation can be implemented, it is 

necessary that all elements of such network are interlinked. Without involving all 

segments of the school institution in the process, there is the risk of becoming an 

isolated and empty practice, losing its full meaning in the exercise of democracy. 

 

Keywords: educational representation; education; elementary school; 

phenomenology; Paulo Freire. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A temática “infância” sempre despertou minha atenção, especialmente devido 

à habilidade das crianças de transformarem o corriqueiro em extraordinário, o pouco 

em muito, ou por serem capazes de recriar situações, até ver algo velho com novos 

olhos. Advém daí, portanto, o meu encantamento com o mundo infantil, cuja beleza 

se pode perceber na brandura dos olhos brilhantes de uma criança, capazes de 

expressar toda leveza e autenticidade desses pequenos seres. 

Esse especial interesse foi a mola propulsora do presente trabalho, que se 

justifica por um desejo de melhor entender uma fase da vida tão rica em 

diversidades, peculiaridades e especificidades. Na verdade, a criança lança sobre o 

mundo um olhar com mais profundidade do que muitos imaginam, sendo esse olhar 

acompanhado pela curiosidade de conhecer o novo, ou ainda, melhor compreendê-

lo, aliado à simplicidade que costuma ser inerente aos pequenos. 

Diante de tal apelo, ainda na Graduação em Psicologia, os estudos sobre a 

criança se fizeram presentes no meu espectro de interesses e, por isso, decidi 

terminar o curso com uma pesquisa1 que, utilizando a ferramenta da análise do 

discurso, me ajudasse a conhecer a representação social da infância a partir da 

visão de pais moradores de uma comunidade de baixa renda na cidade de Salvador, 

Bahia.  

Após análise do material coletado na minha monografia de final de curso, foi 

possível verificar que os relatos obtidos através de entrevistas com os pais das 

crianças investigadas evidenciaram, de um modo geral, uma relação entre essa fase 

da vida e ausência de responsabilidade e de problemas. Nos discursos coletados, 

predominavam menção à infância como uma época da vida em que predomina a 

pureza e a inocência, em que prevalecem o sonho, a imaginação e a felicidade. “Ser 

criança é ser um serzinho puro, livre de preconceitos, livre na vida [...] não tem 

obrigações como o adulto, sem compromissos, sem estresse. Tem vida melhor?”, 

disse uma das mães entrevistadas. Uma outra genitora revelou: “ser criança é 

correr, brincar, ficar sujo, empinar pipa, tudo que eu fiz (sic) ”. 

Para os entrevistados, o início da infância varia entre 0 e 4 anos e, o término, 

com exceção de uma única mãe, que afirmou acreditar que a infância acabava aos 

                                                 
1 Monografia apresentada no ano de 2006, na Universidade Salvador-UNIFACS, como exigência 
parcial para obtenção do título de Bacharel em Psicologia.    
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18 anos, as varia entre as idades de 8 e 12 anos. Observei que foi feita, com 

frequência, a ressalva de que a infância terminava hoje bem mais cedo do que no 

tempo dos pais entrevistados.  

Outro dado colhido foi que, para 80% dos pais, a infância vivida em tempos 

passados era bem melhor do que a atual, por razões diversas: a invasão dos 

eletrônicos e o consequente abandono das inocentes brincadeiras de rua, o 

aumento da violência e a precocidade sexual preconizada, segundo as mães 

entrevistadas, pelos meios de comunicação, foram fatores responsáveis por tal 

constatação. Portanto, ficou claro que a infância era representada, pelos pais 

entrevistados, como uma fase quase que somente de brincadeiras, sendo as 

crianças vistas como seres desprovidos de quaisquer obrigações ou de qualquer 

discernimento ou noção da realidade do seu entorno.  

A pesquisa relatada significou para mim uma porta de entrada para os 

estudos que eu passaria a desenvolver sobre o mundo da infância, como havia sido 

meu primeiro trabalho investigativo em uma comunidade de baixa renda. Esse 

trabalho teve como desdobramento profundas reflexões éticas, na medida em que 

me levou a repensar o papel do pesquisador, bem como o olhar e o cuidado que é 

necessário ter com os participantes de sua investigação, preservando, inclusive, a 

identidade de cada um deles no momento de publicar os resultados das análises.  

Também pude perceber que, por ser o estudo da infância bastante complexo, 

este exige do investigador o conhecimento dos diferentes atores sociais implicados 

em cada situação, tais como e especialmente, a família nuclear da criança, seus 

cuidadores diretos e as instituições em que esteja inserida, com especial atenção 

para a escola, já que nela a criança tende a passar a maior parte do seu tempo. Por 

essa razão, meu olhar, ao tecer aquela monografia, também deu especial relevo à 

inserção da criança em seu contexto de convivência, pois não se pode trabalhar com 

um aspecto da questão desconsiderando o seu sistema.  

Sendo assim, ainda no último ano do Curso de Psicologia, iniciei uma 

formação clínica em Terapia Sistêmica, área que me encantou pela pluralidade de 

atores envolvidos no setting terapêutico e pela possibilidade de perceber as diversas 

e distintas maneiras de ser e de estar das crianças nos diferentes grupos familiares. 

Mas, apesar de a Teoria Sistêmica ser bastante rica e de ter recorrido a ela, com 

frequência, no meu trabalho diário com as crianças, senti falta de um pilar teórico 

que me proporcionasse uma visão mais aprofundada do ser humano, sob a 
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perspectiva do inconsciente. Esse aspecto, eu encontrei na Psicologia Analítica de 

Carl Gustav Jung. Fiz, então, uma Pós-Graduação nessa abordagem e, a partir de 

tal formação, tive a oportunidade de manter um contato mais próximo com o que 

costuma ser o segundo lócus de maior importância para a criança: a escola.  

Essa vivência com a criança dentro do contexto escolar se deu a partir da 

minha inserção na Creche-Escola Municipal Teresa Cristina, em Salvador, Bahia, 

onde trabalhei entre os anos de 2009 a 2012, como integrante do Grupo Arco-Íris. 

Inicialmente, o grupo foi fundado a partir de um pedido de apoio da direção da 

escola endereçada ao Núcleo de Psicologia da Fundação Lar Harmonia, Salvador, 

Bahia, do qual tal colégio fazia parte. A solicitação de ajuda era para que um grupo 

de psicólogos pudesse realizar algum tipo de trabalho com crianças daquela escola, 

entre 8 e 12 anos, que apresentavam questões comportamentais específicas, como 

indisciplina, agressividade e dificuldade de socialização. 

O Grupo Arco-Íris montou, então, um projeto de apoio, com base nas 

seguintes temáticas: identidade individual e grupal; pertencimento; vínculo; 

sexualidade; criminalidade; drogas; luto; limites; habilidades sociais; entre outros. A 

maioria dos temas foi proposto pelo próprio grupo de crianças, enquanto outros, 

pelos psicólogos que atuavam como facilitadores naquele espaço. O objetivo 

principal era dar voz àquelas crianças através de um trabalho de partilha, a fim de 

proporcionar-lhes um desenvolvimento integral, autoconhecimento, senso de 

pertencimento, de responsabilidade, enfim, de despertar nelas o exercício do papel 

consciente de cidadão no mundo. Como resultado do trabalho realizado, começou a 

emergir um comportamento mais cuidadoso por parte das crianças, que passaram a 

mostrar certa empatia e, também, respeito ao próximo. As crianças diziam gostar 

daquele espaço de trocas e relatavam que se sentiam à vontade para expressar 

suas opiniões, com a certeza de serem ouvidas. 

Quase que em paralelo, comecei a trabalhar com crianças e adolescentes no 

Serviço Viver, um projeto ligado à Secretaria de Segurança Pública do Estado da 

Bahia, que atua com crianças e adolescentes em situação de violência sexual. 

Nesse espaço, realizei atendimento individual e familiar, conduzi oficinas 

terapêuticas com crianças e atuei como facilitadora de grupos temáticos. Mais uma 

vez, a palavra, matéria-prima do trabalho do psicólogo, se fez essencial na condução 

das dificuldades e ressignificação das situações-problema. 
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Também nesse espaço, a aproximação com a escola, bem como com as 

temáticas ligadas a tal instituição, se fez presente e percebi a vital importância de 

conhecer melhor o local de aprendizagem da criança. Embora o foco não tivesse 

sido a escola, as crianças que chegavam para atendimentos traziam, 

invariavelmente, questões ligadas à aprendizagem ou ao relacionamento com os 

colegas/professores, pois esses constituíam temas centrais em suas vidas. Portanto, 

a experiência de trabalhar com crianças e adolescentes tem sido uma prática 

constante em minha vida. Como a educação é uma temática indissociável dessa 

faixa etária, tenho me aprofundado em estudos relativos a questões ligadas à 

infância dentro do contexto escolar.  

Acredito no investimento em Educação, hoje, como uma forma de lidar com 

as desigualdades sociais, com a intolerância, com a falta de respeito, com o 

individualismo e o autoritarismo, com a violência que, na escola, tem se manifestado 

em escala cada vez maior e precisa ser atenuada. Acredito que, investindo na 

Educação pode-se provocar mudanças em semelhante cenário e a escola se 

configura como um lugar privilegiado para isso ocorrer, considerando que muitas 

crianças passam ali grande parte do seu dia. Porém, isso só será possível se a 

instituição escolar priorizar o ser humano, suas singularidades e especificidades, 

concebendo-se tal espaço como um local de formação para a cidadania. Formar 

cidadãos significa aguçar o espírito crítico e democrático do sujeito; para tanto, o 

diálogo e as relações horizontais tornam-se essenciais, como bem defende Paulo 

Freire, em seu livro intitulado ”A pedagogia do oprimido” (2014 [1974]). 

Diante dessa caminhada, tinha a consciência, ao ingressar no Mestrado, de 

que precisava encontrar uma linha de pesquisa que comungasse com as minhas 

crenças e inquietações. Ao deparar-me com a Fenomenologia, conheci o Grupo 

ECOFAM – Grupo de Pesquisa em Práticas Educativas e Atenção Psicoeducacional 

na Família, Escola e Comunidade. Criado no ano de 1993, ligado ao Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC) e coordenado pela profa. Dra. Heloisa Szymanski, este tem como 

objetivo realizar estudos de caráter interventivo em uma comunidade da periferia da 

cidade de São Paulo. Desde a sua criação até o momento atual, parcerias foram 

sendo formadas, o que favoreceu um estreitamento de vínculo entre o Grupo 

ECOFAM e diversos atores dessa comunidade. A presente pesquisa é 

desdobramento e fruto desse relacionamento.  
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INTRODUÇÃO 

 

Como apresentado anteriormente, o Grupo ECOFAM desenvolve desde a sua 

criação, em 1993, trabalhos de pesquisa e intervenção em uma comunidade da 

periferia de São Paulo. Em 2009, foi construída nessa região uma Escola Municipal 

de Ensino Fundamental (EMEF), denominada ficticiamente de EMEF Jaraguá e, já 

nesse primeiro ano de atuação da Instituição, firmou-se uma parceria entre tal escola 

e o Grupo ECOFAM, que ali desenvolveu trabalhos diversos, a partir de demandas 

da própria escola. 

Em 2013, um novo pedido foi feito pela escola ao Grupo ECOFAM, dessa vez 

buscando uma aproximação entre a instituição escolar e as famílias de seus alunos. 

A partir dos encontros com o corpo gestor da escola, percebeu-se a necessidade de 

uma melhor articulação entre os diversos atores da comunidade escolar, tais como 

gestores, professores, funcionários, famílias e alunos. Pensou-se, também, na 

designação de atores que pudessem representar cada grupo envolvido, ideia que 

surgiu como solução e meio para aprimoramento do diálogo e aproximação entre os 

distintos segmentos do processo escolar que se desejava aperfeiçoar. Elaborou-se, 

então, um projeto amplo com o objetivo de acompanhar a construção de um 

ambiente de representatividade envolvendo alunos das séries iniciais e finais do 

ensino fundamental, Sala de Apoio e Acompanhamento a Inclusão (SAAI), família, 

professores e funcionários. A partir desse projeto “guarda-chuva”, emergiu a 

presente pesquisa, que passou a focalizar os alunos das séries iniciais do ensino 

fundamental, período que contempla os estudantes dos 6 aos 10 anos. Esse estudo 

terá seu objetivo e histórico descritos a seguir possibilitando ao leitor situar-se no 

contexto de criação e desenvolvimento dessa proposta de trabalho.  

Para auxiliar a compreensão do leitor, o percurso de configuração e 

implementação do presente projeto será apresentado em 5 momentos: 

 

I) Encontros gerais, incluindo pesquisadores, professores, representantes 

de alunos, famílias e funcionários, para discussão do projeto amplo de 

formação de representantes; 

II) Encontros gerais com inserção do projeto específico que, naquele 

momento, se voltava para a formação de representantes de alunos dos 

anos iniciais do ensino fundamental; 
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III) Apresentação, pelos alunos dos anos finais do ensino fundamental, do 

projeto de representantes para os alunos das séries iniciais; 

IV) Escolha do representante de uma das classes dos anos iniciais do 

ensino fundamental; 

V) Encontros com as professoras dos anos iniciais do ensino fundamental 

para o desenvolvimento do projeto de formação de representantes 

nesses anos iniciais.  

 

Cada um desses momentos é descrito detalhadamente a seguir, a fim de 

contextualizar a situação da pesquisa desenvolvida: 

 

- Momento I: Encontros para discussão do projeto geral de formação de 

representantes. 

 

Em novembro de 2013, houve uma reunião envolvendo os pesquisadores do 

Grupo ECOFAM e a equipe gestora da escola. A questão da representatividade foi, 

então, discutida sob o viés das múltiplas atividades escolares que contam com a 

participação de alunos, bem como a diferença entre participação e representação. 

Também refletiu-se sobre a dificuldade que a escola sempre teve de implantar o 

grêmio estudantil, assunto sobre o qual a gestão gostaria que fosse discutido em 

reuniões por todos os atores da escola. 

Em um encontro seguinte, em março de 2014, mencionou-se a necessidade 

de articulação entre a gestão daquela instituição escolar e os professores, 

principalmente o Prof. Caíque2 que, por seu engajamento no projeto, estava se 

revelando um importante mediador. Era necessário que os professores daquela 

instituição entendessem o projeto que estava para ser implantado, que eles 

dissessem o que pensavam sobre o referido projeto e que tipo de apoio 

necessitavam para implementá-lo. Combinou-se que o professor articulador 

discutiria com seus pares a respeito de tais aspectos, propondo a todos que se 

envolvessem com o mesmo. Era necessária, portanto, a participação do corpo 

                                                 
2 Prof. Caíque tem 27 anos, é comunicativo e bastante popular entre os vários segmentos da EMEF 
Jaraguá. Ele era, na época, responsável por lecionar História às crianças, mas participava ativamente 
de diversas atividades extracurriculares naquela instituição de ensino. Popularmente conhecido como 
“o professor de cubo mágico”, ele já levou seus alunos de cubo para participarem de campeonatos 
que aconteceram na cidade de SP, com grande repercussão entre os discentes. 
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docente não só junto aos alunos, viabilizando que o projeto de formação de 

representantes fosse implementado nas turmas dos anos finais do ensino 

fundamental, mas também que esses professores se articulassem enquanto setor, 

elegendo seu próprio representante. 

 

- Momento II: Encontros para desenvolvimento e acompanhamento do projeto geral, 

bem como para inserção do projeto específico de formação de representantes entre 

os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. 

 

Em junho de 2014, nova reunião foi agendada e, dessa vez, contou com a 

presença de uma representante de mães, além de auxiliares, inspetores, da 

professora responsável pelo grupo de inclusão, do corpo gestor e do grupo 

ECOFAM. O Prof. Caíque levou, então, os resultados da reunião realizada com o 

grupo de professores. Nesta, ponderou-se sobre a sobrecarga de trabalho que a 

adesão a esse projeto iria gerar, levando em conta a defasagem no quadro de 

educadores daquela escola, e ficou evidente que esse segmento adotou uma 

postura pouco engajada e participativa diante de tal proposta.  

Foram discutidos, ainda, outros pontos, como a questão da participação de 

familiares dos alunos somente nas festividades, mas não nos debates pedagógicos; 

as dúvidas em relação ao modelo de eleição dos representantes; e a idade a partir 

da qual os alunos participariam do projeto, subentendendo-se uma ressalva 

relacionada à participação dos alunos mais novos, pela dúvida se estes seriam 

capazes de uma ação condizente com a proposta de trabalho em questão. Foram 

ressaltadas a capacidade de entendimento e fala dessas crianças e a necessidade 

de respeitar as especificidades desse momento da infância.  

Nessa mesma reunião, houve o encaminhamento da condução dos trabalhos 

a serem desenvolvidos em cada setor da instituição escolar pelos diversos 

pesquisadores, que se dividiram em quatro grupos: pais/comunidade, educadores/ 

funcionários, alunos dos anos finais do ensino fundamental e alunos de inclusão. 

Nesse momento, a autora da presente pesquisa, que trabalharia com os alunos dos 

anos iniciais do ensino fundamental, ainda não integrava o Grupo ECOFAM, o que 

viria a ocorrer no mês seguinte. Mesmo assim, o Prof. Caíque se comprometeu a 

conversar com as professoras responsáveis pelos alunos mais novos, de 6 a 10 

anos, pertencentes às turmas dos anos iniciais do ensino fundamental. Defendeu-se, 



26 

também, a necessidade de encontros separados com os diversos segmentos acima 

citados e a participação dos alunos nas próximas reuniões para discussão do 

projeto. A respeito dessa participação, disse uma funcionária da gestão escolar: 

“sem participação não há relação”. 

Dois meses depois, houve nova demanda para um encontro entre a escola e 

o Grupo ECOFAM. Então, em agosto de 2014, reuniram-se, além dos integrantes do 

grupo de pesquisa, dois representantes dos pais, dos professores, dos alunos dos 

anos finais do ensino fundamental, bem como a professora de inclusão, o diretor da 

escola e as coordenadoras pedagógicas da referida instituição. O Prof. Caíque 

informou que, após conversa com as docentes dos anos iniciais do ensino 

fundamental, estas afirmaram não estarem preparadas didaticamente para 

encabeçar tal tarefa junto aos seus alunos e pontuou-se a necessidade de definir 

uma estratégia de trabalho para esse segmento da escola. Nesse momento, os 

alunos dos anos iniciais do ensino fundamental ainda não estavam inseridos no 

projeto.  

Na mesma reunião também foi relatado como ocorreu o processo de eleição 

dos alunos dos anos finais do ensino fundamental, que aconteceu por votação e 

mediante apresentação de propostas de melhorias para a escola. Esse movimento 

foi mediado pelos professores, que haviam explicado o projeto aos alunos, tirando 

dúvidas sobre o tema. Segundo relatos, as eleições ocorreram de forma análoga à 

vida real, com propostas sérias, mas também por algumas descabidas. Foi 

observada, inclusive, fraude por parte dos alunos no momento da contagem de 

votos, e, após tomar-se ciência do fato, a primeira eleição foi cancelada e houve 

nova votação.  

Entre os professores não houve uma eleição propriamente dita. Dois docentes 

se interessaram por assumir a representação e, como não houve mais nenhum 

candidato, decidiram desenvolver a atividade juntos, sendo o Prof. Caíque um deles. 

Entre os pais, essa eleição ainda não havia ocorrido e os familiares que integraram a 

reunião estavam lá para entender melhor a proposta. Um desses pais comentou 

que: “Não vim aqui para representar os pais porque se eles tivessem interesse 

estariam aqui para ajudar”. Já na sala de inclusão, a eleição também não havia 

ocorrido e a professora responsável sugeriu indicar os alunos que ela percebia 

terem perfil para desempenhar o papel de representante para assumi-lo, 

questionando-os sobre o desejo de fazer parte do projeto.  
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Nesse encontro, os alunos tiveram papel ativo, trazendo suas impressões 

sobre o ato de representar, sobre a importância desse projeto para a escola, bem 

como anseios e dificuldades detectados até o momento. “É uma responsabilidade 

muito grande para mim e para o restante dos alunos [...] acho que essa escola 

precisava de representante há muito tempo, porque está precisando de muitas 

melhorias”, relatou um dos estudantes presente. Foi definido que seriam feitas 

assembleias nas salas de aula, a fim de que os representantes discutissem com 

seus colegas sobre as sugestões e as propostas que estes considerassem 

relevantes para a reunião com a gestão. Também ficou combinado que os 

professores representantes levariam a proposta do projeto para as docentes dos 

anos iniciais do ensino fundamental, contando com o suporte do Grupo ECOFAM 

para sua implementação. 

No final de outubro de 2014, após assembleias de alunos e definição de 

propostas de melhorias, foi marcada uma reunião com os representantes eleitos dos 

últimos anos do ensino fundamental, com a direção da escola e pesquisadores do 

Grupo ECOFAM, a fim de dialogar sobre o que as crianças tinham elencado como 

prioridade de mudança. O diretor abriu o encontro falando da satisfação e do orgulho 

de estar vivenciando um momento tão importante e sugeriu uma proposta dialógica 

a ser desenvolvida. As crianças, então, falaram da importância da construção de um 

bicicletário para que pudessem vir para a escola com suas bicicletas; solicitaram 

mudanças em relação à alimentação, tanto relacionadas à qualidade do alimento 

oferecido, quanto aos horários das refeições; também falaram sobre o uso de 

uniformes e, por fim, sobre o desejo de voltarem a ter música nos intervalos. 

Na ocasião, o diretor ouviu, atentamente, as crianças e, sem seguida, falou 

sobre o que poderia implementar, explicando o porquê que algumas daquelas 

reinvindicações não seriam atendidas. Autorizou a construção de um bicicletário 

como proposta para 2015, mas pediu que as crianças fizessem um levantamento de 

quantos alunos teriam interesse em usá-lo. Também consentiu com a inclusão da 

música nos períodos de intervalos das aulas. Contudo, mais uma vez, inseriu as 

crianças no processo de implementação daquela proposta, pedindo que elas se 

organizassem para discutir que tipos de músicas seriam tocadas e quem se 

responsabilizaria por isso. 

Como a coordenação ainda não havia definido nenhuma estratégia de 

trabalho com as professoras e crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, ou 
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ainda, marcado reuniões para tratar da escolha de representantes nos anos iniciais 

do ensino fundamental, o professor Caíque e os pesquisadores do Grupo ECOFAM 

definiram, ao final desse encontro e após as devidas devolutivas relacionadas aos 

demais projetos que estavam sendo desenvolvidos paralelamente ao desta 

pesquisa, que os alunos já eleitos nos anos finais do ensino fundamental iriam às 

salas de aula dos anos iniciais para apresentarem tal projeto às crianças menores. 

“Que tal se os miúdos maiores apresentassem o projeto para os miúdos menores? 

Eu poderia ir com eles de sala em sala para contarem o que pensam sobre o que é 

ser representante”, sugeriu o professor Caíque, que se responsabilizou também por 

expor a proposta às professoras do referido segmento.  

Este momento marca o início em que o presente projeto de pesquisa 

começou a ser executado, englobando os momentos III, IV e V que seguem. 

 

- Momento III: Apresentação do projeto de representantes para os alunos dos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

 

Este momento, que marca o início da execução deste projeto de pesquisa, 

aconteceu no mês de novembro. Em datas determinadas pelo professor Caíque e 

pelos alunos representantes, ocorreram 14 encontros, abarcando todas as turmas 

dos anos iniciais do ensino fundamental. O Prof. Caíque esteve à frente da 

mediação desses encontros e conduziu as atividades com as crianças. Houve 

momentos de troca de experiências entre a pesquisadora deste trabalho e o Prof. 

Caíque, bem como entre ambos e os alunos representantes dos anos finais do 

ensino fundamental durante o processo, antes e após as apresentações. Dessa 

forma, buscou-se acolher as dúvidas e os anseios dos discentes, no sentido de 

ajustar, ou melhor, organizar, com eles tais apresentações, e assim, facilitar o 

entendimento do projeto por parte dos alunos envolvidos. A presença dos alunos 

representantes variou entre esses 14 encontros: em alguns, havia mais alunos, e em 

outros, contou-se com a participação de um número menor deles, pois, como já dito, 

a participação dos mesmos dependia da disponibilidade de horário e das exigências 

escolares que precisavam cumprir.  

Foram visitadas quatro turmas de 1° ano, três de 2°, duas dos 3° e 4° anos e 

três de 5° ano. Todos os encontros foram gravados e, posteriormente, transcritos, 

tendo cada um a duração média de 18 minutos. Foi feita uma síntese de cada um 
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dos encontros, que será apresentado no capítulo seguinte, com destaque às falas 

dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, foco da presente pesquisa. Os 

encontros para apresentação do projeto de formação de representantes não 

seguiam um modelo fechado. Em algumas turmas, o professor mediador iniciava o 

encontro explicando o projeto e, os alunos, em seguida, davam continuidade à 

apresentação; em outros, eram os alunos que se apresentavam e o Prof. Caíque 

fazia apenas algumas intervenções pontuais para esclarecer dúvidas ou levantar 

questionamentos que julgasse importante. De modo geral, esses alunos conseguiam 

expor sua visão sobre o que era um representante, quais as suas atribuições e o 

perfil necessário exercer tal papel. Além disso, também discutiam o processo de 

eleição dos candidatos.  

 Durante o período em que foram realizados esses encontros, o Prof. Caíque 

informou que havia sido transferido de escola e que permaneceria naquela 

instituição somente até o final do ano letivo. Como ele não era professor efetivo da 

EMEF Jaraguá, a gestão de educação do município havia deliberado essa mudança 

de local de trabalho e a instituição de ensino não tinha nenhuma ingerência para 

revogar essa decisão, apesar do declarado desejo de permanência do profissional e 

dos movimentos feitos pelo diretor a fim de que isso fosse possível. O clima de pesar 

e de despedida eram uma constante nos corredores da escola.3 

 

- Momento IV - Escolha do representante de uma das classes dos anos iniciais do 

ensino fundamental. 

 

Após finalização das 14 apresentações, o Prof. Caíque contou que, na sala do 

1° ano - turma A-, a Prof. Fabiana achou que seria interessante fazer uma simulação 

de eleição do representante e, após consultar os alunos e ter uma resposta positiva 

deles, levou a proposta adiante. Diante disso, segue relato da referida professora 

sobre a experiência vivida com os alunos e posterior entrevista com o aluno eleito, 

que estará disponível, na íntegra no capítulo seguinte. 

A Profa. Fabiana contou que, após a visita dos alunos representantes, ela 

lhes havia dado maiores explicações sobre o projeto e dito que eles também 

poderiam eleger o seu próprio representante.  Disse que usou como exemplo o 

                                                 
3 Mesmo após a transferência do professor Caíque, esse continuou vinculado à EMEF Jaraguá, onde 
conduz semanalmente e de forma voluntária, até os dias de hoje, a oficina de cubo mágico. 
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relógio da sala, que havia quebrado, e disse que não seria possível todos da turma 

irem à direção para comunicar o acontecido porque eram muitos, e isso causaria 

uma grande confusão. Então, explicou que seria função do representante de sala 

fazer, por exemplo, tal comunicado à direção. Diante disso, a turma entendeu e 

se interessou em pensar sobre eleger seu representante. Foi feita uma roda de 

conversa para se discutir a votação. 

A professora da turma relatou que, para se candidatar, o mais importante era 

"querer", e, logo, surgiram 10 candidatos. Fabiana começou, então, a lhes fazer 

perguntas com o intuito de eleger critérios para os alunos poderem se candidatar. 

“Todos os candidatos podem participar?”, perguntou a professora, e os alunos 

responderam que não, que os alunos faltosos, por exemplo, deveriam retirar suas 

candidaturas; restaram 6 candidatos.  

No momento seguinte, eles começaram a fazer "propaganda" de sua 

candidatura. A Profa. Fabiana pediu que todos se apresentassem e dissessem o que 

pretendiam fazer pela escola caso fossem eleitos. Elegeu essa etapa como sendo o 

momento de maior dificuldade de todo o processo, pois os alunos não tinham uma 

ideia exata do que poderia ser feito pela sua escola, nem que poderiam ter voz junto 

à direção. Mas contou que como a atividade da eleição aconteceu em novembro, na 

mesma época do segundo turno das eleições para presidente no Brasil, esse fato foi 

um grande facilitador, já que as propagandas eleitorais estavam sendo veiculadas 

na mídia televisiva.  

A professora perguntou aos seus alunos se costumavam assistir àquelas 

propagandas na televisão, e fez uma analogia com o mundo lá fora, partindo, assim, 

do conhecimento prévio que tinham. Advertiu que, no momento em que fizessem a 

sua propaganda eleitoral, “não poderiam inventar coisas mirabolantes e sim dizer o 

que realmente poderiam fazer, porque quem estaria votando seria o grupo que 

poderia não acreditar e não votar neles”, insistiu a Prof. Fabiana. Então, todos os 

candidatos disseram o seu nome e o que fariam, sendo que um deles prometeu que 

deixaria os alunos brincarem mais tempo no intervalo, enquanto que aquele que foi 

eleito se comprometeu a resolver o problema do relógio quebrado de sua sala de 

aula; ainda houve quem prometesse negociar um tempo maior para as meninas irem 

ao banheiro, o que causou um pequeno tumulto na sala, já que os garotos não 

concordaram com essa promessa, pois não seriam beneficiados.  



31 

Após a propaganda eleitoral, foi feita a votação. Inicialmente, a professora 

tentou o voto aberto, mas não deu certo. A turma entendeu melhor a proposta do 

voto fechado, em que cada um deveria escrever seu nome em um papel, dobrar e 

colocar na "urna". A seguir, fez-se a contagem dos votos, os quais foram sendo 

expostos um a um no quadro negro.  

Quanto ao resultado da eleição para representante escolar, o vencedor foi um 

aluno com quem a pesquisadora deste trabalho decidiu realizar uma entrevista 

reflexiva. André, segundo a professora, ficou bastante feliz com o resultado da 

eleição, assim como a turma, cujos alunos afirmaram que ele merecia porque "fazia 

tudo certo" e, por isso, era o melhor para falar com a direção. 

Fabiana descreveu André, o vencedor, como sendo “um aluno responsável, 

com raras faltas, atento, discreto, educado, conversa com todos sem perder o foco 

no estudo” [sic]. Revelou que, quando o garoto se interessou em participar da 

eleição, ela se surpreendeu devido à sua timidez, porém esse afirmou, com 

segurança, que, se necessário fosse, falaria com o grupo e com a direção sem 

problemas. Reportou que André não apresentou uma alteração significativa de 

comportamento, mas percebeu uma mudança da turma em relação a ele, pois 

alguns do grupo passaram a admirá-lo e chamá-lo de responsável. 

Em seguida, a pesquisadora deste trabalho achou relevante conhecer mais a 

fundo a experiência profissional da professora Fabiana, já que ela se destacou entre 

as docentes dos anos iniciais do ensino fundamental quando abraçou o projeto e 

sugeriu a vivência da eleição com seus alunos. Contou que ingressara na vida 

profissional trabalhando no comércio. Depois, começara a atuar na área social, na 

qual trabalhou por 7 anos em sala de aula, lidando com aluno de idades diferentes - 

de 6,7 e 8 anos. Seu papel era lhes proporcionar atividades lúdicas no contra turno 

escolar. Posteriormente, assumira o cargo de coordenadora, no qual atuou por 3 

anos. Segundo ela, trabalhou inicialmente na Prefeitura de Guarulhos e, mais tarde, 

na Prefeitura de São Paulo, onde ainda permanecia até os dias atuais. Possui 

formação em magistério e pedagogia, com licenciatura plena. 

Em paralelo aos questionamentos dirigidos à professora, como já relatado, 

seguiu-se uma entrevista com André, aluno eleito. Por se tratar de uma entrevista 

reflexiva, foi feito um planejamento prévio, atendendo às etapas relacionadas a esse 

tipo de recurso. Foram elas: 
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1) Contato inicial - Reapresentação da pesquisadora e do entrevistado, assim 

como da proposta de trabalho; 

2) Preparação - Em que foi solicitado ao entrevistado que fizesse um 

desenho que expressasse suas impressões a respeito do dia da eleição, a 

partir do qual ele falaria sobre o tema; 

3) Questão desencadeadora - Você se lembra como foi para você aquela 

experiência da eleição de representante? Pode me contar como foi? Como 

se sentiu? 

 
A entrevista teve como objetivo geral, portanto, compreender as percepções 

do aluno a respeito do processo de eleição do representante. Quanto aos objetivos 

específicos, buscou-se: 

 

1) Investigar como foi, para o aluno eleito, a experiência de participar de um 

processo de votação e ter sido eleito representante; 

2) Pesquisar o que é ser um representante do ponto de vista do aluno eleito; 

3) Identificar o que o aluno eleito pensa que seriam as atividades de um 

representante; 

4) Pesquisar que características pessoais o aluno representante acredita que 

tenham contribuído para sua eleição.  

 

A seguir, a última etapa, que ocorreu após a eleição do representante. O 

quinto momento da pesquisa se constitui de dois encontros, os quais aconteceram 

no mesmo dia, em turnos alternados, para tratar da implementação do projeto em 

questão. 

 

- Momento V - Encontros com as professoras dos anos iniciais do ensino 

fundamental para dar início ao projeto de formação de representantes nos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

 

Os referidos encontros com os professores foram agendados após contatos 

telefônicos e após uma reunião com a coordenadora dos anos iniciais do ensino 

fundamental. Ela, depois da saída do Prof. Caíque da escola, passou a ser o contato 

da pesquisadora deste trabalho com o corpo docente. 
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Nos contatos telefônicos e também nesse encontro, a coordenadora, apesar 

de ter acompanhado o desenrolar do projeto desde a sua constituição e participado 

da implementação da proposta nos anos finais do ensino fundamental, em 2014 

(quando então era coordenadora de tal segmento da escola), expressou dúvidas 

com relação ao projeto e pediu, mais de uma vez, que fosse apresentada a proposta 

de trabalho. Expressou preocupação quanto à origem da demanda para 

implementação do mesmo e duvidou da viabilidade de sua aceitação pelas 

docentes. Combinou que conversaria com as mesmas sobre encontro e, antes de 

conversar com as professoras, pediu, mais uma vez, que lhe apresentasse 

formalmente o projeto. 

No dia marcado para o encontro, a coordenadora disse não ter conseguido 

falar com as professoras sobre o assunto, mas assegurou que elas estariam 

presentes, pois era o momento das reuniões de JEIF (Jornada Especial Integral de 

Formação). Mais uma vez, a coordenadora demonstrou receio quanto a uma 

sobrecarga de trabalho das docentes, e me alertou sobre a possibilidade de uma 

não adesão das professoras, pois, apesar de afirmar que acreditava na proposta e a 

achava interessante, acreditava que não era prioridade daquele grupo no momento. 

Após esse contato, ocorreu um encontro com o primeiro grupo de 

professoras, composto por 6 docentes, sendo que metade era recém-chegada na 

instituição de ensino. Após a apresentação da proposta de trabalho, as professoras 

se mostraram interessadas, mas ao mesmo tempo, receosas. Fizeram muitas 

perguntas, algumas relacionadas à operacionalização e outras ao embasamento 

teórico necessário para a implantação do projeto. Queriam respostas sobre a 

logística, sobre o modus operandi do trabalho, mas foi ressaltada a importância da 

construção desse percurso se dar de forma conjunta e a partir das demandas 

advindas da própria ação. A pesquisadora deste trabalho se colocou à disposição 

para encontros semanais, quinzenais ou mensais, a serem definidos por elas, a fim 

de discutirem todas as questões que ocorressem.  

Ao longo do encontro, a coordenadora, mais uma vez, falou do medo de 

sobrecarregá-las, e solicitou que as mesmas se manifestassem a esse respeito. 

Após algumas reflexões, o grupo chegou à conclusão de que a prática de diálogo 

proposta, que visava dar voz aos alunos, era uma constante nas suas salas de aula; 

seria, portanto, sistematizar uma prática que já existia e que, assim sendo, não 
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constituiria um problema investir nesse fazer. Ficou combinado um novo encontro, 

quinze dias depois. 

Na segunda reunião, o grupo de professores era bem maior, cerca de 12. A 

coordenadora tomou a fala, insistindo nos mesmos argumentos anteriores e 

ressaltando que a demanda pela implementação do projeto não era das professoras, 

mas da direção. A partir da fala de uma das mais antigas professoras da escola, 

Profa. Amanda4, que se mostrou insatisfeita quanto à quantidade de tarefas e 

projetos propostos pela gestão, houve divergência de opiniões e acabou por se 

concluir que o presente projeto não era prioridade naquele momento. 

Finalizado o encontro, ficou combinado que a coordenadora conversaria com 

o primeiro grupo de professoras, que estariam dispostas a levar o projeto adiante 

para definir se continuariam com a adesão ao mesmo. Um mês depois, a 

coordenadora afirmou não haver interesse por parte dos professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental, embora tal opinião não estivesse em sintonia com a 

direção, que apostava na importância do projeto. Diante disso, infelizmente, o 

projeto de formação de representantes nos anos iniciais do ensino fundamental não 

foi adiante. Focalizou-se, então, na análise dos 14 encontros realizados para 

apresentação do projeto aos alunos das turmas dos anos iniciais do ensino 

fundamental, assim como da entrevista reflexiva feita com o aluno.  

Segue, abaixo, para melhor visualização do leitor, todo esse percurso: 

 

 
Momentos do Desenvolvimento 

da Pesquisa 
 

 
Atividades desenvolvidas 

 
Momento I 
 
Encontros incluindo os pesquisadores, 
professores, representantes dos 
alunos, famílias e funcionários para 
discussão do projeto amplo de 
formação de representantes. 

 

NOV/2013 – Reunião  

Participantes: grupo ECOFAM e equipe gestora da 
escola.  

Síntese: discussão sobre participação e sobre a 
representação. 

 

MAR/2014 – Reunião  

Participantes: grupo ECOFAM, equipe gestora, 
Prof. Caio e profa. SAAI. 

Síntese: discutida a necessidade de articulação 
entre a gestão e o corpo docente para apresentar e 
delinear do projeto. Prof. Caíque revelou grande 
engajamento e se configurou como professor 

                                                 
4 No final de 2015, Amanda foi transferida de escola a pedido da direção, que alegou 
incompatibilidade de interesses e crenças pedagógicas. 
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articulador e se comprometeu a conversar com os 
demais professores. 

 
Momento II 
 
Encontros para desenvolvimento e 
acompanhamento do projeto geral, 
bem como para inserção do projeto 
específico de formação de 
representantes com os alunos dos 
anos iniciais do ensino fundamental 
 

JUN/2014 – Reunião  

Participantes: grupo ECOFAM, representante de 
mães, auxiliares, inspetores, professora do SAAI e 
gestão.  

Síntese: foi pauta da reunião: baixa participação 
das famílias nos debates pedagógicos; dúvidas 
sobre o modelo de eleição a ser adotado; a 
importância da presença dos alunos representantes 
nessas reuniões; questionamentos sobre a 
participação ou não dos alunos menores - dos anos 
iniciais do ensino fundamental. Prof. Caíque se 
comprometeu a dialogar com as professoras 
responsáveis por esse segmento da escola sobre o 
projeto de representação. Vale ressaltar que a 
pesquisadora responsável pelo presente estudo 
ainda não integrava o Grupo ECOFAM. O professor 
articulador contou, após conversa com seus 
colegas docentes, que houveram ponderações 
relacionadas ao engajamento desses no projeto 
devido sobrecarga de trabalho.  

 

AGO/2014 – Reunião 

Participantes: grupo ECOFAM, representantes de 
pais, de professores (prof. Caíque), a profa. do 
SAAI e equipe gestora.  

Síntese: atualização do andamento do projeto nos 
diversos segmentos da escola: Alunos do 
fundamental II realizaram eleições e elegeram seus 
representantes. Definiu-se, para o momento 
seguinte, a realização de assembleias nas referidas 
turmas para discussão de sugestões e propostas; 
professores não se engajaram e dois deles se 
definiram representantes, o prof. articulador foi um 
deles; as famílias também não tinham se articulado 
ainda; e o SAAI estava no processo de definição 
dos moldes de votação para esse segmento 
escolar. prof. Caíque contou que se reuniu com as 
professoras dos anos iniciais do ensino 
fundamental, que disseram não estar preparadas 
didaticamente para fazer parte deste projeto. Como 
nesse momento a responsável por esse segmento 
do projeto já estava presente, foi disponibilizado 
suporte a esse grupo. Foi ressaltada a necessidade 
de a escola definir uma estratégia de trabalho com 
esse grupo. 

 

OUT/2014 – Reunião  

Participantes: grupo ECOFAM, diretor da escola e 
alunos representantes dos anos finais do ensino 
fundamental. 

Síntese: reunião para discussão das propostas 
elencadas após a realização de assembleias. Após 
a reunião, a pesquisadora responsável pela 
pesquisa nos anos iniciais do ensino fundamental 
procurou o prof. Caíque para saber se houve algum 
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movimento da escola em relação ao segmento 
citado. Após resposta negativa, pensou-se em 
alguma estratégia para movimentar essa parte da 
escola, e o professor sugeriu encontros de 
apresentação do projeto pelos alunos eleitos 
representantes em todas as salas do ensino 
fundamental I. Nessas circunstancias, não só os 
alunos, mas também os professores teriam a 
oportunidade de conhecer a proposta e dialogar 
sobre ela. Além disso, ficou acertado que o prof. 
articulador conversaria com as referidas 
professoras sobre a realização dessa atividade. 

  

 
Momento III 
 
Apresentação, pelos alunos dos anos 
finais do ensino fundamental, do 
projeto de representantes para os 
alunos das séries iniciais. 
 
 

NOV/2014 – Realizados os encontros de 
apresentação do projeto de formação de 
representantes  

Participantes: pesquisadora, prof. Caíque, alunos 
representantes eleitos nos anos finais do ensino 
fundamental, professoras das turmas. 

Síntese: todas as 14 salas do ensino fundamental I 
foram visitadas para apresentação do projeto de 
representação. Tais encontros, além de informar o 
referido segmento, professores e alunos, sobre o 
projeto, permitiu a criação de um espaço de diálogo 
e reflexão sobre o tema. Ao longo desses dias de 
trabalho, o prof. Caíque informou que, por não ser 
professor efetivo na EMEF Jaraguá, havia sido 
transferido. O sentimento de pesar e de despedida 
era uma constante entre o prof. Caíque, os alunos 
da referida escola e a direção. 

 

 
Momento IV 
 
Escolha do representante de uma das 
classes dos anos iniciais do ensino 
fundamental. 
 

NOV/2014 – Eleição do aluno representante na 
turma do 1° ano A 

Participantes: a profa. da referida turma, Fabiana, e 
seus alunos 

Síntese: Após a apresentação citada no tópico 
acima, a profa. Fabiana propôs a realização de 
uma eleição, propiciando, assim, maior contato 
com a temática apresentada e oportunizando uma 
vivência do tema. 

 

JUN/2015 – Relato da atividade de eleição 
realizada na turma do 1° ano C 

Participante: profa. da referida turma, Fabiana 

Síntese: através da construção de um roteiro 
contendo de perguntas, a pesquisadora buscou 
informações escritas sobre a referida atividade, 
assim como as características da docente 
envolvida e do aluno eleito representante em uma 
das turmas dos anos iniciais do ensino 
fundamental. 

 

JUN/2015 – Realizada entrevista reflexiva com 
aluno eleito, André  

Participantes: pesquisadora e o referido aluno  

Síntese: o aluno, a partir da solicitação de um 
desenho sobre o dia da eleição e de perguntas 
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feitas sobre o tema, contou sobre a experiência 
vivida. Revelou detalhes do processo de votação e 
eleição, os sentimentos que permearam essa 
vivência, assim como suas percepções sobre a 
temática da representação escolar. 

 

 
Momento V 
 
Encontros com as professoras dos 
anos iniciais do ensino fundamental 
para o desenvolvimento do projeto de 
formação de representantes nesses 
anos iniciais.  
 

ABR/2015 – Reunião com as docentes dos anos 
iniciais do ensino fundamental 

Participantes: pesquisadora, coordenadora 
pedagógica e os professores dos anos iniciais do 
ensino fundamental. 

Síntese: realizados 2 encontros para tratar do 
projeto com as docentes do referido segmento 
escolar. Após discussão, decidiu-se, mesmo que 
de forma contrária ao desejo do diretor da 
instituição, não implementar o projeto de formação 
de representantes nos anos iniciais do ensino 
fundamental devido sobrecarga de trabalho e 
ausência de demanda por parte dos professores.  

 

O foco do estudo se voltou para os momentos III e 
IV da presente pesquisa. 

 
Tabela 1 – Histórico de desenvolvimento da pesquisa 

 

Após narradas as etapas e o delineamento da pesquisa, começam a ficar 

evidentes os aspectos metodológicos norteadores do presente estudo, que pode ser 

classificado como uma pesquisa qualitativa de base fenomenológica, a qual utilizou 

a observação participante e a entrevista reflexiva como práticas para a coleta dos 

dados e melhor entendimento do fenômeno em questão, como será descrito 

posteriormente. 

Partindo da indagação “como as crianças dos anos iniciais da EMEF Jaraguá 

percebem a representação escolar?” se tem como objetivo geral investigar de que 

forma o fenômeno da representação escolar foi apreendido pelos educandos dos 

anos iniciais do ensino fundamental e, como objetivos específicos, pesquisar: 1) o 

que é ser um representante do ponto de vista dos alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental; 2) quais são as percepções dos alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental a respeito do processo de votação e eleição do representante; 3) como 

foi, para o aluno eleito, a experiência de participar de um processo de votação e ter 

sido eleito representante; 4) o que é ser um representante no ponto de vista do 

aluno eleito. 

A fim de se ter um melhor entendimento sobre os diversos aspectos 

implicados nesta pesquisa, apresento, no capítulo 1 - na sequência de uma breve 
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introdução ao tema, no subitem 1, a concepção da infância adotada nesse estudo, 

seguida de uma retrospectiva histórica do conceito de infância, em que se aborda a 

trajetória da figura infantil no mundo ocidental, em especial, no Brasil. Após essa 

abordagem cronológica do papel da infância, será apresentada nuances do 

processo de constituição das políticas de atenção à criança e suas repercussões, 

desvelando assim a (in)visibilidade infantil ao longo da história. Nesse 

engendramento, a participação através da representação escolar se faz necessária 

e será abordada no subitem 2. Esse é o momento de se adentrar no pensamento de 

Paulo Freire. Serão aqui comentadas as concepções freireanas sobre educação, 

seguida de uma proposta de elaboração de trama conceitual sobre a representação 

no contexto escolar. No subitem 3, falaremos sobre os saberes-fazeres desse 

representante que, através do pensamento emancipatório e consciente, estimulados 

por uma educação problematizadora e nos princípios constituintes de uma escola 

pública popular democrática, fincada nas relações dialógicas, pode ser capaz de 

transformar a realidade.  

O capítulo dois trata das questões metodológicas da pesquisa, ou seja, 

aborda o contexto em que a mesma foi realizada, os participantes que dela fizeram 

parte, assim como os procedimentos de coleta e análise de dados, sempre sob a 

perspectiva do método fenomenológico. 

O terceiro capítulo apresenta os resultados e as análises dos dados que 

emergiram na pesquisa, discutidos no capítulo 4, onde será feito, para tanto, a 

relação desse material com o conteúdo pesquisado acerca da infância, da 

representação infantil no âmbito escolar e do pensamento freireano, a partir de uma 

visão fenomenológica do mundo. Em seguida, reflexões finais sobre o trabalho e 

sugestão de possíveis caminhos de continuidade a esta pesquisa.  
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CAPÍTULO 1 – INFÂNCIA, REPRESENTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO INFANTIL 

NO CONTEXTO ESCOLAR  

 

Será apresentado a seguir o desenrolar da infância ao longo dos séculos e 

em diferentes sociedades do ocidente, com destaque para o Brasil, abordando-se 

aspectos conceituais e cronológicos, além das políticas de atenção e de educação 

relacionadas a essa importante fase do desenvolvimento humano, as quais 

fomentaram a invisibilidade das crianças na sociedade, mas que tem, por outro lado, 

começado a proporcionar mudanças nessa forma de perceber a infância. Esses 

movimentos refletem e refratam também a maneira como as próprias crianças têm 

se posicionado no mundo. Nesse contexto, falar de representação e 

representatividade no local onde esses pequenos seres passam grande parte do seu 

tempo: a escola, faz-se fundamental. Em seguida, o leitor é apresentado às 

principais ideias de Paulo Freire a respeito da educação, o qual revela, em sua 

ideologia, uma aula sobre educação emancipadora e sobre participação e 

democracia. O capítulo é finalizado com a visão da representação no contexto 

escolar, como pensada nesse trabalho, respaldada pelos princípios freireanos.  

 

1.1.  Infância: construção conceitual e políticas de atenção 

 

A etimologia da palavra “infância” se reporta à ausência da fala. Aqueles que, 

pela sua minoridade, apesar de que quando um pouco mais velhos já serem dotados 

da capacidade de falar, eram chamados, em latim, de infans. Isso porquê, a 

ausência da fala era compreendida como a incapacidade de falar (KUHLMANN, 

2004), então, os infans eram vistos como os incapazes de testemunhar em tribunais 

e significa “o que não se pode valer de sua palavra para dar testemunho’ 

(CASTELLO & MÁRSICO, 2007, p. 53-4). 

Segundo Ferreira (1999), a palavra infância conceitua uma fase do 

desenvolvimento humano que compreende desde o nascimento até a puberdade ou 

adolescência. Tal período engloba constantes e inúmeras mudanças, que ocorrem 

em todos os aspectos do desenvolvimento do jovem. 

Já Casas (1998) afirma que o período de idade representado pela infância, de 

um modo geral, é aceito como se iniciando com o nascimento até os 14 anos. 

Porém, há os que acreditem que ela se encerra aos 7 anos, outros aos 10 anos ou 
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aos 12 anos, chegando até àqueles que defendem o final da infância na idade dos 

16 anos.  

A Convenção das Nações Unidas5 sobre o direito das crianças decreta que 

esse período compreende até os 18 anos, salvo quando a legislação do país 

determina uma antecipação da maioridade.  

De acordo com a lei 8069/90 do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, 

um conjunto de normas brasileiras que visa a proteção dos direitos da criança e do 

adolescente, a infância perdura até os 12 anos de idade, seguida pela adolescência 

que, por sua vez, finda aos 18 anos (BRASIL, 1990).  

Casas (1998) afirma que a infância pode ser entendida como um período da 

vida marcado por um conjunto de características psicossociais presentes em uma 

determinada etapa do desenvolvimento. Tal etapa não é determinada 

necessariamente pela idade, a qual serve apenas como referencial. 

 

Nos dicionários da língua portuguesa, infância é considerada como o 
período de crescimento, no ser humano, que vai do nascimento à 
puberdade. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069 de 
13. 7. 90), a criança é a pessoa até os 12 anos de idade incompletos e 
adolescente é aquela entre os 12 e os 18 anos. Etimologicamente, a palavra 
infância refere-se a limites mais estreitos: oriundo do latim, significa ainda a 
incapacidade de falar (KUHLMANN, 2004, p.16). 

 

O significado etiológico dessa palavra pode ser evidenciado, inclusive, nos 

registros e pesquisas relacionados a essa temática. A maior parte do material 

existente, tanto relacionado às crianças de classe populares, como também às 

crianças das camadas mais abastadas, não possuem registros diretos das crianças, 

mas do olhar que o adulto tem sobre elas. Ou seja, o que se nota é a percepção da 

criança como um sujeito faltante, que ainda não está completo, pronto e, portanto, 

incapaz de ser produtor da sua própria história. É preciso entender a criança como 

produto e produtor da história, pois é nela, e com ela, que a criança se desenvolve, e 

vice-versa (KUHLMANN, 2004). 

 

É preciso considerar a infância como uma condição da criança. O conjunto 
das experiências vividas por elas em diferentes lugares históricos, 
geográficos e sociais é muito mais do que uma representação dos adultos 
sobre esta fase da vida. É preciso conhecer as representações de infância e 

                                                 
5 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm>. Acesso 

em novembro de 2015. 
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considerar as crianças concretas, localizá-los nas relações sociais, [...] 
reconhecê-las como produtoras da história (KUHLMANN, 2004, p.31). 

 
 Por ser a infância esse constructo complexo, vale ressaltar que a definição 

de infância dada por Casas (1998) e tantos outros autores se mostra vaga, visto que 

a idade não é, e nem pode ser especificada, já que varia de autor para autor, de 

contexto para contexto, evidenciando características universais a essa fase do 

desenvolvimento, mas também especificidades e particularidades que comprovam 

que não se pode falar em infância, mas que é necessário falar das infâncias. 

 

Conceitualmente, a infância não é uma categoria única, mas universal e 
singular ao mesmo tempo. Essa universalidade foi oficialmente garantida 
por políticas internacionais, como a declaração dos direitos da criança, com 
desdobramentos na convenção para os direitos da criança (MÜLLER, 2010, 
p.14) 

 

Todas essas tentativas de classificação da infância se mostram insipientes 

ainda por não esclarecem a respeito das etapas do desenvolvimento humano e nem 

explicitarem as características psicossociais presentes em cada uma delas. Também 

não abordam o contexto sócio-histórico-cultural em que estão inseridas e nem levam 

em consideração as relações que estabelecem nesses contextos.  

Portanto, é imprescindível que, ao se falar da infância, fale-se também do 

processo histórico que se relaciona a essa etapa do desenvolvimento humano, pois 

há aí uma condição de engendramento mútuo. Assim como a sociedade passou, e 

passa, por constantes transformações, o mesmo acontece com a infância que, ao 

longo da história, foi vista e tratada de diferentes formas. Passou de uma etapa da 

vida humana vista quase que de forma inexistente a um momento do 

desenvolvimento que demandava cuidados e clamava pela constituição de políticas 

assistenciais especificas. Será abordado, a seguir, as transformações que o conceito 

de infância sofreu ao longo da história.  

 

1.1.1. Breves considerações sobre o conceito de infância no mundo  

 

Ariès (1981) afirma que, apenas a partir do final do séc. XVIII, a infância 

passou a ser considerada como uma fase do desenvolvimento do ser humano.  

 

Os homens dos séculos X-XI não se detinham diante da imagem da 
infância, […] esta não tinha para eles interesse, nem mesmo realidade. Isso 
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faz pensar que no domínio da vida ‘real’, […] a infância estava em um 
período de transição, logo ultrapassado, e cuja lembrança também era logo 
perdida (ARIÈS, 1981, p. 52). 

 

De acordo com Bandinter (1985), antes do século XVII, as crianças eram 

consideradas um verdadeiro transtorno e não tinham importância na família; eram 

insignificantes e vistas, muitas vezes, de uma maneira amedrontadora. Aliás, de 

acordo com a autora, Santo Agostinho foi o responsável por essa imagem 

amedrontadora e dramática da infância, pois ele pregava que a criança era o 

símbolo do mal e do pecado original. 

Santo Agostinho pontuava a imperfeição infantil como um indício de 

corrupção dos adultos, do qual eles deveriam, portanto, livrar-se. A criança era vista 

como um ser tão corrompido que a sua recuperação seria penosa, e, por isso, 

estaria justificado todo tipo de ameaças e palmatórias no seu trato. Aos pais, eram 

recomendadas que mantivessem relações frias com seus filhos, especialmente 

devido à malignidade natural que lhes era atribuída. Esse pensamento agostiniano 

permaneceu até o fim do século XVII de maneira mais presente, mas ainda nos dias 

atuais pode ser facilmente identificado através de verbalizações e ações 

direcionadas às crianças (BANDINTER, 1985). 

Descartes, ainda no século XVII, pôs fim a muitos pensamentos agostinianos. 

Para ele, a criança era desprovida de discernimento e dirigida pelos instintos do 

próprio corpo. Por outro lado, a semelhança de Descartes com Santo Agostinho é 

que ambos consideravam a infância um mal que, se banido do homem, o tornaria 

mais parecido com Deus (BANDINTER, 1985). 

Até o século XVIII, as crianças, assim que começavam a apresentar certa 

desenvoltura física, costumavam ser entregues aos educadores. Cabia a eles 

ensiná-las as habilidades necessárias para a execução dos ofícios inerentes à 

atividade profissional que cada uma deveria desempenhar na sociedade. Portanto, 

as crianças eram tratadas, na expressão de Ariès (1981), como “adultos em 

miniatura”. 

 

[...] toda a educação se fazia através da aprendizagem […]. As pessoas não 
conservavam os seus filhos em casa; enviavam-nos a outras famílias, com 
ou sem contrato, para que com elas morassem e começassem suas vidas 
[…]. Essa aprendizagem era um hábito difundido em todas as condições 
sociais (ARIÈS, 1981, pp. 228-229). 
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O autor afirma que a infância era estigmatizada por ser uma etapa quase 

imperceptível na vida do ser humano, ou melhor, não se considerava que aquela 

fase fosse, sequer, digna de ser lembrada. E, além disso, o fato é que elas morriam 

em grande número (ARIÉS, 1981). Devido a essa fatalidade – as altas taxas de 

mortalidade infantil decorrentes da falta de noção de higiene – a preocupação dos 

pais se concentrava em se e como iriam manter seus filhos vivos, não como iriam 

criá-los. Tal panorama também era fator decisivo na forma como os pais lidavam 

com seus filhos, na medida em que esses pais, devido à alta probabilidade de 

perdê-los, os tratavam de forma a não estreitar vínculos afetivos com eles 

(REPPOLD et al., 2001). 

Ainda no séc. XVII, começaram a ser publicadas obras que falavam dos 

sentimentos da mãe e do amor materno. Através de Rousseau, com a publicação de 

Émile (1762), sinalizou-se uma posição mais semelhante à da família moderna, a 

qual é caracterizada pela intimidade entre pais e filhos, fundada no amor materno. 

Durante dois séculos, os pensadores, de um modo geral, apoiaram o pensamento 

de Rousseau sobre a família (BANDINTER, 1985). 

No século XIX, houve uma reação higienista, movimento de saúde pública 

que surgiu para combater as altas taxas de mortalidade infantil; surgiram também as 

primeiras instituições escolares. Nessas, as crianças recebiam atenção em um 

espaço só delas, separado dos adultos. A partir de então, começaram a ser vistas 

como criaturas dotadas de necessidades físico-emocionais próprias e diferenciadas 

dos adultos. Começou a surgir, então, uma imagem do mundo infantil, a qual haveria 

de ser contestada (COSTA, 1983). 

A ideia da criação desse mundo infantil, à parte, foi severamente contestada 

por Passetti (1987), o qual afirmava que tal separação não existia, pois, um mundo 

seria complementar ao outro. Para esse autor, caberia ao adulto cuidar da criança, 

educando-a, de forma que ela possa se adaptar mais facilmente à sociedade. Nesse 

processo, a escola, a família e todas as outras instituições sociais estariam 

desempenhando um papel fundamental na formação do indivíduo e na sua 

integração social (REPPOLD et al., 2001).  

 

As crianças participam das relações sociais e este não é exclusivamente um 
processo psicológico, mas social, cultural, histórico. As crianças buscam 
essa participação, apropriam-se de valores e comportamentos próprios de 
seu tempo e lugar porque as relações sociais são parte integrante de suas 
vidas, de seu desenvolvimento (KUHLMANN, 2004, p.31). 
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O olhar mais atento e valorizador para as necessidades físicas, mas também 

psicológicas, da criança, no séc. XX, acabou resultando também em uma relação 

parental de maior vínculo e afeto (REPPOLD et al., 2001). 

Observou-se que, à medida que as sociedades foram se tornando mais 

complexas, a criança passou a adquirir um status diferente. Sob o ponto de vista 

legal, a Convenção Francesa de 1893 abriu caminho para que se adotasse uma 

nova atitude em relação aos direitos da criança, destituindo dos pais o poder de 

propriedade sobre os filhos e os tornando responsáveis por eles (LAUWE & 

NEUERHAHN, 1989 apud ALMEIDA & CUNHA, 2003).  

Também no século XX, mais precisamente em 1959, com a 

institucionalização da Declaração Internacional dos Direitos da Criança, a posição do 

adulto responsável e cuidador, antes vista como pura manifestação de carinho, 

ganhou caráter legal e obrigatório. O descumprimento dessa lei seria, inclusive, 

passível de sanções (idem, ibidem).  

Vale ressaltar que toda essa mudança ocorrida na sociedade, na família e, 

consequentemente, no conceito de infância foi, em grande parte, influenciada pelo 

capitalismo. Devido a essa forma de sociedade, movida pelo consumo e pela 

necessidade intensa de trabalho, gerar mão-de-obra especializada se tornou fator 

primordial. Por isso, a fim de atender a essa demanda, cada vez mais crescente e 

escassa, os adultos começaram a investir na educação dos filhos. 

A partir daí, começou a surgir o conceito de infância, que vigora até os dias 

atuais, um conceito voltado para assegurar e proteger o futuro daquele pequeno ser 

(PASSETTI, 1987). Todo o universo dos pais em torno de seus filhos passou a girar 

de forma que esses fossem preparados, da melhor maneira possível, para o que 

iriam ser quando crescessem. 

 

1.1.2. Breves considerações sobre o conceito de infância no Brasil 

 

 No Brasil, o registro da história da infância começa com a história da 

colonização. A partir das mudanças ocorridas no mundo, mencionadas 

anteriormente, a visão acerca da infância foi se modificando, passando as crianças a 

serem reconhecidas e dignas de preocupação, uma vez que dependiam física e 

emocionalmente dos adultos.  
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A infância no Brasil, desde a época colonial, foi marcada pelo estigma das 

diferenças sociais. No séc. XIX, tais distinções podiam ser percebidas desde a hora 

do nascimento. Assim, as crianças brancas, quando do seu nascimento, eram 

entregues a amas-de-leite, as quais ficavam responsáveis pela amamentação e 

pelos primeiros cuidados. Já os pequenos escravos, na melhor das hipóteses, 

tinham que se esforçar para se adaptar à rotina de trabalho da mãe e lutar para 

sobreviver (CIVILETTI, 1991). 

As escravas parturientes eram obrigadas a voltar ao trabalho, em média, três 

dias após dar à luz ao seu bebê. Nessas circunstâncias, para conseguir sobreviver, 

a criança era obrigada a acompanhar a mãe em seu trabalho. Para tanto, ela 

amarrava a cria nas costas para que as mãos ficassem livres e pudessem exercer 

seus afazeres (CIVILETTI, 1991).  

Estas mães tinham dois destinos. Ou davam à luz e voltavam aos afazeres 

normais, aos da lida, como já dito anteriormente; ou então, eram escolhidas como 

amas-de-leite e passavam a ser tratadas como integrantes da família, não como 

simples criadas. Nessa circunstância, as portas da casa dos ricos lhes eram abertas, 

roupas novas lhes eram ofertadas e os próprios filhos passavam a ter o privilégio de 

viver em um ambiente mais favorável ao seu desenvolvimento (LEITE, 2003).  

Mas também ocorria que muitos dos senhores se incumbiam de afastar os 

pequenos de suas mães para que elas pudessem desenvolver as suas tarefas com 

mais desenvoltura. Essas crianças eram, então, entregues à roda dos expostos, a 

qual tinha os filhos dos escravos como público majoritário; isto porque muitas mães 

lá depositavam seus bebês a fim de livrá-los da escravidão, já que, por lei, tais 

crianças eram consideradas livres. Vale ressaltar que, muitas delas morriam e, sobre 

as que sobreviviam, pouco se sabia do seu destino. Parte dessas crianças era 

entregue a famílias que as criavam, mas que também se utilizavam delas como 

mão-de-obra para manutenção dos afazeres (CIVILETTI, 1991). 

A roda foi um mecanismo que surgiu no séc. XVIII, na Europa, com o 

propósito de acolher crianças enjeitadas e, consequentemente, diminuir o índice de 

mortalidade infantil vigente, pois garantia o anonimato do depositário, estimulando-o 

a entregar a criança ao invés de abandoná-la a própria sorte. Ainda no séc. XVIII, no 

Brasil colônia, a primeira roda foi implementada em Salvador e perdurou até 1950. 

Isso significa que, a “roda dos expostos” perdurou por quase dois séculos; durante 
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esse tempo, foi praticamente a única instituição assistencial à criança abandonada 

(MARCILIO, 2003). 

Quanto ao convívio entre os filhos dos escravos e dos senhores, até os seis, 

sete anos, eram companheiros de brincadeiras e acabavam por se tornarem amigos. 

Porém, o vínculo formado entre eles era, forçosamente, rompido no momento em 

que os primeiros deveriam começar a dar ordens e os demais tinham que obedecer.  

A partir daí os meninos nobres iniciavam o aprendizado do latim, da gramática 

e das boas maneiras, educação que lhes era imposta através de rígidos castigos. 

Tornavam-se, segundo Áries (1981), homens em miniatura, os quais eram obrigados 

a se comportarem como adultos, vestirem roupas escuras, engomadas e com 

penteados impecáveis. Em via de regra, esperava-se que suas feições fossem 

sérias e sisudas, até com um aspecto entristecido.  

As crianças escravas, por volta dessa mesma idade, começavam a exercer 

atividades leves de trabalho, geralmente auxiliando os mais velhos. E, a partir dos 

doze anos, passavam a ser vistas como adultos, tanto no que dizia respeito à labuta, 

quanto ao exercício da sexualidade (CIVILETTI, 1991).   

No que concerne à escolaridade, essa chegou com atraso ao Brasil. O ensino 

público, destino das crianças abastadas, teve início na segunda metade do século 

XVII, e, como as crianças pobres não tinham a mesma oportunidade daquelas 

provenientes de famílias ricas, elas passavam a ser “cidadãos úteis”, trabalhando na 

lavoura. O trabalho infantil era, e ainda hoje é, visto por um número significativo da 

população brasileira como a “melhor escola”; essa crença corrobora com a ideia de 

que, mesmo com o avanço na forma como a infância seria encarada, ela ainda era 

tratada, em muitas realidades socioculturais, sem muita distinção em relação ao 

adulto (PRIORI, 2004). 

A precocidade do trabalho infantil, a qual impunha às crianças uma condição 

de vida incompatível com suas necessidades, foi uma das razões responsável pelo 

alto índice de mortalidade infantil. Mas esse era alto também nas classes abastadas, 

sendo que os escravos enfrentavam situações ainda mais delicadas, pois suas 

condições de vida pareciam extremamente precárias e desumanas.  

Portanto, nessa abordagem da infância, começou-se com um estudo 

etimológico da palavra, que foi, ao longo do tempo, conceituada de várias maneiras 

e englobando faixas etárias diferentes, a depender da época e do local que fosse 

estudada, tanto no Brasil, como em outras partes do mundo. Esse conceito de 
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infância não é estático e nem único. Pode haver conotações distintas para 

realidades distintas, pois sempre estará atravessado pelo contexto histórico e 

cultural no qual está inserido. No Brasil, apesar das diversas realidades existentes e 

das especificidades das diversas regiões de um país tão grande e também tão 

desigual, o Estatuto da Criança e do Adolescente prega que a infância vai até os 12 

anos de idade, tendo esses menores, ao menos legalmente, alguns direitos 

assegurados pela Convenção das Nações Unidas sobre o direito da criança. Logo, 

tem-se percorrido um longo caminho para definir e entender essa fase do 

desenvolvimento humano, buscando proteger o futuro da criança. Entretanto, na 

prática, nem sempre as coisas funcionam dessa maneira, e a infância acaba sendo 

negligenciada, assim como a educação das crianças. 

 

1.1.3. Nuances do processo de construção de políticas de atenção à infância e suas 

repercussões: desvelando a (in)visibilidade infantil 

 

A partir de transformações sociais que passaram a marcar o país pós-

colonial, outras formas de assistência à infância foram sendo pensadas, e alguns 

direitos começaram a ser garantidos, mesmo que, muitos deles, sob um viés 

questionável. O entendimento desse processo de construção das políticas públicas 

direcionadas às crianças e adolescentes está vinculado à representação que a 

infância teve, ao longo dos períodos Colonial, Imperial e Republicano, dentro do 

contexto histórico e social vigente no Brasil. 

De acordo com estudos feitos por Rizzini (2011), ainda no século XIX, a 

criança era vista e tratada para ser submissa. Os olhares e a atenção sobre ela 

eram provenientes, em especial, da própria família e da igreja. Essa última 

instituição prestava-lhe assistência movida pela caridade, pois, então, acreditava-se 

que, através da generosidade expressa por esmolas e donativos, o indivíduo 

chegaria ao reino dos céus. Segundo esse pensamento, aos pobres cabia apenas 

receber a boa vontade da caridade alheia. 

Mas mudanças em todas as esferas sociais começaram a ocorrer entre o 

período pré-republicano e o início do Brasil República, mais precisamente, final do 

séc. XIX e começo do séc. XX. Como efeito da era industrial capitalista, dos 

movimentos de emancipação e (re)construção de uma nacionalidade, naturalmente, 

que esses reflexos haveriam de se fazer sentir também em relação ao conceito de 
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infância, refletindo também sobre a forma de atenção e cuidados direcionados às 

crianças.  

A criança, nesse período de transição, era percebida como alguém que 

precisava ser moldado para garantir as mudanças e a construção de um novo 

mundo que estava sendo idealizado. Ela se tornaria peça chave para o progresso da 

nação e pedra fundamental para a edificação do seu futuro. Então, essa nova 

postura deu lugar à uma visão filantrópica que visava o bem comum, o bem-estar 

social (RIZZINI, 2011).  

Pensando na construção de um futuro melhor, que demandaria a regeneração 

da raça humana para a manutenção da ordem e da paz social, a elite pensante da 

época - médicos, homens do direito, humanitários, moralistas, etc. - começaram a 

levantar a bandeira de um planejamento de ações voltadas para a infância. O poder 

público passou a regular o direito paterno e as relações intrafamiliares, exercendo 

mais interferência sobre o destino das crianças e dos jovens. O Estado e as pessoas 

de bem também começaram a ter a obrigação de vigiar e zelar pelas crianças, a fim 

de assegurar que essas se tornassem mulheres e homens úteis ao progresso da 

nação.  

Sendo assim, as práticas de abandono e descaso em relação às crianças 

passaram a ser rejeitadas e criticadas. Não se aceitaria mais esse tipo de 

negligência, sobretudo em se tratando de crianças pobres, por se creditar a elas a 

maior incidência de comportamentos ditos desviantes; dentre eles, destacar-se-iam 

o vício, a criminalidade, a mendicância - os quais colocavam em risco a ordem 

social, ameaçando a criação de uma nação civilizada e próspera. Lê-se que:  

 

Se os tempos eram de mudança, no Brasil, mais do que isso, os tempos 
eram de criação; sentia-se estar finalmente fundando a nação. Acreditava-
se fervorosamente na possibilidade de (re)formar o Brasil – proposta logo 
adquiriu a dimensão de uma ampla “missão saneadora e civilizadora”. 
Bradava-se como ideal salvar o Brasil do atraso, da ignorância e da barbárie 
para transformá-lo numa nação “culta e civilizada”. A esses tempos de 
mudanças estavam associados problemas de difícil solução, que se 
seguiram ao processo de abolição da escravatura e proclamação da 
república (RIZINI, 2011, p. 25). 

 

De acordo com essa lógica, haveria de recair sobre as crianças olhares 

dúbios. Ou melhor, seriam percebidas tanto como alvo de cuidado, já que 

precisavam ser salvas do perigo das vicissitudes, mas também como causadoras de 

ações perigosas, que poderiam colocar em risco o futuro da sociedade.  
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Tais crianças, vítimas de pobreza material e moral, muitas vezes, haviam sido 

enjeitadas e teriam ido parar em instituições de caridade; elas eram olhadas pelo 

poder público e pela sociedade como um grave problema, que clamava por 

resolução. Criou-se, então, a partir do final do séc. XIX e sob a justificativa da 

ideologia acima descrita, a categoria de “menor”, reconhecida por lei. Junto com 

essa lei, votou-se um plano de educação para moldá-las segundo um padrão de 

comportamento aceitável pela sociedade. Mas, parte desse plano tinha por objetivo 

promover uma educação imprescindível ao progresso que, no entanto, buscava, na 

medida do possível, manter o povo sob o controle dos grupos detentores de poder. 

Essa era a forma de garantir a manutenção da ordem pública, uma forte herança do 

período colonial, que via a educação voltada, majoritariamente, para a capacitação 

de mão-de-obra (KUHLMANN, 2004; RIZZINI, 2011). 

 

Salientava-se que a criança deveria ser educada visando-se o futuro da 
nação; no entanto, tais palavras, transformadas em ação, revelavam que, 
em se tratando da infância pobre, educar tinha por meta moldá-la [...] o país 
optou pelo investimento numa política predominantemente jurídico-
assistencial [...] em detrimento de uma política nacional de educação de 
qualidade (RIZZINI, 2011, p. 29). 

 

Mas a inserção da criança e do adolescente na sociedade, dentro do contexto 

descrito e sob a visão acima registrada, haveria de defender um tipo de educação 

que passaria longe das propostas de muitos dos grandes pensadores da educação, 

como, por exemplo, Paulo Freire. Esse, na obra “Pedagogia do Oprimido” (1974), 

denominou esse tipo de educação de “educação bancária”, que nada mais seria do 

que a educação para a submissão. Com a proposta de educar em prol da defesa da 

sociedade, construiu-se uma prática educacional que pouco iria contribuir para a 

formação do cidadão, pois se propunha a instruí-lo apenas para que esse se 

moldasse aos interesses políticos vigentes. Logo, trata-se de uma educação 

repressora. 

 Então, para a criança que estava sob a tutela familiar cabia a cidadania, a 

qual permitia uma atuação um pouco mais participativa nos processos políticos; mas 

para aquela que estava sob os cuidados do estado, cabia uma educação para a 

repressão, disfarçada numa visão filantrópica e assistencialista.  

Em suma, a criança era vista como peça primordial para salvar a nação e 

deveria atender aos anseios da classe dominante, a qual temia perder os seus 
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privilégios. É evidente que se tratava de um ranço do Brasil Colônia, que restringia o 

poder apenas aos abastados, sendo tal poder passado, como herança, de geração 

em geração. 

O fato é que esse status quo, como já dito, ainda repercute na atualidade, e, 

apesar de esforços empreendidos na direção da mudança de tal situação através de 

propostas que visem uma educação de qualidade para formação do cidadão 

consciente, ativo social e politicamente, muito ainda precisa ser pensado e 

trabalhado. (MENDES, 2009).  

De maneira geral, a visão dominante ainda é a da manutenção de um país 

governado por poucos, dominado por uma minoria burguesa, expert no modelo de 

assujeitar a população em favor dos próprios interesses, o que leva a uma educação 

ineficiente, que não cumpre seu papel primordial: o de formar cidadãos, propósito 

educacional assegurado por lei. A Constituição Federal, no seu artigo 205 prega que 

“A educação, direito de todos [...] será promovida e incentivada com a colaboração 

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

exercício da cidadania [...]”. Apesar de a educação, em muitas instituições, se 

assemelhar ainda àquela do séc. XIX, descrita acima, e salvas as devidas 

diferenças, ainda é possível perceber na educação das crianças pobres os seus 

princípios opressores resguardados até os dias de hoje no Brasil, como revela 

Moysés Kuhlmann, respeitado estudioso da infância e da educação de crianças, em 

sua obra “Infância e educação infantil: uma abordagem histórica”, lançada há pouco 

mais de uma década. 

 

A pedagogia das instituições educacionais para os pobres é uma pedagogia 
da submissão, uma educação assistencialista marcada pela arrogância que 
humilha para depois oferecer o atendimento como dádiva, como favor aos 
poucos selecionados para receber uma educação que parte de uma 
concepção preconceituosa da pobreza e que, por meio de um atendimento 
de baixa qualidade, pretende preparar os atendidos para permanecer no 
lugar social a que estariam destinados. Uma educação bem diferente 
daquela ligada aos ideais de cidadania, de liberdade, igualdade e 
fraternidade. (KUHLMANN, 2004, pp. 181-182) 

 

A partir dos anos 90, principalmente no estado de São Paulo, foram 

implementadas na área pedagógica, políticas públicas carregadas de um discurso 

progressista que trazia conceitos como gestão democrática, inclusão, respeito pelas 

diferenças e, entre outros, autonomia da escola. Porém, o que se percebe, na 

realidade, é que existe um abismo entre o que está no papel, na legislação, e a 
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prática e cotidiano escolar. A participação de todos na escola, apesar de legitimada, 

ainda carece de dispositivos que permitam que esta se concretize de forma plena 

(GIOVEDI, 2012). 

Além disso, como a população, de maneira geral, ainda não aprendeu a 

assumir um papel ativo e pensante no processo de construção da sua história, tem 

dificuldade de incorporar essas novas funções à sua vivência. Precisa ainda 

exercitar o papel de ator social participativo, de grande relevância para a construção 

de uma realidade mais igualitária e democrática (MENDES, 2009). 

 

Na formação sociopolítica do brasileiro, a noção de participação nas 
decisões políticas está limitadamente presente. Além do ato de votar em 
dias de eleição, que é, sem dúvida, um importante exercício democrático, 
são raros os canais à disposição do cidadão para efetivamente se apropriar 
do conjunto de informações e decisões de uma administração pública, ou 
seja, apoderar se daquilo que lhe pertence como cidadão (MENDES, 2009, 
p. 131). 

 

Essa realidade que é válida em se tratando dos adultos, agrava-se ainda mais 

no âmbito da infância, já que as crianças continuam sendo vistas, por muitos, como 

seres faltantes e incapazes de tomar decisões ou expressar posicionamentos 

relevantes. Sua participação se torna, pois, ainda mais restrita (SARMENTO; 

FERNANDES & TOMÁS, 2007). Para que essa configuração mude, é necessário, 

portanto, que haja uma modificação na representação que se tem da infância. E a 

fim de que essa parte da população comece a se inserir de forma mais efetiva na 

vida pública ou política, é preciso que os argumentos a favor de uma infância dotada 

de voz e capaz de contribuir de maneira útil para os debates públicos superem as 

ideias ainda existentes e muito presentes sobre a incapacidade infantil (PROUT, 

2010). 

  

A infância é especialmente prejudicada, entre todos os grupos e categorias 
sociais excluídas (nomeadamente, grupos étnicos minoritários, pobres, 
mulheres, pessoas idosas, etc.), quer pela relativa invisibilidade face às 
políticas públicas e aos seus efeitos, quer por que é geralmente excluída do 
processo de decisão na vida colectiva (SARMENTO; FERNANDES & 
TOMÁS, 2007, p. 1). 

 

A informação favorável é que já é possível perceber um movimento que pode 

ser considerado significativo no sentido de operar uma mudança dessa realidade. 

Trabalhos recentes sobre a infância, como os publicados por Müller (2010), pregam 



52 

com veemência a importância da participação efetiva das crianças nas esferas 

política e social, não somente através de uma educação diferenciada, voltada para a 

formação de sujeitos críticos e ativos socialmente, mas também da escuta 

verdadeira à população infantil.  

 

Os trabalhos de Alan Prout, Nick Lee, Alexandre de Carvalho e Fernanda 
Müller defendem o protagonismo das crianças nas pesquisas e na 
construção de políticas para a infância. Esses trabalhos insistem na 
necessidade de escuta às crianças, contudo, uma escuta não centrada nas 
lógicas do adulto (MÜLLER, 2010, p.15) 

 

Esse olhar específico sobre a criança, o qual considera a importância do 

conhecimento sobre a infância a partir da escuta das próprias crianças, representa 

relevante mudança na maneira de perceber e tratar essa fase do desenvolvimento 

humano, assim como também denota uma mudança na maneira com que estes 

pequenos seres têm se posicionado, despertando assim essa nova forma de visão 

que recai sobre elas. É a criança histórica que influencia e é influenciada pelo 

contexto histórico, e que, nesse engendramento, hoje, começa a se perceber e se 

fazer ser percebida de maneira diferente, pelo menos por uma parte da sociedade. 

 
Durante as últimas duas décadas diversas sociedades observaram uma 
onda crescente de ideias sobre a participação e a voz das crianças 
enaltecidas no artigo 12 da convenção das nações unidas sobre os direitos 
da criança, essas noções angariam apoio e esforço para sua 
implementação na prática [...] por exemplo, a iniciativa Children and Young 
People’s Unit, criada recentemente para desenvolver "Uma política de 
inclusão" nessa área, declara o seguinte: "Queremos ouvir as vozes dos 
jovens influenciando e moldando os serviços locais, colaborando em suas 
comunidades; que sintam-se ouvidos e valorizados e sejam tratados como 
cidadãos responsáveis" (PROUT, 2010, pp. 21-22). 

 

Vale destacar que esses movimentos de valorização da infância e em defesa 

da necessidade de se dar voz e ouvir as crianças e jovens, apesar de possuírem um 

respaldo legal, pois se baseiam em leis e políticas de atenção e assistência, ainda 

não são amplamente difundidos e postos em prática. Ainda há opostos tanto no que 

se refere às condutas de atenção às crianças quanto à forma de percebê-las e 

representá-las, como já dito anteriormente. Por essa razão, todos os esforços e 

iniciativas em prol dessa mudança são importantes e desejados.  

 

Mesmo sendo esse um movimento ainda [...] polarizado, já é possível 
perceber mudanças, mesmo que ainda acanhadas, na forma como as 
crianças e jovens são percebidos. Como se pensar a infância e as políticas 
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voltadas para essa etapa do desenvolvimento sem ouvir as próprias 
crianças? (PROUT, 2010, p. 25). 
 

Na contemporaneidade e na esteira dessa política de se dar maior atenção 

aos jovens, na perspectiva democrática, surgiu a semente deste trabalho de 

pesquisa. A autora pactua dessa ideologia voltada para a escuta das crianças na 

construção de todo e qualquer objeto ou dispositivo que trate da infância, e acredita 

na importância de iniciativas que sustentem e disseminem essa visão. Como 

repercussão dessa abertura da forma de ver a infância, surgiu a ideia de se estudar 

a representação das crianças no âmbito escolar, especificamente nos anos iniciais 

do ensino fundamental, e conhecer um pouco da visão que elas têm a respeito 

dessa forma de participação na vida pública, tema da presente dissertação. 

 

1.2. A escola como espaço de exercício da representação: contribuições de 

Paulo freire 

 

Os escritos e a prática de Paulo Freire, de maneira geral, deixaram importante 

legado para a área da educação, mas com reflexos nos mais diversos setores da 

sociedade, pois sua concepção de educação não se limitada ao aprendizado da 

leitura e da escrita, mas se refere, ainda e sobretudo, a uma prática político-

ideológica que permite a construção do conhecimento através da formação do ser 

humano, de sua cidadania. Isso implica no desenvolvimento das funções 

intelectuais, mas também das emocionais e sociais; e para que se exerça esse tipo 

de educação emancipadora e libertadora, o contexto escolar precisa ser 

favorecedor. É necessário que a escola tenha um modelo político-pedagógico que 

privilegie essa instituição como espaço de construção de saber, de participação 

popular e de exercício da cidadania. Diante disso, as ideias de Paulo Freire (1991; 

1996; 2000; 2014 [1974]; 2014 [1967]) subsidiam o leitor para refletir e melhor 

compreender o fenômeno da representação no contexto escolar.   

Será apresentado, a seguir, a perspectiva freireana de educação, seguida de 

uma proposta de trama conceitual que traz conceitos-chave para a compreensão do 

tema central desse trabalho: a representação no contexto escolar. Esse conceito 

assume, nessa pesquisa, um viés diferenciado, visto como uma forma consciente de 

participação que traz a postura crítica como fator fundamental.  
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1.2.1. O papel da educação na perspectiva freireana 

 

Paulo Freire (1921-1997), amplamente conhecido como um educador popular, 

propôs um modelo educacional que compreendia a educação como consciência 

política. Sempre demonstrou grande envolvimento com a educação popular, e 

expressava, em suas ideias e em seus estudos, a crítica à visão elitista do sistema 

educacional dominante. Por isso, questionava a concepção de ensino vigente no 

país e os valores que o embasavam, acreditando que esses não convergiam com a 

proposta de transformação do Brasil em uma nação democrática.  

Concebia a educação como fator central das mudanças sociais, mas não 

suficiente em si. Se essa, por um lado, é capaz de promover e contribuir para o 

movimento; por outro, demanda mudanças também em outras esferas para se fazer 

mais efetiva, sob o risco de sozinha não gerar uma alteração significativa na 

estrutura social em questão. Segundo Freire (1991), “os educadores progressistas 

sabem muito bem que a educação não é a alavanca da transformação da 

sociedade, mas sabem também o papel que ela tem nesse processo” (p. 30). 

Por essas razões, fez da busca pela superação da sociedade opressora sua 

meta principal, acreditando que a democracia seria uma das molas propulsoras das 

mudanças sociais necessárias e, em última instância, também promoveria o 

desenvolvimento econômico do país. Para ele, o desenvolvimento econômico seria 

consequência da democracia, que diminuiria as desigualdades sociais e confluiria no 

bem-estar social como um todo. Para tanto, porém, era necessário a participação 

massiva da população. (FREIRE, 2000) 

Para que essas mudanças sociais pudessem acontecer, pautou sua atuação 

e pensamento em uma concepção de educação que: 

 

[...] possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua problemática. De 
sua inserção nesta problemática. Que o advertisse dos perigos de seu 
tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a coragem de lutar, 
em vez de ser levado e arrastado [...] submetido às prescrições alheias. 
Educação como um diálogo constante com o outro. Que o predispusesse a 
constantes revisões. Uma análise crítica de seus “achados”. A uma certa 
rebeldia, no sentido mais humano da expressão (FREIRE, 2014 [1967], pp. 
118-119). 
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Freire (2000) acreditava na presença do ser no mundo e da necessidade da 

intervenção de cada um sobre o seu entorno. Defendia a ideia de que o exercício da 

cidadania deveria se fazer sempre presente, pois o estar no mundo implicaria em 

uma relação de mão-dupla, em que a interação é força transformadora tanto do 

sujeito quanto do mundo que o cerca. “Eu não estou no mundo para simplesmente a 

ele me adaptar, mas para transformá-lo” (p. 33). 

E para que esse processo de transformação com e no mundo tivesse início, 

os sonhos de construir um mundo melhor precisavam existir. É a partir de um sonho 

como esse que se pode desenhar o projeto de um mundo melhor, que se pode 

pensar em construir algo, programar uma ação que extrapole o imposto às massas 

uniformes. Porém, o sonho precisa estar vinculado ao contexto de vida que cerca o 

sonhador, senão pode virar mero devaneio subjetivista e correr grande risco de 

acabar por nunca se concretizar. 

Como o sujeito é um sujeito no mundo, esse precisa ter consciência do seu 

entorno, assumindo uma visão crítica de tudo, pois só assim será possível intervir, 

passando à ação. A partir da ideia de que a mudança, apesar de árdua, é possível e 

necessária, o autor reflete sobre as práticas pedagógicas e sobre a escola como 

promotora de pensamentos críticos e geradores de comportamentos direcionados 

para uma participação mais ativa no mundo. 

Segundo o pensamento de Freire (2014 [1974]), a educação pode ser tanto 

“bancária” quanto “libertadora” ou “problematizadora”. A primeira, comumente 

pensada com o objetivo de dominação, é alienante e opressora. Nela, a relação 

educador/educando é eminentemente vertical e pressupõe o saber de um sobre o 

outro, ou seja, não é relação, mas subjugação. Essa não-relação, Freire chama de 

“relações fundamentalmente narradoras, dissertadoras”6 (p. 79) e chega a relacionar 

esse tipo de educação ao ato de desumanizar, inclusive porque, nela, os educandos 

são vistos meramente como objetos de depósito. 

 

[...] uma das características desta educação dissertadora é a “sonoridade” 
da palavra e não sua força transformadora [...] o educador é o sujeito, 
conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado [...] a 
narração os transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” 
pelo educador [...] quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto 
melhores educandos serão [...] na visão “bancária” da educação o “saber” é 
uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação 

                                                 
6 Grifo do autor 
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que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da 
opressão [...] o educador que aliena (FREIRE, 2014 [1974], pp. 80-81) 

 

Pode-se dizer que esse tipo de educação se assemelha àquela implementada 

no Brasil no final do séc. XIX, com vistas à passividade e domesticação, que 

objetivava moldar as crianças e jovens ao que a elite desejava: a manutenção das 

classes sociais e do poder dos ricos sobre os pobres. Uma educação com cunho 

assistencialista e viés dito humanitário, envolto por uma falsa generosidade no ato 

de “educar”. Essa é a dita educação bancária, expert no ato de dominar e assujeitar, 

com suas práticas que de nada estimulam o pensar crítico e autêntico, mas anulam 

ou minimizam qualquer possibilidade criadora e transformadora da realidade 

opressora. 

A educação bancária traz, portanto, uma visão de homem muito peculiar. O 

homem a que se refere é um homem no mundo, negando seu aspecto relacional 

com o mundo e com os demais. Nessa perspectiva, o mundo está posto, pronto, e o 

homem está nesse mundo passivo a ele. Da mesma forma, a consciência desse 

homem também é concebida como algo quase que mecânico, um reservatório a 

parte, vazio, que vai sendo preenchido pelos conteúdos que lhe são impostos a sua 

volta, sem nenhuma intencionalidade.  

 

Essa concepção “bancária” [...] sugere uma dicotomia existente homens-
mundo. Homens simplesmente no mundo e não com o mundo e com os 
outros. Homens expectadores e não recriadores do mundo [...] a 
consciência como se fosse alguma seção “dentro” dos homens [...] 
passivamente aberta ao mundo que irá “enchendo” de realidade [...] não 
distingue presentificação à consciência de entrada na consciência [...] os 
objetos que me cercam estão simplesmente presentes à minha consciência, 
e não dentro de mim (FREIRE, 2014 [1974], pp. 87-88) 

 

Alinhada a essa concepção de homem, mesmo que de forma não consciente 

para alguns, a posição educador/educando segue o mesmo padrão, pois cabe ao 

primeiro executar esse papel de preencher essa falsa consciência e “educar” o 

educando para que esse se adapte da melhor forma possível a realidade posta, a da 

opressão. Nessa prática não há comunicação, peça chave para a construção do 

conhecimento. Resta somente a imposição e a dominação.  

Em contrapartida a essa educação “bancária”, Freire (2014 [1974]) trouxe 

uma outra forma de educação, a que ele se refere como, educação 

“problematizadora”. Objeto de desejo dos que visam a independência e autonomia 
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das pessoas, ela tem como objetivo, através do diálogo entre sujeitos mediados pelo 

mundo, a tomada de consciência de si, a liberdade e a autonomia. Baseia-se no 

pressuposto de que o homem é um ser ontológico e, por isso mesmo, tem um poder 

transformador a priori. Ele vem ao mundo para se humanizar, criar, recriar-se. 

Portanto, mais cedo ou mais tarde, percebe a contradição a que é imposto, e faz 

movimentos para sair e quebrar esse continumm.  

Nesse contexto, o educador molda seu comportamento e sua ação de ensinar 

em prol dessa libertação. Ele não espera, mas estimula esse processo. A relação 

educador-educando é horizontal e baseada na aprendizagem mútua. Ambos são 

detentores do saber e são companheiros no percurso que se propõem a trilhar, 

juntos.  

Dentro dessa concepção é impossível falar de um homem, é preciso falar de 

homens - no e com o mundo. Não existe um sem o outro, sem a interação. O 

homem é visto como um ser da consciência, que tem pensamentos e ações 

pautadas na intencionalidade, homens que se constroem na relação com o mundo – 

transformando-o – e com os homens. Sendo assim, a educação precisa atender a 

esse homem que pensa, que tem consciência, embasando seu fazer numa ação 

problematizadora que fomente a construção do próprio conhecimento, um ato 

cognoscente. Nesse, o próprio objeto de conhecimento se torna mediatizador dos 

sujeitos cognoscentes, que, numa relação dialógica, rompem com a dicotomia 

educador/educando. Se ambos são detentores e produtores de um conhecimento 

que se constrói justamente na relação entre ambos, pode-se falar então de 

educador-educando e de educando-educador, pois ambos educam e são educados, 

simultaneamente. 

 
Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si 
mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. 
Mediatizados pelos objetos cognoscíveis que, na prática “bancária”, são 
possuídos pelo educador que os descreve ou os deposita nos educandos 
passivos (FREIRE, 2014 [1974], p. 96).  

 

A educação libertadora de Freire é, portanto, calcada no diálogo, na relação 

de igualdade, de horizontalidade. Entende-se que não há uma relação vertical entre 

educador e educando, já que ambos são sujeitos “do ato cognoscente” (FREIRE, 

2014 [1974], p. 94). 
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Neste sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o 
ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir 
“conhecimentos” e valores aos educandos [...] a educação problematizadora 
coloca [...] a exigência da superação da contradição educador-educandos. 
Sem esta, não é possível a relação dialógica, indispensável a 
cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes em torno do mesmo objeto 
cognoscível (FREIRE, 2014 [1974], pp.94-95) 

 

O que se pode compreender dessa forma de educação defendida por Paulo 

Freire é que cai por terra a dicotomia educador-educando, presente nas formas 

tradicionais de ensino. É através de um diálogo marcado pela horizontalidade das 

relações, em que se acredita que “ninguém educa ninguém”, mas “os homens se 

educam entre si mediatizados pelo mundo” (p. 79), que ocorre a superação de uma 

relação hierarquizada. “Não mais educador do educando, não mais educando do 

educador, mas educador–educando com educando–educador. (FREIRE, 2014 

[1974], p. 95). É nesse moto-contínuo, que a educação libertadora gera um sujeito 

crítico, autônomo e produtor de conhecimentos. 

Para que essa concepção de educação possa ser levada adiante, é 

necessário um ambiente escolar que pactue dos mesmos princípios e tenha um viés 

político-pedagógico condizente com o de uma educação problematizadora. Em 

“Educação na Cidade” (1991), Paulo Freire fala sobre o que considera a escola ideal 

com que sonhou. Durante sua atuação política e administrativa na Secretaria de 

Educação da cidade, Freire pautou sua atuação em um modelo político-pedagógico 

inspirado na noção de uma escola pública popular democrática. Segundo ele, a 

concepção de escola que acredita é a de um local onde se estimule a criatividade, a 

alegria; uma escola que seja, com a colaboração de todos – docentes, discentes, 

pais, comunidade - vaso alquímico para construção do conhecimento. 

 

A escola pública que desejo é a escola onde tem lugar de destaque a 
apreensão crítica do conhecimento significativo através da relação 
dialógica. É a escola que estimula o aluno a perguntar, a criticar, a criar; 
onde se propões a construção do conhecimento coletivo, articulando o 
saber popular e o saber crítico, científico, mediados pelas experiências no 
mundo (FREIRE, 1991, p. 83). 

 

Uma escola democrática onde todos têm voz, onde as relações são dialógicas, os 

debates são fomentados e os saberes populares são respeitados. “Sonhamos com 

uma escola pública capaz, que se vá construindo aos poucos num espaço de 

criatividade. Uma escola democrática em que se pratique uma pedagogia da 
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pergunta” (p. 24). Uma escola de qualidade que tenha a constituição do cidadão 

como foco principal.  

 
A priorização da "relação dialógica" no ensino que permite o respeito a 
cultura do aluno, a valorização do conhecimento que o educando traz, 
enfim, um trabalho a partir da visão do mundo do educando é sem dúvida 
um dos eixos fundamentais sobre os quais deve se apoiar a prática 
pedagógica de professoras e professores. [...] a participação do aluno não 
deve ser entendida de forma simplista (FREIRE, 1991, pp. 82-83) 

 

Essa escola precisa valorizar, através da relação de horizontalidade 

educador-educando e educando-educar, a cultura e individualidade de seus alunos, 

as habilidades e competências de cada um deles, utilizando-se dessas 

características pessoais como fator facilitador no processo de construção do 

conhecimento.  

 

A qualidade dessa escola deverá ser medida não apenas pela quantidade 
de conteúdos ministrados e assimilados, mas igualmente pela solidariedade 
de classe que tiver construído, pela possibilidade que todos os usuários da 
escola - incluindo pais e comunidade – tiverem de utilizá-la como um 
espaço para a elaboração de sua cultura (FREIRE, 1991, pp. 15-16).  

 

Precisa ainda fornecer as condições materiais e ideológicas necessárias para 

que as práticas progressistas possam ser implementadas. É necessário que essa 

escola seja, antes de mais nada, um espaço verdadeiramente público e 

democrático, que estimule a participação ativa de sua comunidade que, ao se tomar 

consciente de si e do mundo, torne-se cada vez mais capaz de fazer uma leitura da 

própria atuação e do que acontece a sua volta. Esse viés político precisa estar 

presente e ser estimulado.  

A participação do sujeito, para Freire (1996), era descrita como um exercício 

de se colocar no mundo e tomar decisões ou como forma maior de intervir no 

mundo, de fazer História, de ser autor de mudanças e, também, de se educar. Para 

ele, a participação estaria intimamente ligada à democratização das estruturas 

sociais que, por sua vez, costumam gerar o efeito inverso: o de coibir a participação 

da população nas decisões políticas e na construção de um mundo mais justo. 

Assim, a conduta participativa deveria ser favorecida nos espaços democráticos, os 

quais teriam o dever de dar voz à massa, a todos os envolvidos, a partir das suas 

representações (FREIRE, 1996).  
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Logo, a participação a que se refere Freire, como já citado, não é uma 

participação meramente casual, mas um movimento político, consciente e engajado, 

que atinge todas as esferas da instituição escolar, influenciando-as, na busca de 

uma construção coletiva. A escola precisa, pois, assumir o status de espaço 

propiciador dessa forma de estar no mundo, que só é possível através de uma 

educação emancipadora que prioriza a formação cidadã. Essa participação referida 

inclui todos os agentes envolvidos, acima já citados, e pode levar a criações e 

recriações nas mais diversas esferas, ou seja, é uma forma de estar no mundo 

geradora de mudanças. Freire ressalta a importância da representação e dos 

conselhos escolares como formas de viabilizar essa participação. 

 

A participação [...] implica, por parte das classes populares, um “estar 
presente na História e não simplesmente nela estar representadas”. Implica 
a participação política das classes populares através de suas 
representações ao nível das opções, das decisões e não só do fazer o já 
programado. [...] para nós também, é que os conselhos de escola têm uma 
real importância enquanto verdadeira instância de poder na criação de uma 
escola diferente. Participação popular para nós não é um slogan, mas a 
expressão e, ao mesmo tempo, o caminho de realização democrática da 
cidade (FREIRE, 1991, p. 75). 

 

Então, se a representação for pensada enquanto processo que envolve a 

escuta, o diálogo e a percepção do Outro, esta será também percebida como um 

eficiente acesso à participação das massas no processo de transformação. Em se 

tratando do espaço escolar, esta pode ser a ponte entre todos os envolvidos em tal 

contexto, permitindo, assim, ampla participação nas tomadas de decisão, bem como 

uma melhoria na qualidade da escola e, consequentemente, da Educação e da 

sociedade como um todo. 

Embasados por essas concepções sobre a educação, o homem e o mundo, a 

presente pesquisa foi delineada em comunhão com o pensamento freireano de 

educação como prática da liberdade, e fincou-se nos postulados desenvolvidos por 

esse educador a fim de melhor entender o tema central desse estudo, a 

representação no contexto escolar, na interação com conceitos-chave de Paulo 

Freire, tais como problematização, escuta sensível, respeito pelos saberes do outro, 

síntese cultural e transformação da realidade. Acreditamos na importância de um 

trabalho que tenha início ainda nos primeiros anos de educação das crianças e que 

objetive o desenvolvimento de um pensar crítico que possibilite uma atuação 

consciente, pois parte-se da premissa de que, apesar de algumas crianças 
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possuírem, em princípio, um perfil maior de liderança e escuta e maior hábito de 

reflexão, voltada, inclusive, ao ambiente e à ação, tais habilidades necessárias ao 

representar consciente podem e devem ser trabalhadas, permitindo que todo e 

qualquer indivíduo seja capaz de uma ação no mundo transformadora da realidade 

vigente. 

A interligação de conceitos freireanos para fins de pesquisa e ação 

educacional tem sido trabalhada, desde 2001, sob a coordenação da profa. Dra. Ana 

Maria Saul, pela Cátedra Paulo Freire, espaço para estudo e discussão dos escritos 

e postulados desse educador e também para o desenvolvimento de pesquisas sobre 

a abrangência e reverberação destes na educação (SAUL & SAUL, 2013). Muitas 

dessas pesquisas e estudos têm usado as chamadas “tramas conceituais” como 

forma de trabalhar com os conceitos de Paulo Freire, evidenciando a essência 

relacional de toda a obra desse pensador.  

 

1.2.2. Uma proposta de trama conceitual sobre a representação no contexto escolar 

 

Paulo Freire viveu no Nordeste nas primeiras décadas de sua vida, ficando, 

mais tarde, exilado por 16 anos. Nos anos de 1980, retornou ao Brasil e, entre 

outras tantas atividades, lecionou no Programa de Pós-graduação da PUC-SP até o 

ano de seu falecimento. No ano seguinte, em 1998, foi criada, nessa mesma 

instituição, a Cátedra Paulo Freire, já citada anteriormente. Nesse espaço, as tramas 

conceituais vêm sendo amplamente trabalhadas como recurso didático e 

metodológico, que possibilita o estudo de temas diversos relacionados à teria de 

Paulo Freire. 

 
As tramas consistem em uma explicitação esquemática das articulações 
possíveis entre um conceito central (escolhido pelo pesquisador ou grupo- 
classe) como ponto de partida para a reflexão, relacionando outros 
conceitos a esse central. Todos esses conceitos são selecionados com 
base nos interesses e necessidades do autor da trama, devendo ser 
rigorosamente compreendidos no contexto da proposição da obra de Paulo 
Freire. Entende-se, pois, que toda a trama é motivada por um objeto de 
estudo do seu autor. Por isso, as relações da trama podem variar bastante, 
mesmo quando partem de um mesmo conceito central (SAUL et al., 2012, 
p. 1). 

 

A utilização das tramas conceituais tem como finalidade tanto facilitar a 

visualização da articulação dos conceitos freireanos proporcionando assim um 
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melhor entendimento do fenômeno de estudo em questão, quanto facilitar 

didaticamente o estudo e a compreensão dos conceitos explicitados nas obras de 

Paulo Freire (SAUL & SAUL, 2013). 

Dessa forma, foi elaborado o esquema abaixo proposto, sugerido pelo Prof. 

Valter Giovedi, durante a qualificação da presente pesquisa: 

 

 

Organograma 1: Trama conceitual freireano em torno do conceito de representação escolar. 

 

Os dois primeiros conceitos da trama proposta, o diálogo e a 

problematização, foram tangenciados ao abordar a concepção freireana de 

educação, pois são intrínsecos a ela. Não é possível falar de uma educação 

emancipadora e de formação de conhecimento e do próprio homem senão através 

do diálogo e da problematização. Da mesma forma, não é possível falar de 

representação senão através de tais conceitos, pois se baseia, antes de mais nada, 

na relação dialógica.  

Nas concepções freireanas de educação, de homem e de mundo, o diálogo é 

peça fundamental e precisa ser entendido como o propulsor do pensamento crítico-

reflexivo, essencial no processo de tomada de consciência do sujeito. É no diálogo, 
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através do uso da palavra, instrumento de mediação e consolidação das relações 

humanas, que se configuram as reflexões, as trocas de pensamento, nas quais se 

constroem e de onde germinam ideias e conhecimento. É através das interações 

dialógicas que ocorre a humanização, que se pensam as ações conscientes e 

transformadoras, pois, a partir delas, é possível a interação e o compartilhar de 

olhares, vivências e ideias distintas ligadas por um valor ideológico comum, 

exercício chave no processo de representação a que esse trabalho se refere, 

baseado na relação de horizontalidade e respeito, permeada pelo criticismo.  

 
[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que 
se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a 
ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de 
depositar ideias de um sujeito no outro [...] é um ato de criação. Daí que 
não possa ser manhoso instrumento de que lance mão um sujeito para a 
conquista do outro. A conquista implícita do diálogo é a do mundo pelos 
sujeitos dialógicos [...] para libertação dos homens (FREIRE, 2014 [1974], 
pp. 109-110).  

 

Fica clara, portanto, a importância do diálogo, tanto na constituição do sujeito 

quanto na forma de pensar a educação, e, também, como meio gerador de 

mudanças e transformações no e do mundo. Diante disso, o dialogismo deve estar 

presente, inclusive, nos modos de se pensar a Educação, como meio de gerar uma 

coerência entre objetivo e método, visando a construção de uma prática educacional 

libertadora, indispensável à formação de uma consciência de cidadania. Essa 

formação demanda e inspira a participação de todos na construção da história vivida 

e fomentada por cada um. 

Freire (2014 [1974]) refere-se ao diálogo como um ato de amor ao homem e 

ao mundo, uma vez que só acontece se o sujeito estiver pleno, inteiro, na relação 

que leva ao encontro entre os homens e a construção do mundo e dos próprios 

homens. É um ato de amor à medida que nega a opressão e busca a libertação 

através da consciência que se forja, pois, através das relações dialógicas. Para que 

essas relações aconteçam é preciso humildade, já que não é possível dialogar 

quando um se acha numa posição de superioridade em relação ao outro, pois, se 

assim for, não vai haver a abertura para a troca. É preciso fé nos homens, no seu 

poder de ação e transformação. Mesmo quando essa realidade se mostra ainda 

distante, o homem pode, ainda assim, reverter esse quadro e recriar-se. É preciso 

ainda a confiança, que permite a aproximação e a parceria, e que só se instaura se 

as palavras e os atos caminharem em comunhão e se as duas condições acima 
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estiverem, de fato, estabelecidas. É preciso também esperança; não uma esperança 

passiva, mas uma esperança que leve a uma eterna busca e luta pela criação 

humana, pelo desenvolvimento do criticismo dos homens e pelas mudanças sociais 

(FREIRE, 2014 [1967]). São esses os ingredientes necessários para a realização de 

uma relação dialógica que permita uma verdadeira transformação, através da 

participação das massas, que assim passam a ter voz e se fazer ouvidas, e através, 

inclusive e, sobretudo, dos movimentos de representação  

Segundo as palavras de Freire sobre o diálogo, esse 

 
Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por 
isso, só o diálogo comunica. E quando os dois polos do diálogo se ligam 
assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na 
busca de algo. Instala-se então uma relação de simpatia entre ambos. Só aí 
há comunicação (FREIRE, 2014 [1967], p. 141). 

 

Portanto, essa forma de diálogo citada, fincada no amor e propulsora de uma 

transformação da realidade, deve vir acompanhada de uma atitude 

problematizadora. Paulo Freire utiliza o temo “problematizar” em vários de seus 

escritos, em contextos diversos, mas normalmente no sentido de uma ação 

questionadora, oposta àquela resultante de uma educação bancária (MÜHL, 2010). 

A problematização acontece quando, na relação com o outro, há, de fato, 

comunicação, troca, construção, diálogo, quando há formação de conhecimento e 

tomada de consciência. 

 
A educação problematizadora, respondendo à essência do ser da 
consciência, que é sua intencionalidade, nega os comunicados e existência 
a comunicação. Identifica-se com o próprio da consciência que é sempre 
ser consciência de, não apenas quando se intenciona a objetos, mas 
também quando se volta sobre si mesma [...] neste sentido, a educação 
libertadora, problematizadora já não pode ser um ato de depositar [...] de 
transmitir “conhecimentos” [...] aos educandos, meros pacientes [...] mas um 
ato cognoscente (FREIRE, 2014 [1974], p. 94) 

 
Nesse sentido, a problematização pode ser definida como uma atitude 

relacionada à consciência do ser. Segundo Freire (2014 [1974]), todo ser possui 

uma condição humana que permite que este, através de uma educação 

problematizadora, desenvolva uma forma de pensar autêntica, que o liberte do 

pensamento da massa e que o diferencie. Dessa forma, este torna-se capaz de uma 

ação direcionada, intencional, que permite que o mesmo assuma uma postura ativa 

diante do mundo, das situações e fenômenos a sua volta, posicionando-se. 
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Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com 
o mundo, tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quando 
mais obrigados a responder ao desafio. Desafiados, compreendem o 
desafio na própria ação de captá-lo. Mas, precisamente porque captam o 
desafio como um problema em suas conexões com outros, num plano de 
totalidade e não como algo petrificado, a compreensão resultante tende a 
tornar-se crescentemente crítica, por isto, cada vez mais desalienada 
(FREIRE, 2014 [1974], p. 98). 

 
Somente quando se aprende a escutar é possível dialogar e estar na relação 

com o outro, entender a forma de este ver o mundo, a compreensão que tem dos 

fenômenos a sua volta. Porém, para tanto, é necessária uma postura de humildade, 

amorosidade, tolerância e respeito, capaz de possibilitar um ouvir através da alma, 

da relação, que abra espaço à existência, ao dar voz até mesmo àqueles que nunca 

tiveram espaço para a fala.   

 

Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é 
falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os 
portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a 
escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem 
escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas 
condições, precise falar a ele. O que jamais faz quem aprende a escutar 
para poder falar com é falar impositivamente (FREIRE, 1996, pp. 127-128). 

 

Mesmo num diálogo onde haja ideias discordantes, é preciso estar na relação 

como sujeito de escuta da fala do outro, com amor e fé, para, então, conseguirem, 

juntos, a construção de uma fala com o outro. Se não me coloco como esse sujeito 

de escuta, propiciador de construções, assumo o lugar de detentor da verdade, de 

tirania, daquele que quer impor sua forma de pensar ao outro, e isso, dificilmente, 

resultada em um falar com, numa reflexão que permita desconstruções e produção 

de conhecimento. A escuta sensível é, portanto, um outro item essencial ao diálogo, 

no sentido freireano da palavra.  

O saber escutar aparece com destaque na teoria de Paulo Freire, que 

acredita na escuta como algo que vai além da capacidade fisiológica de ouvir e da 

delicadeza cordial. Para Freire (1996), a escuta é a condição fundamental para o 

desenvolvimento de uma prática de educação democrática, pois possibilita a fala 

com o outro, e não para o outro. Esse falar ao outro nega a crença no ser humano 

enquanto sujeito da sua história, e mesmo da História, e leva ao fatalismo de uma 

vida imposta, dos acontecimentos que ocorrem porque assim devem ser, do destino 

que está pronto e deixa espaço apenas para nele ser vivido. A educação libertadora 

vai de encontro a esse tipo de relação que desproblematiza e aceita passivamente, 
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que mata a utopia e os sonhos individuais de cada um. Portanto, se o que se busca 

é que, através da educação, o homem forje a si mesmo, é preciso acreditar nessa 

relação humanizadora, de escuta, de fala com, que busca a liberdade, à medida que 

nega o autoritarismo, e que visa a formação integral do ser humano. 

Nessa relação de fala e de escuta, o silêncio é imprescindível. É preciso 

saber calar para ouvir, respeitar a fala do outro, para então poder escutá-lo com 

amor e compreensão, e falar com. O silêncio do saber escutar os que têm o que 

dizer revela profundo respeito pelo outro e pelo saber também do outro, pelo que 

este também tem a dizer. Portanto, uma relação dialógica deve ser o momento de 

fala, mas, também, de escuta e de incentivo da fala do outro, que quem diz 

considera importante se ouvir. 

 

É preciso que quem tem o que dizer saiba, sem dúvida nenhuma, que, sem 
escutar o que quem escuta tem a igualmente dizer, termina por esgotar a 
sua capacidade de dizer por muito ter dito sem nada ou quase nada ter 
escutado. Por isso é que, acrescento, quem tem o que dizer deve assumir o 
dever de motivas, de desafiar quem escuta, no sentido de quem escuta 
diga, fale, responda (FREIRE, 1996, pp. 131-132)  

 

Esse diálogo defendido por Freire, capaz de gerar transformações, precisa 

estar ligado a uma prática diferenciada na forma de se relacionar com o outro e de 

se posicionar diante das situações vividas. Nessa relação com o outro, é necessário, 

ainda, e antes de qualquer coisa, partir do pressuposto de que o outro sabe tanto 

quanto você. É imprescindível o respeito ao saber do outro. É preciso que ele 

valorize e respeite o saber dos colegas, independentemente de ser um saber que 

comungue com o que pensa ou não, sob o risco de, em não ouvindo esse saber do 

outro, se anule a possibilidade dele de ser, ainda que na diferença. “Valorizar o 

diferente de nós é absolutamente fundamental para o exercício da autonomia” 

(FREIRE, 1996). 

Na educação democrática libertadora, a postura dialógica está, inclusive, em 

se interessar pelo cotidiano do outro, pelos interesses do outro, pelos saberes que 

os educandos-educadores trazem, os quais se referem às suas vivências, crenças, 

culturas, enfim, aos aprendizados do cotidiano para, a partir daí, se pensar em que e 

como ensinar. 

 
Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos [...] dever de não só 
respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes 
populares, chegam a ela - saberes socialmente construídos na prática 
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comunitária - mas também, [...] discutir com os alunos a razão de ser de 
alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos (FREIRE, 
1996, p. 33). 

 

Essa forma dialógica de se relacionar e de educar, que respeita os saberes 

do outro e abre espaço para o diálogo, onde o saber popular, elevado à mais alta 

estima, pode ser confrontado com o saber sistematizado, gera abertura para a 

construção do novo saber, da nova realidade e do novo eu. “É que todo ser se 

desenvolve (ou se transforma) dentro de si mesmo, no jogo das contradições” 

(FREIRE, 2014 [1974], p. 183). Esse fazer emancipador, que leva à libertação e a 

superação das manobras dominantes, que integra o que até então era visto como 

antíteses e dá lugar ao novo, denomina-se síntese cultural (FREIRE, 2014 [1974]).  

 

Freire nomeia como síntese cultural toda a ação cultural de caráter 
dialógico, que se faz com os atores em seus próprios contextos culturais, 
superando, portanto, a perspectiva de indução e de invasão que definem as 
ações antidialógicas e dominadoras. [...] Freire propôs uma metodologia de 
conversações que toma os atores da ação cultural como sujeitos implicados 
na própria observação-ação. Essa abordagem permite aos implicados 
transformarem-se, e ao seu mundo, para além de modelos 
preestabelecidos. [...] A síntese cultural, proposta por Paulo Freire, tem a 
ver com a conscientização, com o ser-estar no e com o mundo [...] 
(GUSTSACK, 2010, pp. 373-374). 

 

Essa forma de ser e estar no mundo, consciente e participativa, permite uma 

ação direcionada e autoral, capaz de gerar transformações e mudanças nos mais 

diversos contextos. O ato de mover-se em direção a um determinado objetivo, de 

posicionar-se de maneira diferenciada diante de si, do outro e das situações 

vivenciadas, já denota, por si só, uma transformação da realidade, 

independentemente de o objetivo final ser ou não alcançado. Assim como acontece 

na fenomenologia, no pensamento freireano, o processo é valioso e visto, por si só, 

como uma forma de resultado. É importante ressaltar, mais uma vez, que, antes de 

transformar a realidade, faz-se necessária a transformação do próprio eu, da forma 

de se perceber, de se relacionar e de olhar o que acontece a sua volta. 

Dessa forma, ao se analisar os conceitos até então trabalhados, evidencia-se 

que as ligações conceituais, quando expostas em forma de esquemas, acabam por 

compor uma “trama conceitual” que pode ser claramente visualizada, se explicitada. 

Assim, as articulações conceituais existentes circundam o tema central proposto 

pelo pesquisador, neste caso, a representação, e dialogam entre si (SAUL, 2001). A 
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representação no contexto escolar aparece aqui como instrumento de exercício da 

cidadania. Esta, através do diálogo, chave-mestre para o pensador Paulo Freire, 

permite um pensar crítico e um agir diferenciado, refletido, capaz de levar à 

transformação da realidade. Somente assim é possível gerar mudanças, não só no 

mundo interior, através da consciência, mas também no mundo exterior. A 

representação aqui defendida é, portanto, uma representação diferenciada, à 

medida em que o representante deve assumir uma atitude crítica e uma abertura 

para o outro e para o mundo onde a dialogicidade se faz sempre presente. Essa 

forma de ser e de estar no mundo precisa estar acompanhada de uma postura 

problematizadora, que fomente discussões e trocas, fincadas numa escuta sensível 

do que é dito pelo outro, demonstrando profundo respeito pelos saberes destes. 

Somente assim o representante será capaz de sintetizar e integrar as diferentes 

opiniões e pontos de vista - síntese cultural -, a fim de chegar em um denominador 

comum, em um querer de todo um grupo, e gerar um movimento de transformação 

da realidade.  

 

O homem dialógico, que é crítico, sabe que, se o poder de fazer, de criar, 
de transformar, é um poder dos homens, sabem também que podem eles, 
em situação concreta, alienados, ter esse poder prejudicado. Esta 
possibilidade, porém, em lugar de matar no homem dialógico a sua fé nos 
homens, aparece a ele, pelo contrário, como um desafio ao qual tem de 
responder. Está convencido de que este poder de fazer e transformar, 
mesmo que negado em situações concretas, tende a renascer. Pode 
renascer. Pode constituir-se (FREIRE (2014 [1974], pp. 112-113). 

 

A ideia da consciência crítica enquanto geradora de reflexões e mudanças 

encontra, na proposta de formação de representantes escolares, o cerne deste 

projeto de pesquisa. Somente uma escola preocupada em proporcionar uma política 

educacional fincada na formação integral do aluno, na formação de cidadãos 

engajados socialmente, propõe uma prática de gestão participativa, na qual todos os 

agentes, através da representação, se tornam capazes de exercer papel 

fundamental na sua construção.  

 

1.2.3. Representação de crianças no contexto escolar: Saberes-fazeres do 

representante 
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Representar significa “fazer as vezes do outro”, “estar no lugar do outro”, ser o 

porta-voz dos interesses e demandas de um grupo maior. Apesar de este conceito 

ser claro, as variáveis que norteiam as ações dos representantes e o ato de 

representar - papel do representante -, tais como a maneira com que se tornam 

representantes, qual a legitimidade da representação e como é possível fortalecê-la, 

quais as características necessárias aos representantes, dentre tantas outras 

questões , não possuem repostas simples e nem tão pouco únicas, pois variam de 

acordo com o contexto e segmento a ser representado (DOWBOR, HOUTZAGER & 

SERAFIM, 2008). Apesar de os termos “representante” e “representação” estarem 

comumente associados ao quadro político, no sentido estrito do termo - os eleitos 

presidentes, deputados e políticos em geral -, o tipo de representação a que se 

refere este trabalho não é o eleitoral, mas se refere aos representantes eleitos para 

representar determinados segmentos da sociedade civil, mais especificamente, os 

espaços escolares. Trata-se dos representantes escolares que, através de formas 

diversas de eleição, são legitimados para representar as turmas das quais fazem 

parte, dentro da instituição de ensino a que pertencem. 

 

Aqui, estamos falando de outra forma de representação: representantes que 
falam em nome de um segmento ou organização, tais como conselheiros de 
políticas públicas que representam usuários ou movimentos populares, e 
também representantes necessários em momentos de negociação menos 
formais. Diferentemente do que acontece com representantes políticos 
tradicionais, nestes novos espaços de representação, os representantes da 
sociedade civil podem ser escolhidos de diversas maneiras, não só por 
meio de eleições (DOWBOR, HOUTZAGER & SERAFIM, 2008, p. 12). 

 

Independentemente do contexto, a representação se faz necessária, visto 

que, como a participação direta de todos, apesar de desejável, torna-se, muitas 

vezes, inviável em grandes grupos, tanto por uma questão de espaço e dificuldade 

de diálogo, quanto de tempo, os representantes são eleitos como porta-vozes dos 

interesses e das demandas dos grupos que os tenham escolhido. Estes podem ser 

escolhidos de diferentes maneiras: por indicação, quando falam em nome de um 

grupo em uma situação de deliberação e é autorizado pelos presentes como 

representante daquele grupo, ou, ainda, por candidatura e posterior eleição por 

votação, sendo esta última, a forma mais comumente utilizada e legítima na escolha 

do representante (SERAFIM & SANTOS, 2014; DOWBOR, HOUTZAGER, 

SERAFIM, 2008). Vale lembrar que foi este o modelo utilizado na escolha do 
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representante de sala eleito nos anos iniciais do ensino fundamental na EMEF 

Jaraguá, que se tornou um dos participantes desse estudo. 

A representatividade remete ao representante e ao ato de representar, às 

ações e aos atores que caminham lado-a-lado na participação democrática. O 

representante, quando eleito, está legitimado para agir em nome do grupo de 

representados; este, por sua vez, lhe dá poder para que o representante aja em seu 

nome (HOUAISS, 2011). O termo “poder” deve ser cuidadosamente percebido 

dentro do contexto em que se insere. Este se faz necessário e é legítimo, pois é 

concedido ao representante pelos próprios representados, sob condições que 

precisam estar claramente definidas. O poder é inerente ao ato de representar e está 

associado a esse fazer na Constituição Federativa do Brasil (1988), no parágrafo 

único do artigo 1°, que diz que “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”7. Porém, 

esse poder deve ser utilizado em prol da representação, da formação do ambiente 

de representatividade, que se constituem através das relações dialógicas. Se esse 

poder for percebido pelo representante como fator de privilégio, como forma de 

supressão das opiniões dos representados em favorecimento da sua própria, não há 

relação dialógica e nem tampouco representação.  

 

A autossuficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não têm 
humildade ou a perdem não podem aproximar-se do povo. Não podem ser 
seus companheiros de pronúncia do mundo. (FREIRE, 2014 [1974], p. 112, 
destaque do autor) 

 

Para que a convivência entre representante e representados aconteça de 

maneira saudável, e o poder concedido ao representante não resulte em danos e 

incompatibilidades, é preciso ficar atento à sua forma de utilização. As questões 

relacionais são importantes pontos de reflexão no ambiente de representatividade e 

podem causar desequilíbrio ao grupo e comprometer o caráter democrático e 

participativo da representação. 

Todas essas condições relacionadas ao ato de representar e à relação 

representante-representado precisam ser estabelecidas e acordadas por ambas as 

partes, uma vez que exercem interferência direta na forma de representação. “Trata-

se, portanto, de uma via de mão dupla, onde representantes e representados têm 
                                                 

7 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 
novembro de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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reponsabilidades na construção de uma representação de qualidade” (DOWBOR, 

HOUTZAGER, SERAFIM, 2008, p. 17). 

Uma dessas responsabilidades se relaciona à informação. O representante 

precisa desenvolver formas para se informar sobre o que pensam os representados, 

assim como esses também tem o dever de manter a informação circulando. É 

importante que se estimulem as discussões coletivas, as trocas de informação e 

opinião e que ambos, representante e representado, mantenham-se e sejam 

mantidos a par das decisões e movimentos vigentes. O representante, portanto: 

 

Precisa desenvolver maneiras de se informar sobre as opiniões do coletivo 
que representa [...] e levar ao coletivo as informações sobre as discussões 
das quais participa, prestando contas sobre sua atuação [...] a 
representatividade do representante está diretamente relacionada à sua 
proximidade com o grupo representado (DOWBOR, HOUTZAGER, 
SERAFIM, 2008, pp.17-18). 

 

É necessário que seja estabelecido um espaço de diálogo e que as relações 

entre os agentes envolvidos sejam muito bem cuidadas, pois isso permitirá a 

aproximação entre esses atores e a fluidez das informações. E para que isso seja 

possível, a construção desse modo de representar precisa se pautar na confiança 

mútua e no respeito, bases para uma relação saudável e democrática. 

Esses princípios relacionais e ações representante-representado, defendidas 

pelos autores acima citados, convergem com conceitos que compuseram a trama 

conceitual proposta nessa pesquisa, os quais tornam possível a representação no 

contexto escolar como entendida nesse estudo. Portanto, para se tornar um 

representante, é necessário que a criança seja capaz de um saber-fazer que 

englobe o diálogo, a problematização, a escuta sensível, o respeito pelos saberes do 

outro, a síntese cultural e a transformação da realidade.  

Se não há relação e/ou se não houver diálogo, tampouco há representação. O 

representante escolar, no exercício da sua função e nas demais interações, precisa 

se pautar no diálogo. Através dele, será possível se relacionar com os outros 

colegas para ouvir suas ideias, queixas e pedidos, e então ser capaz de o 

representar verdadeiramente. É também através do diálogo que essas demandas 

chegarão ao conhecimento e discussão com as demais esferas da escola. Somente 

através dessas interações dialógicas é que se torna possível se colocar de maneira 

intencional e, com uma postura crítica, olhar o mundo e forjar mudanças. Então, o 
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saber-fazer dialogar precisa e deve ser ensinado e estimulado desde sempre, pois é 

fundamental nesse processo. Ele deve se inserir na realidade escolar logo nos 

primeiros contatos dos alunos com os educadores-educandos, se estes, conscientes 

do seu papel, assumirem uma proposta de educação para a liberdade, que estimule 

as dúvidas, críticas, o compartilhamento das ideias, mesmo que distintas, capazes 

de gerar o conhecimento. 

 

O papel de um educador conscientemente progressista é testemunhar a 
seus alunos constantemente, sua competência, amorosidade, sua clareza 
política, a coerência entre o que diz e o que faz, sua tolerância, isto é, sua 
capacidade de conviver com os diferentes para lutar com os antagônicos.  É 
estimular a dúvida, a crítica, a curiosidade, a pergunta, o gosto do risco, a 
aventura de criar (FREIRE, 1991, p. 54) 

 

O educador-educando possui, portanto, papel fundamental nesse processo de 

formação de um ambiente de representatividade, pois a educação problematizadora 

é chave fundamental nesse contexto. Ao se relacionar com os seus alunos de forma 

horizontal, respeitosa e interessada, esse agente, através das suas ações, constrói 

junto com os educandos-educadores uma forma diferenciada de se relacionar e, 

através do diálogo, é capaz de forjar a formação do cidadão, sua consciência crítica 

e postura reflexiva e indagadora/problematizadora.  

Essa atitude problematizadora deve ser outro saber-fazer do representante. 

Na sua prática de representação, o representante, ao se aproximar dos 

representados, abre um círculo em busca do diálogo. Mas como começar esse 

diálogo? Com uma pergunta problematizante. O processo de representação se inicia 

quando o representante questiona o grupo sobre as questões que gostariam que 

fossem levadas para discussão com a direção e/ou com os conselhos escolares, em 

busca de uma mudança. Só há mudança se houver consciência, só há consciência 

se houver relação, e só há relação se houver diálogo. 

Esse diálogo só se torna possível através de uma escuta sensível do que é 

dito por todos - representados e corpo gestor da instituição escolar. A escuta 

sensível é, portanto, um saber-fazer necessário ao educando-educador que, na 

prática da representação, assume também o papel de educador–educando. Ele 

precisa saber ouvir e basear sua prática num diálogo de iguais, onde todos tenham 

voz, se façam sujeitos de sua história.  
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É através desse saber-fazer que permite a fala e a escuta, incentivando a fala 

do outro, que é possível estabelecer um ambiente de representatividade. É nesse 

contexto que é possível se constituir humano e, com um fazer crítico, exercer o 

papel de representante no sentido mais amplo da palavra. 

No ambiente de representatividade pensado aqui, a síntese cultural acontece 

no momento do processo onde, no fazer do representante através de uma postura 

dialógica, ele problematiza com os colegas, estimulando-os a falar e, portanto, se 

fazerem ser ouvidos. Esse movimento permite que os saberes sejam confrontados e 

que se chegue num denominador comum, numa nova forma de ver e refletir sobre o 

mundo e os fatos, concretizado na formação de uma demanda, por exemplo. A partir 

daí, da definição da demanda que vem da questão problematizadora, o 

representante pode ir ao mundo que, no contexto dessa pesquisa, corresponde a 

dirigir-se à direção e conselhos escolares, num movimento de engajamento crítico, 

para lutar pelos anseios de toda sua turma em busca de conquistas, de mudanças, 

da transformação da realidade. 

Viver uma experiência democrática é, em si, um exercício de democracia e 

uma lição de Educação. As experiências vividas podem, a posteriori, ser 

desenvolvidas em contextos outros, e possibilitam ainda o desenvolvimento do 

pensamento e do espírito crítico necessários às crianças e aos jovens no exercício 

da cidadania (PEDRO E PEDREIRA, 2010). Para tanto, é necessário refletir sobre “a 

representação política das crianças, que é a sua cidadania” (PROUT, 2010, p. 37).  

Nesse contexto, a instituição escola pode ser percebida como um lócus 

relevante, pois é um espaço público onde as crianças, de forma protegida e 

assistida, podem exercitar a vivência da democracia se fazendo presentes inclusive 

nas tomadas de decisão relacionadas aos mais diversos âmbitos: pedagógico, 

estrutural e também na forma de gestão do espaço escolar.  



74 

  



75 

CAPÍTULO 2. O MÉTODO: A PESQUISA FENOMENOLÓGICA  

 

Será apresentado, a seguir, o delineamento metodológico da pesquisa. Após 

estabelecidos o problema e os objetivos deste trabalho, serão abordados os 

principais conceitos definidores de uma pesquisa qualitativa com base 

fenomenológica, a qual se propõe a utilizar a observação participante e a entrevista 

reflexiva como procedimentos para coleta de dados. Outro foco desse capítulo é a 

descrição dos contextos da pesquisa, dos participantes e dos procedimentos éticos 

envolvidos na realização da mesma. 

 

2.1. Pesquisa qualitativa de base fenomenológica 

 

De acordo com Houaiss (2001), o termo ‘qualidade’ vem do latim qualitativus 

e se refere à qualidade, à natureza do objeto. Ela deriva de qualis que quer dizer 

‘qual’, denotando ‘qual tipo’. Já a palavra ‘quantidade’ vem do latim quantitate, de 

quantus, que significa ‘quanto’ (TURATO, 2004). A pesquisa qualitativa, ao contrário 

da quantitativa, tem como foco o significado, a forma como o pesquisador 

compreende um dado objeto de estudo, as particularidades de determinada 

situação, sem se preocupar com as generalizações (MARTINS & BICUDO, 1994). 

Para Minayo (1994),  

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa [...] com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou 
seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 
das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. (pp. 21-22) 

 

Ludke e André (2013), citando Bogdan e Biklen (1982), postulam 

características essenciais e definidoras da pesquisa qualitativa. Nesse tipo de 

pesquisa, supõe-se: que o pesquisador tenha um contato próximo com o ambiente e 

a situação investigadas; que o procedimento de coleta priorize os dados da 

realidade colhidos e se baseie nas descrições de pessoas, conjunturas e fatos; que 

o olhar do investigador tenha como foco principal a compreensão da manifestação 

de determinado fenômeno no seu contexto e interações; que haja uma busca 

constante pela forma como o participante da pesquisa percebe o fenômeno em 
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questão; que a pesquisa não valorize a busca pela comprovação de hipóteses 

previamente levantadas. 

 

[...] cinco características básicas que configuram esse tipo de pesquisa: 1. A 
pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como uma fonte direta de dados 
e o pesquisador como seu principal instrumento. [...] 2. Os dados coletados 
são predominantemente descritivos. [...] 3. A preocupação com o processo 
é muito maior do que com o produto. [...] 4. O “significado” que as pessoas 
dão às coisas e a sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador. 
[...] 5. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. (BOGDAN 
& BIKLEN, 1982 apud LUDKE & ANDRÉ, 2013,. pp. 12-14) 

 

Especialmente na pesquisa qualitativa, teoria e a prática caminham juntas. A 

partir de um olhar fenomenológico, propõe-se a compreensão de um dado 

fenômeno, através da descrição e interpretação, levando em conta teorias sobre a 

observação empírica e valorizando, acima de tudo, as vivências tanto do 

investigador quanto dos participantes da pesquisa (MARTINS & BICUDO, 1994). “A 

compreensão, numa concepção fenomenológica, quer dar conta de entender 

interpretando os sentidos e as significações dos fenômenos (conhecer “como”), 

captando as relações entre eles [...]” (TURATO, 2004, p. 37-38). 

Mas o que significa fenômeno? E fenomenologia? Para melhor compreensão 

do que significa ´fenomenologia’, faz-se necessário o entendimento desse termo. A 

palavra vem do grego fainomenon, que deriva do verbo fainestai que, por sua vez, 

quer dizer ‘mostrar-se, mostrar-se a si mesmo’ (ESPÓSITO, 2006; MARTINS & 

BICUDO, 1994). Martins e Bicudo (1994) complementam afirmando que um mesmo 

fenômeno pode apresentar várias facetas, se mostrar de formas diversas, as quais 

variam conforme o acesso que se tem ao mesmo. 

Quanto à fenomenologia, esta também pode ser compreendida a partir da 

etimologia da palavra, que se constitui pela junção de ‘Fenômeno + Logos’. O termo 

logos significa ‘discurso, palavra’, sendo essa o meio pelo qual se torna possível 

para o homem desvelar o sentido do ser e de sua própria existência, ou 

compreender a realidade a sua volta (ESPÓSITO, 1993).  

Szymanski e Szymanski (2012) percebem uma dificuldade na definição de 

fenomenologia por essa não se restringir à categoria de teoria, uma vez que, como 

já mencionado, trata-se de uma forma de compreender os fenômenos, uma forma de 

percebê-los. Para Bicudo, não se pode pensar na fenomenologia a dissociando do 

fenômeno e do homem em um momento histórico; são conceitos interdependentes e 
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inter-relacionados.  “Temos, assim, que fenômeno e sujeitos são correlatos e estão 

unidos no próprio ato de aparecer” [...]. De modo que aquilo que é “[...] iluminado 

pelo olhar intencional daquele que olha, já é fenômeno, isto é, já está enlaçado pela 

percepção” (BICUDO, 2011, pp. 30-31). Bicudo (1983) afirma que, ao estudar o 

fenômeno - esta forma de ver o mundo e fazer ciência, procura ir às próprias coisas 

a partir de sua observação empírica. Há um rigor metodológico, uma forma de 

investigação, de classificação e sistematização diante do que se mostra. 

  Essa forma de atuação no mundo se reflete na situação da pesquisa, uma 

vez que as percepções dos participantes são passadas para o investigador dentro 

do contexto em que estão inseridos. De modo que a análise proposta gera a leitura 

de fatos e eventos do ser no mundo, mas que só se torna possível através da 

interação em rede de sujeito-ambiente-sujeito. 

Como o investigador busca a natureza do fenômeno estudado, seu primeiro 

movimento é interrogá-lo. Para ele, o sentido do fenômeno vai sendo dado ao longo 

da pesquisa, pelos próprios participantes, revelando a percepção que têm sobre o 

mesmo. Dessa forma, na pesquisa fenomenológica, o pesquisador não parte de uma 

teoria ou compreensão a priori, mas da interrogação que será respondida ao 

decorrer do processo investigativo, sendo que o foco da investigação recai sobre o 

processo em si e não sobre o resultado propriamente dito (MARTINS & BICUDO, 

1994). 

Esse processo de interrogação dos fenômenos, por ter como foco as ações 

do homem, não deve se prender a instrumentos fechados ou se limitar a eles, “[...] 

deve, por princípio, ser mais abrangente do que os instrumentos” selecionados na 

pesquisa “[...] e orientado pelo homem mesmo em seu estar-sendo-no-mundo” 

(CRITELLI, 1996, p. 26). Percebe-se que a interrogação é o ponto fundamental 

desse tipo de modalidade de pesquisa qualitativa, considerando que esse recurso 

pontua a trajetória da investigação, indicando procedimentos, possibilidades de 

análise e interpretação (BICUDO, 2000).  

A Fenomenologia se preocupa com o que advém das experiências vividas, 

com o que é único e individual. Pode-se dizer, então, que esse tipo de proposta de 

trabalho traz “uma crítica radical ao objetivismo da ciência, na medida em que 

propõe a subjetividade como fundante de sentido” (MINAYO, 1996, p.55). Valoriza, 

ainda, a intersubjetividade, ou o modo como o pesquisador, mas também os 

investigados, vivencia e manifesta o fenômeno percebido dentro de uma tradição e 
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em um contexto histórico, numa rede de compreensão que se articula através da 

linguagem. 

 

Ao entendermos que a percepção sempre se dá em um fundo; que aquele 
que percebe tem uma espessura histórica, retoma uma tradição perceptiva 
e é confrontado com um presente; que a expressão é explicitada por meio 
da linguagem; que esta é compartilhada por outros sujeitos também 
compartilhados, possuindo uma estrutura e que se mantém na tradição, 
afastamo-nos da possibilidade de assumir a percepção como subjetiva e 
relativa (BICUDO, 2000, p. 77). 

 

A pesquisa fenomenológica busca, pois, os significados explícitos através da 

fala, os quais revelam a forma singular que cada participante compreende o mundo 

a sua volta, sem desconsiderar a perspectiva intersubjetiva (MARTINS & BICUDO, 

1994).   

O fenômeno estudado nesta pesquisa - a representação escolar – se 

relaciona às pessoas e suas atividades no âmbito da escola e, mais precisamente, à 

percepção das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental de uma escola 

municipal da periferia de São Paulo sobre esse fenômeno.  

 

2.2. Procedimento para coleta de dados  

 

Será utilizado, como procedimento para coleta de dados, a observação 

participante e a entrevista reflexiva. 

 

2.2.1. A observação participante 

 

Uma das muitas técnicas de coleta de dados utilizadas na pesquisa qualitativa 

é a observação participante. A observação é uma fonte direta de dados que parte do 

ato de observar, aplicar os sentidos para a compreensão de um aspecto da 

realidade em seu ambiente natural. Há uma grande diferença entre o ato de olhar e 

a observação científica. Esta adquire esse status quando está embasada no rigor 

científico, ou seja, é feita de forma sistematizada, a partir de um objetivo e 

planejamento previamente estabelecidos. Tais procedimentos dão direcionamento 

ao pesquisador e permite que ele, com um olhar diferenciado, olhe para o fenômeno 

em busca de acontecimentos específicos (LOBIONDO-WOOD, 2001).  
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Segundo Minayo (2004), a observação participante tem como característica 

principal a ação do pesquisador, que ao fazer parte do grupo estudado, inserindo-se 

nele, propicia trocas que tendem a gerar mudanças no comportamento do grupo e 

permitem um olhar diferenciado do pesquisador sofre aquela realidade observada. 

A observação participante possui etapas importantes para seu processo de 

construção junto ao grupo estudado. A primeira delas é a aproximação do 

pesquisador como referido grupo. É o momento de trabalhar as expectativas, 

desconfianças e bloqueios do grupo, além da aceitação do papel do pesquisador, 

que passa a enfrentar o conflito da identificação grupal e do distanciamento 

necessário a manutenção do rigor metodológico. 

A segunda etapa consiste em conseguir ampliar a visão em relação ao 

conjunto estudado. Com a utilização de outros instrumentos, como a entrevista semi-

dirigida e a observação do entorno, consegue-se montar uma visão mais ampla do 

objeto a ser estudado. Os registros devem ser frequentes e imediatos ou deve-se 

fazer uso de recursos como gravações. 

A terceira fase é a de sistematização e organização dos dados coletados 

anteriormente. Feito com fidedignidade, sensibilidade e cautela deve-se chegar a 

uma leitura mais próxima possível da realidade social estudada.  

 

2.2.2. A entrevista reflexiva 

 

A entrevista reflexiva tem seus modos de condução pautados no pensamento 

fenomenológico. Nela, o uso da linguagem é essencial, pois possibilita o diálogo e a 

expressão de uma realidade específica através do relato do outro acerca da 

percepção que possui em relação a determinado fenômeno ou situação. Essa fala 

do outro será vista, pelo pesquisador, como a verdade em si. A linguagem possibilita 

ainda a reflexão, pois enquanto o indivíduo fala ele organiza o próprio pensamento. 

O caráter reflexivo é a condição primeira que a diferencia das outras formas 

de entrevistas e pressupõe uma relação dialógica, onde entrevistadora e 

entrevistado ocupam uma posição de horizontalidade. A fim de propiciar essa 

relação mais igualitária, é importante que ambos atores estejam abertos para 

perguntas e esclarecimentos, além de uma breve apresentação, e que os 

conhecimentos trazidos sejam valorizados (SZYMANSKI & SZYMANSKI, 2012). 
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A entrevista reflexiva pode se dar em diferentes contextos, tais como o de 

pesquisa; atividades com educadores, educandos, famílias e comunidades; 

instituições escolares ou não. Em qualquer deles, faz-se necessário esclarecer os 

objetivos dos encontros. A entrevista reflexiva acontece, usualmente, em dois 

encontros, que podem ser individuais, mas também grupais. Na presente pesquisa, 

devido ao contexto e às demandas da própria situação da pesquisa, a entrevista 

reflexiva se limitou a um único encontro, onde foi observado e mantido o rigor 

metodológico da proposta, que será brevemente descrito. 

Apesar destas entrevistas abrirem espaço para uma boa dose de fatos 

imprevisíveis, o prévio conhecimento do tema pelo entrevistador e o planejamento 

cuidadoso das entrevistas são essenciais (SZYMANSKI & CURY, 2004). 

No desenvolvimento da entrevista reflexiva, vários momentos precisam ser 

levados em consideração. No primeiro deles, o contato inicial, é importante que 

sejam fornecidos ao entrevistado os dados básicos necessários para que ele 

conheça o pesquisador e a pesquisa. Também é o momento em que é assegurado o 

desejo de participação voluntária do entrevistado e o esclarecimento de possíveis 

dúvidas. No momento seguinte, entra-se na condução da entrevista que, 

principalmente nos trabalhos com grupos, deve começar com uma preparação. Esse 

é um contato mais informal, onde se busca estabelecer um clima mais leve, colher 

as primeiras informações sobre o entrevistado e fornecer os primeiros dados sobre o 

tema a ser trabalhado.  

Em seguida, entra-se na questão desencadeadora, a qual é pensada baseada 

nos objetivos da própria pesquisa. Essa deve dar início à entrevista abrindo e 

permitindo uma amplitude de fala ao entrevistado. Porém, ao longo de todo o 

encontro, faz-se necessário que o entrevistador apresente sua compreensão sobre o 

que está sendo dito pelo entrevistado e mantenha o foco nos objetivos de seu 

estudo, fornecendo pequenas sínteses sobre o que está sendo dito e apresentando 

ao entrevistado o delineamento da entrevista (SZYMANSKI, 2010). O constante 

feedback dado ao entrevistado é um ponto de grande relevância na entrevista 

reflexiva. Sempre que julgar necessário o entrevistador deve fazer uma pequena 

síntese daquilo que foi dito para se certificar que a compreensão que teve da fala do 

entrevistado está condizente com o que pensa o mesmo. A isso se dá o nome de 

“pequenas devolutivas” (SZYMANSKI & CURY, 2004).  
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Ao final do processo da entrevista, é necessário se pensar na devolução. 

Podem ser usadas tanto as transcrições das entrevistas quanto as pré-análises, pois 

esses recursos permitem que o entrevistado tenha conhecimento da interpretação 

do entrevistador e certifique a mesma, dando fidedignidade ao material. Nesse 

momento, também é possível perceber os possíveis impactos causados a partir da 

primeira entrevista, e se houve mudanças na forma de pensar do entrevistado 

(SZYMANSKI, 2010). 

  

2.3. Procedimentos para análise de dados 

 

Em consonância com a opção teórico-metodológica adotada nesta pesquisa, 

a compreensão do fenômeno se dá através da forma como se mostra, tentando 

descrevê-lo e analisando-o do modo como se consegue percebê-lo, sem 

preconceitos, definições ou valores previamente elaborados (BICUDO, 1983). Essa 

forma de fazer pesquisa se relaciona a uma análise de dados fincada em uma 

“prática que auxilia o pesquisador a superar intuições ou impressões precipitadas e 

possibilita a desocultação de significados invisíveis à primeira vista” (SZYMANSKI, 

ALMEIDA & PRANDINI, 2010, pp. 63-64). 

A análise de dados permitirá uma compreensão do fenômeno estudado, a 

representação escolar, sob a perspectiva de alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental. Como passos para análise de dados, apresenta-se:  

 

1) A transcrição dos relatos coletados, que já pressupõe uma compreensão 

do fenômeno em análise, que vai sendo aprofundada com a leitura de todo 

o material coletado (SZYMANSKI, 2004); 

 

2) Leitura dos relatos transcritos das 14 (quatorze) observações sobre os 

encontros e sobre a entrevista reflexiva;  

 

3) Agrupamento dos dados por semelhanças, em unidades de significado; 

 

4) Os procedimentos de sintetização e agrupamento dos dados, que são 

chamados por Szymanski (2010) de “explicitação dos significados”; 
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5) A síntese interpretativa que será feita utilizando-se os teóricos da infância 

citados na pesquisa, Paulo Freire e dados literários disponíveis 

relacionados a temática da representação escolar. 

 

 Sobre o terceiro item, de acordo com Bicudo (2000), as unidades de 

significado são núcleos de sentido ou conteúdos provenientes da descrição do 

discurso analisado, elencadas a partir da interrogação sobre o problema investigado 

e das percepções do próprio pesquisador. 

 

As unidades, já mesmo no processo de definição começam a agrupar-se 
em aglomerados significativos, que se denomina, agora, constelações [...] 
na elaboração de constelações de significados, denominação preferível à de 
categorias, há tão somente uma organização da compreensão do 
pesquisador, que pode assumir as mais diferentes formas, variando de 
analista para analista. À semelhança de um céu estrelado, várias 
constelações podem ser delineadas [...] Para se compreender a escolha da 
denominação “constelação” para o agrupamento dos dados, por analogia 
com o agrupamento de estrelas, pode-se fazer uma comparação com as 
constelações celestes (SZYMANSKI, 2004, p. 3). 

 

O conceito de constelação foi cunhado por SZYMANSKI (2004) para se 

referir, portanto, a agrupamentos de dados significativos coletados em pesquisas de 

cunho fenomenológico, sendo um procedimento operante para esse tipo de estudo 

em que se busca entender como se configuram os fenômenos observados.  

 

2.4. Contexto da Pesquisa: o Entorno e a Escola  

 

Como para a fenomenologia o sujeito não pode ser compreendido isolado de 

seu contexto e fora das relações que estabelece, mas, sim, como parte integrante e 

integradora de um todo maior, faz-se necessária a caracterização do local estudado 

e de onde os participantes da pesquisa se encontram. 

A EMEF Jaraguá se situa na periferia da Zona Norte da cidade de São Paulo, 

uma área localizada na divisa entre a Freguesia do Ó e a Brasilândia. Os primeiros 

moradores dessa localidade surgiram em 1940 devido à existência de duas 

pedreiras no local. Foi urbanizada em 1960, e teve grande fluxo de imigrantes 

nordestinos, que saíram do interior dessa região em busca de melhores condições 

de vida e moradia em São Paulo e acabaram nessa localidade atraídos pelos 

empregos nas pedreiras e em uma importante fábrica de tecelagem local. 
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 A localidade, devido à grande urbanização, cresceu e ainda vem crescendo 

muito, além de ter prosperado. Atualmente, possui importante parcela de suas 

principais ruas asfaltadas, e conta com serviço de energia elétrica, saneamento e 

transporte, o que diminui a distância entre a extrema Zona Norte e a área central de 

São Paulo. Vive questões similares a outras periferias e carece de infraestrutura 

geral. Conta, porém, entre outras instituições, com a EMEF Jaraguá 

A EMEF Jaraguá é composta, atualmente, por uma equipe gestora, o diretor e 

duas assistentes de direção, duas coordenadoras, dois secretários, quatro 

inspetores, uma média de 40 professores e quase setecentos alunos, divididos entre 

os turnos matutino e vespertino dos anos finais e iniciais do Ensino Fundamental. Os 

anos inicias ocupam 14 salas de aula; e os anos finais, 8. 

Além das salas de aula regulares, há uma sala para o SAAI (sala de apoio e 

acompanhamento à inclusão) para os alunos em recuperação paralela, um 

laboratório de informática, sala de artes, de leitura, de contação de histórias, sala de 

vídeo, uma brinquedoteca, além de um laboratório de informática, uma sala de 

equipamentos sonoros e instrumentos musicais, como também, uma quadra 

poliesportiva. 

A EMEF Jaraguá foi fundada em fevereiro de 2009 e, segundo o diretor, em 

“condições precárias de ensino” (2014, informação verbal), pois contava com uma 

equipe gestora ainda incompleta, um quadro reduzido de professores, uma estrutura 

física precária, com carteiras e quadro negro. Diante dessa realidade, o diretor 

mobilizou a comunidade e, juntos, fizeram inúmeras caravanas para falar com o 

Secretário de Educação da época; montaram também eventos em prol da compra 

dos equipamentos que precisavam. Foram feitas, por exemplo, feijoadas e festas de 

sorvete para a compra de cortinas para as salas de aula e um ar-condicionado para 

a sala de informática. Tais movimentos propiciaram maior contato da escola com a 

população local, sendo tecida aí uma parceria profícua. 

Além disso, o gestor começou a buscar parcerias públicas e privadas. Em 

2010, após ministrar uma palestra sobre gestão escolar em ambientes de conflito, foi 

procurado por um empresário, que lhe solicitou o desenvolvimento de um projeto 

para que ele pudesse investir na escola. Segundo o professor gestor da escola, eles 

investiram em três vertentes: formação de professores, infraestrutura (televisões, 

retroprojetores, computadores) e contratação de oficineiros para a implementação de 
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oficinas diversas: oficina de capoeira, dança-afro, futsal, grafite, amostras étnicas, 

oficinas de leitura e mostras culturais. 

Tal parceira durou dois anos e finalizou em 2011. Em paralelo, já se 

buscavam parcerias públicas, as quais entraram em vigor em 2013, como o “Mais 

Cultura”, o “Mais Educação” e o “PDE atletismo”. Além dessas, O “Brincarte” 

também se inseriu na escola. 

Atualmente, a referida escola disponibiliza, na hora do almoço, oficinas de 

skate, xadrez, cubo mágico, “Faça você mesmo” (articulação entre o skate e a 

reciclagem), grafite, clube de leitura e oficina de pintura. Após o horário das aulas da 

tarde, no período noturno, também é possível fazer capoeira, flauta doce, teatro, 

futsal e oficina de cultura popular. 

Todas essas parcerias sempre visaram a melhoria da qualidade do ensino, 

bem como uma formação mais ampla e integral dos alunos que passaram a 

permanecer no ambiente escolar por mais tempo, inclusive nos finais-de-semana. A 

escola, hoje, abre também aos sábados e domingos, disponibilizando sua área 

externa para uso livre e recreativo da comunidade; quanto à área interna, quando 

pré-agendada, serve para reuniões de grupos da escola e da comunidade. 

Atualmente, três movimentos de busca pelo direito à moradia utilizam a EMEF 

Jaraguá como ponto de encontro e discussões. 

Além disso, a escola tem inúmeros projetos que acontecem ao longo de todo 

o ano letivo. O projeto “Leitura em qualquer lugar”, embalado pelo próprio título, 

propôs que os alunos de séries mais avançadas fizessem rodas de leituras com os 

pequenos da escola, estimulando assim o gosto pela leitura e a interação entre os 

estudantes de diversos anos escolares. 

 



85 

 

Fig. 1 – Projeto “Leitura em qualquer lugar” 

 

Outro projeto anualmente esperado na escola é a “Mostra Popular”, que leva 

docentes e discentes às ruas. Anualmente, é organizada uma “Festa da Cultura 

Popular”. A partir do segundo semestre do ano escolar, todos da escola iniciam os 

preparativos para essa festa, que costuma acontecer ao final do ano letivo e leva 

alunos, funcionários, familiares, direção e a comunidade local para as ruas, munidos 

de batuques, cartazes e estandartes, com cantorias e hinos ensaiados a fim de 

circular pelo bairro exaltando a cultura popular brasileira, resgatando as origens e 

raízes daquela população e desfilando as produções feitas na escola para toda a 

comunidade vizinha. Nessas oportunidades, também são exibidos cartazes e 

abordado temas relacionados a realidade de luta da comunidade escolar.  

 

 

Fig. 2 – A “Mostra” sai às ruas 
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Fig. 3 – Mostra Popular nas ruas do bairro 

 

 

Fig. 4 – Mostra popular nas ruas do bairro  

 

A escola é muito bem cuidada, está sempre limpa, com flores na entrada e na 

área comum do andar térreo, que conta com área de lazer, “continho da leitura” e 

refeitório. Também, nesse local, há uma variedade de exposições com produção dos 

alunos sobre temas variados, como: pintores brasileiros, mitologia grega, entre 

outros; como pode ser visto nas figuras abaixo. 
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Fig. 6 – Área comum do andar térreo, “cantinho da leitura”. 

 

 

Fig.7 – Área comum do andar térreo, lazer e refeitório. 
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Fig. 8 - Exposição de trabalhos de arte realizados por alunos do 6° ano com a utilização de pontos e 
linhas para elaboração dos desenhos. 

 

 

Fig. 9 – Exposição de trabalhos de arte realizados por alunos do 8º ano com o tema “releitura obra 
ABAPORÚ, de Tarsila do Amaral”. 
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Fig. 10 – Exposição de trabalhos de arte realizados por alunos do 8° ano com o tema “releitura de 
obras de arte”, que aborda a releitura de obras famosas com a utilização de personagens do mundo 
animado infantil. 

 

Assim, pela descrição da escola, dos projetos e da postura do corpo gestor 

diante da população local, fica claro o olhar que  essa gestão tem sobre o aluno e a 

comunidade do seu entorno. Trata-se de um posicionamento político comprometido 

com a educação, demonstrando o seu gestor uma visão de ensino e de formação 

que busca oferecer às crianças ali matriculadas uma formação integral. Trata-se de 

uma “escola pública realmente competente, que respeite a forma de estar sendo de 

seus alunos e alunas, seus padrões culturais, seus valores, sua sabedoria, sua 

linguagem” (FREIRE, 1991, p. 42). 

 

2.5. Participantes da Pesquisa. 

 

Os participantes da pesquisa são, portanto, os alunos, de ambos os sexos, 

das 14 turmas do 1° ao 5° ano do ensino fundamental da EMEF Jaraguá em 2014, 

os quais estiveram presentes nos encontros de apresentação da proposta do projeto 

de formação de representantes. Cada turma tinha entre 20 e 25 alunos e um único 
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professor responsável. Ressalta-se, nesse universo de discentes, a participação do 

aluno André do 1° ano - turma A, com quem foi feita a entrevista reflexiva. 

 

2.6. Procedimentos éticos 

 

Os participantes receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

disponível em anexo, o qual deverá ser assinado pelos responsáveis, que traz dados 

sobre a pesquisa, assim como assegura o sigilo das informações colhidas pela 

pesquisadora e a ausência de qualquer tipo de prejuízo para o sujeito participante. 

Assegura o direito de acesso ao participante da pesquisa ao material produzido, 

colocando-se o pesquisador à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

Importante ressaltar que, a fim de preservar a identidade de todos os atores que 

estiveram presente ao longo da pesquisa na EMEF Jaraguá, os nomes aqui citados 

são fictícios, assim como a identificação da própria instituição. 
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CAPÍTULO 3 - RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Será apresentado, nesse capítulo, os resultados que emergiram com a coleta 

de dados e a posterior análise desse material. Tais resultados compreendem as 

sínteses dos 14 encontros de apresentação do projeto, com enfoque nas falas dos 

alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, bem como a entrevista reflexiva 

realizada com o discente eleito representante da turma do 1° ano A. 

 

3.1. Os 14 encontros para apresentação da proposta de trabalho nas turmas 

dos anos iniciais do ensino fundamental 

 

3.1.1. Síntese do contexto geral de realização dos 14 encontros 

 

Participaram dos encontros os alunos representantes das séries finais do 

ensino fundamental, o prof. Caíque, a pesquisadora e as profas. das turmas. No 

início dos encontros, os alunos representantes costumavam dizer que iriam expor 

uma proposta de trabalho apoiada pelo professor que os acompanhava e por 

pesquisadores da PUC. Segundo eles, ser representante é: 

 

Ser a voz da sala (aluno do 7° ano, informação verbal).  
 
 [...] não é mandar na sala, mas ser alguém que leva o que a sala quer 
(representante do 9° ano, informação verbal).  
 
[...] ter responsabilidade nos direitos dos alunos [...] e não mandar na sala 
(representante do 8° ano, informação verbal).  
 
[...] ser a pessoa que leva o que o grupo quer para ser votado em reunião 
com a diretoria (representante do 7° ano, informação verbal).  
 
Vocês vão ter que mostrar que são capazes de muito mais do que vocês 
imaginavam (representante do 7° ano, informação verbal). 

 

Eles falaram da responsabilidade dessa função, a qual descreveram como 

“trabalhosa” e “difícil”, mas garantiram que, com o tempo, tal dificuldade seria 

minimizada. A propósito, lê-se que: 

  

No começo, eu achei que ia ficar sob pressão, que não ia aguentar, mas aí 
eu fui acostumando, indo para as reuniões [...] fui conhecendo coisas novas, 
aprendendo a crescer (representante do 7° ano, informação verbal). 
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Os alunos representantes apontaram, como características necessárias à 

função, a necessidade de cada um ser respeitoso e educado, além de saber ouvir, 

conversar e aceitar a opinião dos colegas para entender o que os representados 

querem e encaminhar as reinvindicações para apreciação dos gestores. Também 

disseram, a princípio, que o representante não poderia ser uma pessoa 

“bagunceira”, que tem “problemas com a direção por indisciplina” ou que “bate no 

colega”; mas fizeram uma ressalva, alegando que se a turma ajudar essa pessoa, 

ela pode vir a melhorar, se tornar um representante e “aprender a lição”. 

Relataram as muitas propostas já sugeridas pelos representantes e também 

pelos representados. Algumas foram levadas para reunião de discussão com a 

gestão da escola, enquanto que outras não tiveram a mesma sorte por não serem 

consideradas “propostas sérias”. Seguem relatos de alguns dos alunos 

representantes do 7° ano: 

 

A gente teve várias propostas, muitas mesmo. Também teve outra proposta 
de uma pessoa muito boba que falou para ter bebedouro de refrigerante. Aí 
eu tive que falar isso porque todo mundo tinha que falar. Aí a gente fez uma 
roda com o professor que perguntou se a gente tinha certeza que queria 
isso e que queria levar isso como proposta na reunião com a direção. A 
gente ficou pensando e aí mudou essa proposta do bebedouro. (informação 
verbal) 
 
A gente levou todas as propostas que queríamos. Aí tiveram propostas que 
foram aceitas e que não foram. Foi aceito o piquenique, o bicicletário, 
músicas no intervalo, mais bolas de futebol, a arrumação da sala e o 
uniforme. (informação verbal) 

 

Ressaltaram que entendiam que, para eles, o objetivo maior do projeto de 

formação de representantes seria “melhorar a escola”. Os alunos representantes 

também falaram como ocorreu o processo de votação em suas salas e enfatizaram 

a importância do voto consciente, visando o bem comum, e não favorecendo 

vínculos de amizade ou agindo em benefício próprio. Ao revelarem como aconteceu 

o processo de votação, através do voto escrito, uma das crianças dos anos iniciais 

do ensino fundamental indagou o que seria feito com quem não soubesse escrever e 

foi imediatamente tranquilizada com a resposta de que a professora pensaria em 

uma forma de votação em que todos pudessem votar. Continuaram explicando:  

 

Nós viemos aqui na frente, falamos tudo o que nós queríamos fazer pra 
ajudar. Aí o pessoal da minha sala viu que eu era capaz de ser um 
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representante [...] então façam também na sala de vocês (Representante do 
8° ano, informação verbal).  

 
Ao final, costumavam perguntar se os alunos das turmas visitadas gostariam 

de ser representante, porquê gostariam e qual proposta que tinham para que 

votassem nele; abriam, também, espaço para esclarecer dúvidas e ouvir colocações. 

De maneira geral, as crianças menores se mostravam interessadas e muitas tinham, 

de pronto, propostas bastante convenientes. Elas faziam perguntas e colocações 

que demonstravam como estavam percebendo a representação. Foi combinado com 

eles que, no ano letivo de 2015, este projeto seria melhor discutido com os 

professores e com os próprios alunos para ser viabilizado. Desses encontros com os 

alunos, é relevante apresentar uma síntese do que foi discutido, em tais ocasiões. 

  

3.1.2. Síntese dos 14 encontros de apresentação do projeto 

 

- Encontro I - Turma 1° ano A 

 

Os alunos se mostraram interessados em conhecer a proposta do presente 

projeto trazida pelos alunos representantes dos anos finais do ensino fundamental. 

Ficaram atentos durante a apresentação, mas não expuseram dúvidas ou 

verbalizaram o que achavam que era ser um representante quando questionados. 

 

- Encontro II - Turma 1° ano B 

 

Os alunos se mostraram interessados em ouvir sobre o projeto de 

representantes, mas foram pouco participativos. Quando questionados se haviam 

entendido a proposta, eles ficaram em silêncio, não fizeram perguntas e nem tão 

pouco responderam o que imaginavam que fizessem os representantes de sala. 

Poucos levantaram o dedo sinalizando que gostariam de ser representante.  

 

- Encontro III - Turma 1° ano C 

 

Após apresentação inicial da proposta, um aluno dos anos iniciais do ensino 

fundamental disse estar faltando “gente educada” quando a turma foi questionada 

sobre o que estaria faltando na escola. Ao consultarem os alunos da sala para saber 
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quem gostaria de ser representante, 5 alunos levantaram as mãos e justificaram 

esse desejo referindo querer melhorar a escola através da mediação entre os alunos 

da sala e a direção. 

 

- Encontro IV - Turma 1° ano D 

 

Após os alunos dos anos finais do ensino fundamental explicarem como 

aconteceu o processo de votação em suas salas, os alunos do 1° ano D tiraram 

dúvidas sobre tal processo e falaram do desejo de se tornar representante para, 

assim, conseguir melhorias para a escola. Nessa turma, os alunos equipararam o 

exercício do papel do representante com tipos de trabalho exercidos fora dos muros 

da escola.  

 

- Encontro V - Turma 2° ano A 

 

Durante o encontro, a turma foi participativa e se mostrou interessada, 

respondendo às perguntas feitas sobre o que é ser um representante e sua função. 

Disseram terem gostado da ideia de ser representante, já que esse cuida da escola, 

mas acreditam ser um papel difícil e que demanda responsabilidade. 

 

- Encontro VI - Turma 2° ano B 

 

Apesar de atentos durante a apresentação do projeto, mantendo-se em 

silêncio e observando o que era dito, os alunos do 2° ano B se colocaram pouco, 

limitando sua participação a uma única aluna que, quando questionada sobre se 

gostaria de ser representante e o porquê, levantou a mão e justificou ter se 

interessado pela função, apesar de não saber a razão exata e do medo que estava 

sentindo em se engajar em algo ainda desconhecido. 

 

- Encontro VII - Turma 2° Ano C 

 

Os alunos estavam, de maneira geral, retraídos e pouco participativos. 

Quando perguntados se gostariam de ser representantes, somente dois disseram 

que sim. Após a professora estimular a turma, todos levantaram as mãos, mas 
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pouco verbalizaram sobre o assunto. Alguns expressaram sua opinião respondendo 

que achavam que era difícil ser representante por acreditar ser esse um papel que 

necessita que muitas regras sejam seguidas.  

  

- Encontro VIII - Turma 3° ano A 

 

Após apresentação da proposta, questionou-se aos alunos do 3° ano A o que 

seria um representante. A maior parte da turma se calou, apesar de afirmar ter 

entendido o que seria. Um aluno se colocou falando da importância da escuta, por 

acreditar que o papel do representante é ser a voz da turma junto a direção da 

escola. Houve também dúvidas em relação ao processo de votação, que foram 

prontamente esclarecidas pelos representantes dos anos finais do ensino 

fundamental. 

Ao final, alguns poucos alunos levantaram as mãos quando questionados 

sobre quem teria interesse de participar do processo de candidatura. 

  

- Encontro IX - Sala do 3° ano, turma B 

 

Ao final da exposição do projeto, debateu-se sobre os valores relacionados ao 

exercício da representação escolar e sobre a dinâmica das eleições para eleição do 

representante. 

 

- Encontro X - Sala do 4° ano, turma A 

 

Após ouvir atentamente os alunos representantes falarem sobre o projeto, as 

crianças do 4° ano A disseram, em coro, que tinham entendido o significado desse 

conceito, apesar de não terem explicado com as próprias palavras. Duas delas 

disseram que queriam se candidatar. 

Para melhor ilustrar o conceito, o prof. Caíque solicitou que as alunas 

representantes falassem um pouco sobre as conquistas atingidas, e foi abordada a 

questão do bicicletário. Em seguida, os alunos da turma relataram propostas 

diversificadas e, até mesmo surpreendentes.   

 

- Encontro XI – Sala do 4° ano turma B 
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Questionados sobre quem gostaria de ser representante, vários alunos do 4° 

ano B levantaram as mãos demonstrando desejo de conseguir melhorias para a 

escola. Um dos alunos sugeriu que esse privilégio traria poder em relação aos 

demais colegas de sala. 

Os alunos ficaram curiosos para saber quais propostas já haviam sido 

levadas pelos alunos representantes, e ficaram decepcionados ao ouvir sobre as 

negativas relacionadas à liberação do lanche caseiro, ou animados com a conquista 

da implementação do bicicletário. A turma em coro gritou “êba”, “que legal”. 

Enquanto isso, a professora da turma também participou ativamente do encontro, 

tentando organizar a ordem das falas e dúvidas, dando opiniões: “vou pedir que 

todos se sentem e levantem o braço para falar, um de cada vez. É assim mesmo 

que ser faz uma escola cada vez melhor e que todos ganham. Vamos aplaudir 

porque essa é uma ótima proposta”, disse ela. Após os aplausos, os alunos do 4° 

ano voltaram a fazer perguntas e dar opiniões, sendo que um deles concluiu, em voz 

alta, que representar está relacionado à liderança. 

Também se conversou sobre a dinâmica das votações e, ao final do encontro, 

os alunos da turma afirmaram querer que já fosse feita uma eleição ainda no 

presente ano: “Ahhh, a gente queria esse ano”; ouviram como resposta que isso 

poderia ser negociado com a professora da turma. 

 

- Encontro XII – Sala 5° ano turma A 

 

Após a apresentação da proposta, os alunos começaram a falar de forma 

desordenada. Com a intervenção do professor articulador, foi possível ouvir as 

colocações e os questionamentos dos mesmos em relação à dinâmica de 

funcionamento do projeto. 

Ao final do encontro, os alunos do 5° ano estavam novamente atropelando as 

falas uns dos outros e levantando dos seus assentos, demonstrando bastante 

excitação e empolgação diante da proposta, que ficou de ser retomada no ano 

seguinte. 

 

- Encontro XIII – Sala 5° ano turma B 
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Durante o encontro, a turma se mostrou dispersa e desinteressada, pois todos 

falavam alto, tossiam repetidas vezes e riam sem parar. Apesar das tentativas de 

intervenção dos alunos representantes, e de eles ressaltarem a importância da 

proposta, o comportamento não mudou. Quando questionados se gostariam de se 

candidatar, quase a metade levantou as mãos, mas eles não disseram o porquê e 

nem o que gostariam de reivindicar. Também afirmaram não ter nenhuma dúvida, 

finalizando assim o encontro. 

 

- Encontro XIV – Sala 5° ano turma C 

 

Findada a apresentação da proposta, abriu-se espaço para as dúvidas e 

colocações dos alunos, que também trouxeram questionamentos sobre o 

funcionamento do processo de votação e candidatura.  

E então, a turma disse, em coro, que gostaria de fazer uma votação naquele 

ano mesmo, e que no ano seguinte seria necessária uma nova eleição. Nesse 

momento, a professora interferiu, salientando que, para se candidatar, seria 

necessário ter responsabilidade, e essa fala foi complementada pela de uma das 

alunas representantes dos anos finais do ensino fundamental, a qual ressaltou que, 

muitas vezes, para cumprir com o calendário de suas atribuições, era preciso abrir 

mão de outras atividades como, por exemplo, as oficinas de esporte. Após essa 

revelação, um dos alunos da turma visitada perguntou: “Então, para fazer isso daí, 

não pode fazer esporte nenhum?” E foi prontamente informado que não era bem 

assim, que haveria situações em que ele precisaria faltar ao esporte, mas como uma 

exceção e não uma regra. Após esclarecerem todas as dúvidas, os representantes 

se despediram da turma e encerraram o encontro. 

Segue tabela com as falas dos alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental, citadas acima, sistematizadas.  

 

 Série Turma Falas Observações 

 

 

Encontro 1 

 

 

1ª  

 

 

A 

Alunos não trouxeram dúvidas 
ou verbalizaram sobre o que é 
ser representante quando 
questionados. 

 

Se mostraram interessados 
em conhecer a proposta do 
projeto. Ficaram atentos 
durante a apresentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permaneceram em silêncio, não 
fizeram perguntas e nem tão 
pouco responderam às 

Apesar de pouco 
participativos, os alunos se 
mostraram interessados em 
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Encontro 2 1ª  B perguntas feitas pelos alunos 
representantes sobre a 
representação escolar. 

ouvir sobre o projeto de 
representantes, 
permanecendo atentos 
durante todo o encontro. 

 

 

 

Encontro 3 

 

 

 

1ª  

 

 

 

C 

- “Tenho vontade de melhorar a 
escola. Ver o que a gente não 
tem e pedir para o diretor.” E 
quando questionados sobre o 
que faz um representante: “eles 
representam [...] os alunos da 
sala”. 

Apesar de atentos durante 
todo o encontro, os alunos 
verbalizaram pouco e somente 
5 disse ter interesse em se 
candidatar representante.  

 

 

 

Encontro 4 

 

 

 

1ª  

 

 

 

D 

- “E quem não sabe escrever, 
vai pode votar?” 
- “Entendi. Então você vai 
escrever seu nome no 
papelzinho e quem escrever 
mais a pessoa ganha, né?” 
- “Eu quero ser representante... 
quero pedir pra melhorar a 
quadra” 
- “Eu quero ser presidente 
porque meu pai e minha mãe 
trabalham e eu também quero 
trabalhar. Meu pai é 
caminhoneiro e carrega aquelas 
caixas pesadas”  
- “É tipo um trabalho porque tem 
que ter responsabilidade” 
- “É trabalhar para fazer o 
melhor para a escola” 
- “Projeto é para melhorar a 
escola, que o representante faz”  

Turma bastante interessada e 
participativa. 

 

 

Encontro 5 

 

 

2ª  

 

 

A 

- “É legal e difícil [...] porque tem 
que ter muita responsabilidade” 

- “Eles cuidam da escola” 

 

Durante o encontro, a turma 
foi participativa e se mostrou 
interessada, respondendo às 
perguntas feitas sobre o que é 
ser um representante e sua 
função. 

 

 

 

Encontro 6 

 

 

 

2ª  

 

 

 

B 

- “Eu achei legal ser 
representante, mas fiquei com 
medo, não sei como é para 
fazer”. 

 

Apesar de atentos durante a 
apresentação do projeto, 
mantendo-se em silencio e 
observando o que era dito, os 
alunos do 2° ano B se 
colocaram pouco, limitando a 
participação a uma única 
aluna. 

Encontro 7 2ª  C - “Difícil porque tem que manter 
regras”. 

Os alunos estavam, de 
maneira geral, retraídos e 
pouco participativos, apesar 
de atentos e, aparentemente, 
interessados. 

 

 

Encontro 8 

 

 

3ª  

 

 

A 

- “Eu entendi que representante 
é quem representa o que a 
turma quer, ouve e vai lá falar 
na reunião o que a turma quer. 
E é a turma que escolhe quem 
vai ser o representante? Não sei 
como é!” 

Alunos pouco participativos. 
Um pequeno grupo de alunos 
disse se interessar em se 
candidatar representante 

   - “Eu acho que o representante 
tem que ser cheio de 

Turma, de maneira geral, 
participativa e interessada, 



99 

 

 

 

 

Encontro 9 

 

 

 

 

3ª  

 

 

 

 

B 

responsabilidade. Eu não tô 
falando que os outros são 
irresponsáveis, mas eu acho 
que eu sou responsável e eu 
gostaria de ser” 
- “Vai ser por votação?” 
- “Então é assim, eu vou querer 
oferecer um espaço melhor para 
a sala e eles vão ver se vão 
querer ou não? Aí, por ex., se a 
maioria quiser e a minoria não 
quiser eu venço?” 
- “Poxa, então representante faz 
tudo isso?” 

como é possível notar pela 
quantidade de perguntas e 
colocações feitas pelos 
alunos. 

 

 

 

 

Encontro 

10 

 

 

 

 

4ª  

 

 

 

 

A 

- “Melhorar os brinquedos da 
escola que estão quebrados” 
- “Em vez de ter aula só de 
skate dar aula também de 
bicicleta porque tem gente que 
não sabe andar [...] colocar uma 
professora para dar aula de 
flauta e colocar as aulas as 
oficinas para de manhã 
também” 
- “O EJA para os adultos” 
- “Comprar livros novos” 

A turma ficou bastante 
animada e interessada com a 
proposta de projeto 
apresentada e revelou 
reinvindicações bastante 
interessantes. 

 

 

 

 

Encontro 

11 

 

 

 

 

4ª  

 

 

 

 

B 

- “Melhorar o campo de futebol” 
- “Eu gostaria que tivesse uma 
rampa para praticar skate na 
oficina de skate” 
- “Eu ia querer a quadra de 
futebol society” 
- “Eu ia querer aquela quadra de 
várias coisas”, “Eu queria muito 
que tivesse aula de dança aqui 
na escola” 
- “Eu queria que tivesse aula de 
Ballet” 
- “Eu queria que tivesse wi-fi na 
escola” 
- “Eu queria que pudesse trazer 
celular para a escola” 
- “Eu queria que a escola desse 
um iPhone 6 para cada um” 
- “Podemos pedir o segundo 
colegial na escola?” 
- “Eu queria que construísse 
mais hospital” 
- “Eu queria ser eleito para ser o 
rei do pedaço” 
- “O representante é tipo um 
líder, vê o que é melhor para a 
turma e fala com o diretor” 
- “Caso eu tenha várias 
propostas, vou ter que levar 
todas ou como faz?” 
- “E o representante vai 
trocando? Como é?” 
- “Mas é só em uma sala ou em 
todas as salas (que acontecerão 

A turma estava bastante 
excitada e cheia de ideias a 
serem levadas caso o projeto 
de representação escolar 
fosse implementado. 
Externalizaram desejo de 
iniciar do projeto ainda 
naquele ano da apresentação. 
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as votações)?” 
- “É representante só o primeiro 
(aluno mais votado)?” 
- “A pessoa é sorteada para ser 
representante?” 
- “Como é que faz para escolher 
o que vai ser feito pela escola 
ou não? É aqui na sala?” 
- “Então os representantes eles 
não vão para reunião só na 
sala, eles vão nas reuniões com 
os professores?” 
- “Mas vão (os alunos 
representantes) falar o que nas 
reuniões?” 
- “Ahh, a gente queria esse ano” 

Encontro 

12 

5ª  A - “Se o representante faltar pode 
colocar alguém no lugar dele, 
um substituto?” 
- “É representante durante um 
ano?” 
- “É o professor que vai 
decidir?” 
- “Bem que poderia ter dois 
representantes” 

Foi difícil escutar os alunos 
dessa turma, que ficaram 
excitados e agitados depois de 
ouvir a proposta e começaram 
a levantar dos seus assentos e 
falar desordenadamente. 

 

 

 

 

Encontro 

13 

 

 

 

 

5ª  

 

 

 

 

B 

Os alunos não responderam 
nenhuma das perguntas feitas 
pelos alunos representantes 
sobre a representação escolar e 
afirmaram não ter nenhuma 
dúvida finalizando. 

Turma se mostrou dispersa e 
desinteressada, pois falavam 
alto, tossiam repetidas vezes e 
riam sem parar. Apesar das 
tentativas de intervenção dos 
alunos representantes e 
destes ressaltarem a 
importância da proposta, que 
seria do interesse deles 
próprios, o comportamento 
geral não mudou.  

 

 

 

 

 

Encontro 

14 

 

 

 

 

 

5ª  

 

 

 

 

 

C 

- “Se eu fosse uma 
representante, alguém poderia 
ser depois de mim?” 
- “Mas é só um [representante 
eleito]?” 
- “É a sala que escolhe o 
representante?” 
- “É só o fundamental II que faz 
isso?” 
- “A gente pode fazer a eleição 
agora?” 
- “Então para fazer isso daí não 
pode fazer esporte nenhum?” 

Os alunos ficaram bastante 
interessados com o projeto de 
representação, tiraram várias 
dúvidas e insistiram que 
queriam eleger um 
representante de sala ainda no 
presente ano. 

Tabela 2 – Sistematização de todas as falas dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental em 
relação a percepção que têm da representação escolar expressas durante os 14 encontros de 
apresentação do projeto. 

 

3.2. Entrevista reflexiva 

 

 Por se tratar de uma entrevista reflexiva, para atender ao rigor metodológico 

inerente ao método vigente, foram levantados os objetivos que se busca alcançar 
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nessa interação e, a partir daí, feito um planejamento prévio, atendendo às etapas 

relacionadas a esse tipo de recurso. Seguem, abaixo, o planejamento e a síntese da 

entrevista realizada. 

  

3.2.1. Objetivos e planejamento da entrevista reflexiva realizada com aluno eleito 

 

Objetivos: 

A entrevista teve como objetivo geral compreender as percepções do aluno a 

respeito do processo de eleição do representante. Quanto aos objetivos específicos, 

buscou-se:  

1) investigar como foi, para o aluno eleito, a experiência de participar de um 

processo de votação e ter sido eleito representante;  

2) pesquisar o que é ser um representante do ponto de vista do aluno eleito; 

3) identificar o que o aluno eleito pensa que seriam as atividades de um 

representante;  

4) pesquisar quais características pessoais o aluno representante acredita 

que tenham contribuído para sua eleição. 

 

Planejamento da entrevista: 

1) contato inicial: reapresentação da pesquisadora e do entrevistado, assim 

como da proposta de trabalho;  

2) preparação: foi solicitado ao entrevistado que fizesse um desenho que 

expressasse suas impressões a respeito do dia da eleição, a partir do qual ele falaria 

sobre o tema;  

3) questão desencadeadora: você se lembra como foi para você aquela 

experiência da eleição de representante? Pode me contar como foi? Como se 

sentiu? 

 

3.2.2. Síntese da entrevista reflexiva realizada com aluno eleito 

  

É relevante informar que a entrevista foi feita com André, em julho de 2015, 

no pátio da escola, com duração média de 15 min. Nesse encontro, após a 

pesquisadora voltar a se apresentar ao aluno eleito, procurou conversar com ele 

sobre o projeto, pedindo-lhe que fizesse um desenho, exposto adiante: 
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A partir do pedido de um desenho que representasse o modo como lembrava 

do dia da eleição, o aluno falou sobre o processo de votação com detalhes. 

Lembrava que muitos haviam se candidatado, mas que, após a turma discutir sobre 

as características que um aluno representante precisava ter, tais como ser assíduo 

nas aulas, muitos dos que haviam se candidatado retiraram essa candidatura. Ao 

final restaram ele e mais dois alunos. 

Relatou um processo de votação democrática, no qual todos participaram 

através da definição dos critérios de candidatura e da votação, e depois 

comemoraram a eleição do candidato mais votado.  

Durante o processo de eleição, na hora da “propaganda eleitoral”, como esse 

momento foi definido pela professora da turma, falou sobre o afeto que sentia pela 

escola e pelos colegas e do desejo de ser eleito para levar as reinvindicações deles 

para a coordenação. Prometeu tentar solucionar o problema do relógio da sala que 

estava quebrado havia algum tempo.8 

Revelou não saber ao certo a razão por ter se sobressaído em relação aos 

demais colegas candidatos, mas disse acreditar numa influência relacional/afetiva 

como forma de explicação para ter vencido a eleição, já que acha que votaram nele 

por amizade.  

                                                 
8 Após a eleição o relógio foi, efetivamente, trocado e a questão, de fato, solucionada. 
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Relatou ainda transformações advindas dessa experiência que, a princípio lhe 

causaram desconforto pela vergonha de se expor diante de todo os seus colegas de 

sala, mas que, ao final, disse tê-lo deixado com uma sensação de bem-estar. 

Contou ainda ter percebido uma maior aproximação dos alunos. 

Quando questionado sobre o que seria um representante, André não 

conseguiu responder de pronto, justificando que precisaria viver essa experiência de 

forma mais intensa e contínua, mas durante seu discurso, desvelou o sentido que já 

havia formado sobre a representação escolar a partir de uma fala voltada para o 

diálogo e para a mediação estudantes-direção. 

Após apresentação da síntese dos encontros, que resultaram nos dados que 

compõem o material de análise da presente pesquisa, segue o desvelar das 

constelações que foram formadas e que carregam os sentidos e significados sobre a 

percepção que esses alunos têm a respeito da representação escolar. 

 

3.3. Análise dos dados das 14 observações 

 

Após a transcrição e leitura cuidadosa dos relatos colhidos a partir da 

observação dos 14 encontros, foi possível identificar falas recorrentes, que 

conduziram a pesquisadora a organizá-las em 9 pequenos agrupamentos que nada 

mais são do que as primeiras constelações formadas, denominadas unidades de 

significado, das quais resultaram 5 constelações finais, mais abrangentes. 

As constelações iniciais foram: 

 

1) Características do representante 

2) Representação enquanto trabalho 

3) Representação e melhorias 

4) Propostas 

5) Função do representante 

6) Dúvidas sobre o processo de votação/eleição 

7) Dúvidas sobre o processo da representação 

8) Percepções sobre o fazer do representante 

9) A representação e o poder 
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Na constelação características do representante, os estudantes dos anos 

iniciais do ensino fundamental revelaram como imaginavam que deveria ser o 

representante. “Eu acho que o representante tem que ser cheio de responsabilidade. 

Eu não tô falando que os outros são irresponsáveis, mas eu acho que eu sou 

responsável e eu gostaria de ser” (aluno 3° ano, turma B, informação verbal) e “(Ser 

representante) é legal e difícil [...] porque tem que ter muita responsabilidade” (aluno 

do 2° ano turma A, informação verbal). 

Na constelação representação enquanto trabalho, os alunos falaram da 

representação fazendo uma analogia ao mundo do trabalho ao afirmarem: 

“representar é tipo um trabalho porque tem que ter responsabilidade” (aluno do 1° 

ano, turma D, informação verbal), “é trabalhar para fazer o melhor para a escola”’ 

(aluno do 1° ano, turma D, informação verbal), “eu quero ser presidente (referindo-se 

a ser representante) porque meu pai e minha mãe trabalham e eu também quero 

trabalhar. Meu pai é caminhoneiro e carrega aquelas caixas pesadas” (aluno do 1° 

ano, turma D, informação verbal). 

Na constelação representação e melhorias, as falas dos alunos que sobre 

esse tema foram: “Tenho vontade de melhorar a escola” (aluno do 1° ano, turma C, 

informação), ”É para melhorar a escola tudo o que o representante faz (aluno do 1° 

ano, turma D). 

A constelação propostas foi criada a partir das narrativas dos alunos que 

relataram seus anseios ao se tornarem representantes ou que revelaram quais 

propostas gostariam de levar aos representantes eleitos. Foram elas: “eu quero ser 

representante... quero pedir pra melhorar a quadra” (aluno do 1° ano, turma D, 

informação verbal), “eu ia querer a quadra de futebol society”, “eu ia querer aquela 

quadra de várias coisas” (aluno do 4º ano, turma B, informação verbal), “eu queria 

muito que tivesse aula de dança aqui na escola” (aluno do 4° ano, turma B, 

informação verbal), “eu gostaria que tivesse uma rampa para praticar skate na 

oficina de skate” (aluno 4° ano, turma B, informação verbal), “em vez de ter aula só 

de skate dar aula também de bicicleta porque tem gente que não sabe andar [...] 

colocar uma professora para dar aula de flauta e colocar as aulas as oficinas para de 

manhã também” (aluno 4° ano, turma A, informação verbal), “eu queria que tivesse 

aula de ballet” (aluno 4° ano, turma B, informação verbal), “melhorar os brinquedos 

da escola que estão quebrados” (aluno 4° ano turma A, informação verbal), “o EJA 

[Ensino de Jovens e adultos] para os adultos” (aluno do 4° ano, turma A, informação 
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verbal), “a compra de livros novos” (aluno do 4° ano, turma A, informação verbal), 

“podemos pedir o segundo colegial na escola?” (aluno do 4° ano, turma B, 

informação verbal), “eu queria que tivesse o wi-fi na escola” (aluno 4° ano, turma A, 

informação verbal), “eu queria que pudesse trazer celular para a escola” (Aluno 4° 

ano, turma B, informação verbal). 

A constelação função do representante foi formada com a ideia dos alunos 

dos anos iniciais do ensino fundamental sobre o que o representante deveria fazer. 

“A função do representante é ver o que a gente não tem e pedir para o diretor” 

(aluno do 1° ano, turma C, informação verbal), “[...] eles representam [...] os alunos 

da sala” (aluno do 1° ano, turma C, informação verbal), “eu entendi que 

representante é quem representa o que a turma quer, ouve e vai lá falar na reunião 

o que a turma quer” (aluno 3° ano, turma A, informação verbal). 

Na constelação dúvidas sobre o processo de votação/eleição são 

enquadradas todas os questionamentos dos alunos sobre a forma como os alunos 

se tornariam representantes. Foram elas: “e quem não sabe escrever, vai poder 

votar?” (aluno do 1° ano, turma D, informação verbal), “entendi. Então você vai 

escrever seu nome no papelzinho e quem escrever mais a pessoa ganha, né?” 

(aluno do 1° ano, turma D, informação verbal), “e é a turma que escolhe quem vai 

ser o representante? Não sei como é!” (aluno do 3° ano, turma A, informação 

verbal), “mas é só um [representante eleito]?” (aluno do 5° ano, turma C, informação 

verbal), “É a sala que escolhe o representante?” (aluno do 5° ano, turma C, 

informação verbal), “a gente pode fazer a eleição agora?” (aluno do 5° ano, turma C, 

informação verbal), “vai ser por votação?” (aluno 3° ano, turma B, informação 

verbal), “então é assim, eu vou querer oferecer um espaço melhor para a sala e eles 

vão ver se vão querer ou não? Aí, por exemplo, se a maioria quiser e a minoria não 

quiser eu venço?” (aluno 3° ano, turma B, informação verbal), “mas é só em uma 

sala ou em todas as salas as votações?” (aluno 4° ano, turma B, informação verbal), 

“é representante só o primeiro aluno mais votado?” (aluno 4° ano, turma B, 

informação verbal), “a pessoa é sorteada para ser representante?” (aluno 4° ano, 

turma B, informação verbal), “é o professor quem vai decidir?” (aluno 5° ano, turma 

A, informação verbal). 

Outra constelação formada a partir dos questionamentos feitos pelos alunos 

foi a constelação dúvidas sobre o processo da representação. Eles perguntaram 

coisas do tipo: “se eu fosse uma representante, alguém poderia ser depois de mim?” 
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(aluno do 5° ano, turma C, informação verbal), “caso eu tenha várias propostas, vou 

ter que levar todas ou como faz?” (aluno 4° ano, turma B, informação verbal), “e o 

representante vai trocando? Como é?” (aluno 4° ano, turma B, informação verbal), 

“como é que faz para escolher o que vai ser feito pela escola ou não? É aqui na 

sala?” (aluno 4° ano, turma B, informação verbal), “então os representantes eles não 

vão para reunião só na sala, eles vão nas reuniões com os professores?” (aluno 4° 

ano, turma B, informação verbal). 

A constelação percepções sobre o fazer do representante tratou das falas 

sobre a forma como as crianças viam o ser representante no contexto escolar. 

Foram elas: “difícil ser representante porque tem que seguir muitas regras” (aluno 2° 

ano, turma B, informação verbal), “eu achei legal ser representante, mas fiquei com 

medo, não sei como é para fazer” (aluno 2° ano turma C, informação verbal). 

Já a constelação representação e poder foi criada a partir de relatos que 

traziam uma correlação entre esses dois temas ou ao definir o representante: “o 

representante é tipo um líder, vê o que é melhor para a turma e fala com o diretor” 

(aluno 4° ano, turma B, informação verbal) ou mesmo no motivo que um dos alunos 

revelou desejar ser representante: “eu queria ser eleito para ser o rei do pedaço” 

(aluno 4° ano, turma B, informação verbal). 

Após a formação das constelações iniciais organizadas em unidades de 

significados, em um momento seguinte, após nova análise do material emergente e 

das constelações inicialmente criadas, percebeu-se que muitas traziam temas 

correlatos, que deram forma a novas constelações, dessa vez mais abrangentes e 

centrais. Emergiram então 5 grandes constelações que compuseram a análise da 

presente pesquisa. São elas: 

 

1) Representação como exercício da responsabilidade; 

2) Representação enquanto oportunidade de se conquistar melhorias para a 

escola; 

3) Representante como porta-voz; 

4) O lado desconhecido da representação; 

5) Representação enquanto forma de poder. 

 

A primeira constelação, denominada de representação como exercício da 

responsabilidade, foi criada a partir da junção das constelações iniciais: 
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características do representante e representação enquanto trabalho, e emergiu da 

utilização desse termo e/ou da evidência de tal ideia em diferentes contextos e falas 

dos alunos sobre o que lhes foi proposto, de modo que a responsabilidade 

apareceu, no entendimento desses alunos, enquanto característica necessária para 

se exercer a função de representante, parecendo-lhes um diferencial necessário 

para o perfil do eleito, como pode ser visto nas falas de alunos do 3° ano, turma B e 

do 2° ano, turma A, respectivamente: 

 

Eu acho que o representante tem que ser cheio de responsabilidade. Eu 
não tô falando que os outros são irresponsáveis, mas eu acho que eu sou 
responsável e eu gostaria de ser (informação verbal). 

 
(Ser representante) é legal e difícil [...] porque tem que ter muita 
responsabilidade (informação verbal). 

 

Outro contexto de evidência da “responsabilidade” que está presente em 

alguns relatos dos alunos, relaciona-se com a ideia de trabalho. A impressão que se 

tem é de que o exercício de tal papel por essas crianças buscaria espelhar as 

atribuições dos adultos, com frequência, admirados pelos miúdos. Seguem relatos 

de alunos do 1º ano da turma D, que ilustram essa perspectiva: 

 

Representar é tipo um trabalho porque tem que ter responsabilidade 
(informação verbal). 

 
É trabalhar para fazer o melhor para a escola (informação verbal). 

 
Eu quero ser presidente (referindo-se a ser representante) porque meu pai e 
minha mãe trabalham e eu também quero trabalhar. Meu pai é 
caminhoneiro e carrega aquelas caixas pesadas (informação verbal). 

 

A segunda constelação abarcou as constelações iniciais representação e 

melhorias e propostas e traz concepções que revelaram o entendimento da 

representação enquanto oportunidade de se conquistar melhorias as mais 

diversas, nesse caso, direcionadas para a escola, como se pode perceber:  

 

Tenho vontade de melhorar a escola (aluno do 1° ano, turma C, informação 
verbal). 

 
É para melhorar a escola tudo o que o representante faz (aluno do 1° ano, 
turma D, informação verbal). 
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Como é possível observar, as crianças perceberam a representação escolar 

como uma forma de alcançar objetivos diversos e perceberam que, para isso, eram 

necessárias propostas. Entre estas, verbalizaram o desejo de solucionar questões 

ligadas ao lazer, incluindo a prática de esportes na escola. Vários alunos, de 

diferentes anos e turmas, afirmaram que gostariam de ser representante para 

melhorar a quadra de esportes da escola, para que os brinquedos fossem 

consertados e até para terem diversas atividades extra- classe, como segue: 

 

Eu quero ser representante... quero pedir pra melhorar a quadra (aluno do 
1° ano, turma D, informação verbal) 
 
Eu ia querer a quadra de futebol society”, “Eu ia querer aquela quadra de 
várias coisas (aluno do 4º ano, turma B, informação verbal). 
 
Eu queria muito que tivesse aula de dança aqui na escola” (aluno do 4° ano, 
turma B, informação verbal). 
 
Eu gostaria que tivesse uma rampa para praticar skate na oficina de skate. 
(aluno 4° ano, turma B, informação verbal) 
 
Em vez de ter aula só de skate dar aula também de bicicleta porque tem 
gente que não sabe andar [...] colocar uma professora para dar aula de 
flauta e colocar as aulas as oficinas para de manhã também (aluno 4° ano, 
turma A, informação verbal) 
 
Eu queria que tivesse aula de ballet. (aluno 4° ano, turma B, informação 
verbal) 
 
Melhorar os brinquedos da escola que estão quebrados. (aluno 4° ano 
turma A, informação verbal) 

  

Houve, ainda, quem estivesse preocupado em conseguir melhorias 

relacionadas à atividade de leitura, à inserção de novos grupos escolares, incluindo 

a alfabetização de jovens e adultos. Diferentes alunos do 4° ano, turmas A e B 

disseram querer pleitear: 

 
O EJA para os adultos [Ensino de Jovens e adultos] (informação verbal). 
 
A compra de livros novos (informação verbal). 
 
Podemos pedir o segundo colegial na escola? (informação verbal). 

 

Houve pedidos de melhorias, ainda, por alunos do 4º ano B, relacionados à 

tecnologia, tais como a liberação do uso do wi-fi e a utilização dos telefones 

celulares pelos alunos daquela instituição escolar: “eu queria que tivesse o wi-fi na 

escola”; eu queria que pudesse trazer celular para a escola”. 
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A terceira constelação, da representação como possibilidade de ser porta-

voz do outro, e também de si próprio, é claro, derivou da constelação função do 

representante e remeteu ao papel deste enquanto mediador nas relações e 

reivindicações entre o corpo docente e a direção da escola; ou seja, como uma 

forma viável de dar voz a um setor da comunidade escolar que nem sempre é 

devidamente escutada. Essa constelação refletiu, ainda, a função do representante 

segundo o ponto de vista dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, como 

explicitado nas falas abaixo: 

 

A função do representante é ver o que a gente não tem e pedir para o 
diretor (aluno do 1° ano, turma C, informação verbal) 
 
 [...] eles representam [...] os alunos da sala” (aluno do 1° ano, turma C, 
informação verbal). 
 
 Eu entendi que representante é quem representa o que a turma quer, ouve 
e vai lá falar na reunião o que a turma quer (aluno 3° ano, turma A, 
informação verbal) 

 

A quarta constelação, o lado desconhecido da representação, revelou um 

mundo novo a ser explorado por essas crianças e abarca todas as dúvidas 

relacionadas à ação de representar, assim como à dinâmica e às regras de 

funcionamento do processo de votação, presentes nas constelações iniciais: dúvidas 

sobre o processo de votação/eleição e dúvidas sobre o processo da representação. 

Seguem relatos: 

 

E quem não sabe escrever, vai poder votar? (aluno do 1° ano, turma D, 
informação verbal) 
 
Entendi. Então você vai escrever seu nome no papelzinho e quem escrever 
mais a pessoa ganha, né? (aluno do 1° ano, turma D, informação verbal). 
 
E é a turma que escolhe quem vai ser o representante? Não sei como é! 
(aluno do 3° ano, turma A, informação verbal).  
 
Se eu fosse uma representante, alguém poderia ser depois de mim? (aluno 
do 5° ano, turma C, informação verbal). 
 
Mas é só um [representante eleito]? (aluno do 5° ano, turma C, informação 
verbal). 
 
É a sala que escolhe o representante? (aluno do 5° ano, turma C, 
informação verbal). 
 
A gente pode fazer a eleição agora? (aluno do 5° ano, turma C, informação 
verbal). 
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Vai ser por votação? (aluno 3° ano, turma B, informação verbal).  
 
Então é assim, eu vou querer oferecer um espaço melhor para a sala e eles 
vão ver se vão querer ou não? Aí, por exemplo, se a maioria quiser e a 
minoria não quiser eu venço? (aluno 3° ano, turma B, informação verbal). 
 
Caso eu tenha várias propostas, vou ter que levar todas ou como faz? 
(aluno 4° ano, turma B, informação verbal). 
 
E o representante vai trocando? Como é? (aluno 4° ano, turma B) 
 
Mas é só em uma sala ou em todas as salas as votações? (aluno 4° ano, 
turma B, informação verbal) 
 
É representante só o primeiro aluno mais votado? (aluno 4° ano, turma B, 
informação verbal) 
 
A pessoa é sorteada para ser representante? (aluno 4° ano, turma B, 
informação verbal). 
 
Como é que faz para escolher o que vai ser feito pela escola ou não? É aqui 
na sala? (aluno 4° ano, turma B, informação verbal). 
 
Então os representantes eles não vão para reunião só na sala, eles vão nas 
reuniões com os professores? (aluno 4° ano, turma B, informação verbal). 
 
É o professor quem vai decidir? (aluno 5° ano, turma A, informação verbal). 

 

Ainda nessa constelação mais ampla, encontra-se a categoria percepções 

sobre o fazer do representante, que revela, por ser o representar no contexto 

escolar, algo ainda desconhecido, obstáculos temidos pelos alunos, como se pode 

perceber nas falas de alunos do 2° ano, turmas B e C: 

 

Difícil ser representante porque tem que seguir muitas regras (informação 

verbal). 

 
 Eu achei legal ser representante, mas fiquei com medo, não sei como é 
para fazer (informação verbal). 

 

A quinta e última constelação corresponde à categoria a representação e o 

poder, e ganhou novo nome: representação enquanto forma de poder. Contempla 

as poucas, mas presentes, falas dos alunos que remetem a essa ideia. Foram ditas 

por alunos do 4º ano da turma B: “O representante é tipo um líder, vê o que é melhor 

para a turma e fala com o diretor”; “Eu queria ser eleito para ser o rei do pedaço” 

(informação verbal).  
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Todas as nove constelações inicias que resultaram nas cinco constelações 

mais abrangentes e finais, assim como as falas que compreendem cada uma delas 

encontram-se esquematizadas na tabela 4, abaixo apresentada (informação verbal):  

 

 
Relatos/Falas dos alunos 

 

 

Unidades de significado 

 
CONSTELAÇÕES 

- “Eu acho que o representante 
tem que ser cheio de 
responsabilidade. Eu não tô 
falando que os outros são 
irresponsáveis, mas eu acho 
que eu sou responsável e eu 
gostaria de ser” (aluno 3° ano, 
turma B).  
- “(Ser representante) é legal e 
difícil [...] porque tem que ter 
muita responsabilidade” (aluno 
do 2° ano turma A). 
_______________________ 
- “Representar é tipo um 
trabalho porque tem que ter 
responsabilidade” (aluno do 1° 
ano, turma D). 
- “É trabalhar para fazer o 
melhor para a escola” (aluno do 
1° ano, turma D). 
- “Eu quero ser presidente 
(referindo-se a ser 
representante) porque meu pai 
e minha mãe trabalham e eu 
também quero trabalhar. Meu 
pai é caminhoneiro e carrega 
aquelas caixas pesadas” (aluno 
do 1° ano, turma D). 

Características do 
representante 
 
 
 
 
 

 
 
_______________________ 
Representação enquanto 
trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representação como 
exercício da 
responsabilidade 

 

- “Tenho vontade de melhorar a 

escola” (aluno do 1° ano, turma 
C). 
- “É para melhorar a escola tudo 
o que o representante faz” 
(aluno do 1° ano, turma D). 
 
 

- “Eu quero ser representante... 

quero pedir pra melhorar a 
quadra” (aluno do 1° ano, turma 
D) 
- eu ia querer a quadra de 
futebol society”, “Eu ia querer 
aquela quadra de várias coisas” 
(aluno do 4º ano, turma B). 
- “Eu queria muito que tivesse 
aula de dança aqui na escola” 
(aluno do 4° ano, turma B). 

O representante enquanto 
promotor de melhorias 
 

 
 
______________________ 
Propostas 
 

 
 
 
 
 
 
Representação enquanto 
oportunidade de se 
conquistar melhorias para a 
escola 
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- Eu gostaria que tivesse uma 
rampa para praticar skate na 
oficina de skate” (aluno 4° ano, 
turma B). 
- “Em vez de ter aula só de 
skate dar aula também de 
bicicleta porque tem gente que 
não sabe andar [...] colocar uma 
professora para dar aula de 
flauta e colocar as aulas as 
oficinas para de manhã 
também” (aluno 4° ano, turma 
A). 
- “Eu queria que tivesse aula de 
ballet. (Aluno 4° ano, turma B) 
- Melhorar os brinquedos da 
escola que estão quebrados” 
(aluno 4° ano turma A). 

- “O EJA para os adultos 

[Ensino de Jovens e adultos]” 
(aluno do 4° ano, turma A). 
- “A compra de livros novos” 
(aluno do 4° ano, turma A). 
- “Podemos pedir o segundo 
colegial na escola?” (aluno do 
4° ano, turma B) 
- “Eu queria que tivesse o wi-fi 
na escola” (aluno 4° ano, turma 
A). 
- “Eu queria que pudesse trazer 
celular para a escola” (aluno 4° 
ano, turma B). 

- “A função do representante é 
ver o que a gente não tem e 
pedir para o diretor” (aluno do 1° 
ano, turma C). 

 
- “[...] eles representam [...] os 
alunos da sala” (aluno do 1° 
ano, turma C). 

 
- “Eu entendi que representante 
é quem representa o que a 
turma quer, ouve e vai lá falar 
na reunião o que a turma quer” 
(aluno 3° ano, turma A) 

 

Função do representante Representante como porta-
voz dos alunos 

 

- “E quem não sabe escrever, 

vai poder votar?” (aluno do 1° 
ano, turma D). 
- “Entendi. Então você vai 
escrever seu nome no 
papelzinho e quem escrever 
mais a pessoa ganha, né?” 
(aluno do 1° ano, turma D). 
- “E é a turma que escolhe 
quem vai ser o representante? 
Não sei como é!” (aluno do 3° 

Dúvidas sobre o processo 
de votação/eleição 
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ano, turma A).  
- “Mas é só um (representante 
eleito)?” (aluno do 5° ano, turma 
C). 
- “É a sala que escolhe o 
representante?” (aluno do 5° 
ano, turma C). 
- “A gente pode fazer a eleição 
agora?” (aluno do 5° ano, turma 
C). 
- “Vai ser por votação?” (aluno 
3° ano, turma B).  
- “Então é assim, eu vou querer 
oferecer um espaço melhor para 
a sala e eles vão ver se vão 
querer ou não? Aí, por exemplo, 
se a maioria quiser e a minoria 
não quiser eu venço?” (aluno 3° 
ano, turma B). 
- “Mas é só em uma sala ou em 
todas as salas as votações?” 
(aluno 4° ano, turma B) 
- “É representante só o primeiro 
aluno mais votado?” (aluno 4° 
ano, turma B) 
- “A pessoa é sorteada para ser 
representante?” (aluno 4° ano, 
turma B). 
- “É o professor quem vai 
decidir?” (aluno 5° ano, turma 
A). 
 
_______________________ 
- “Se eu fosse uma 
representante, alguém poderia 
ser depois de mim?” (aluno do 
5° ano, turma C). 
- “Caso eu tenha várias 
propostas, vou ter que levar 
todas ou como faz?” (aluno 4° 
ano, turma B). 
- “E o representante vai 
trocando? Como é?” (aluno 4° 
ano, turma B) 
- “Como é que faz para escolher 
o que vai ser feito pela escola 
ou não? É aqui na sala?” (aluno 
4° ano, turma B). 
- “Então os representantes eles 
não vão para reunião só na 
sala, eles vão nas reuniões com 
os professores?” (aluno 4° ano, 
turma B). 

 
_____________________ 
 
- “Difícil ser representante 

porque tem que seguir muitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Dúvidas sobre o processo 
de funcionamento da 
representação  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________ 
Imagens sobre o fazer do 
representante 

 
O lado desconhecido da 
representação 
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regras” (aluno 2° ano, turma B). 
- “Eu achei legal ser 
representante, mas fiquei com 
medo, não sei como é para 
fazer” (aluno 2° ano turma C). 
 

- “O representante é tipo um 

líder, vê o que é melhor para a 
turma e fala com o diretor” 
(aluno 4° ano, turma B). 
- “Eu queria ser eleito para ser o 
rei do pedaço” (aluno 4° ano, 
turma B). 

Representação e poder Representação enquanto 
forma de poder 

Tabela 3 – Falas dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, que emergiram nos 14 
encontros de apresentação do projeto, organizadas em constelações. 

 

3.4. Análise da entrevista reflexiva 

 

Puderam ser observados, a partir da leitura criteriosa da presente entrevista, 

aspectos relevantes sobre a compreensão que um aluno de 1° ano do ensino 

fundamental possui a respeito da representação escolar. Emergiram temáticas 

importantes que resultaram em constelações, abaixo descritas. Vale lembrar que, 

diferente da análise anteriormente proposta, os dados que emergiram da entrevista 

reflexiva foram em menor número, o que facilitou a organização do material e a 

formação das constelações. São elas: 

 

1) lembranças; 

2) processo de eleição;  

3) ações do representante;  

4) transformações. 

 

A constelação “lembranças” permeia toda a entrevista e dita, a priori, o teor 

emocional da experiência de ser eleito representante, pois mesmo passados 6 

meses dessa vivência, apesar das pequenas lacunas de memória, André trazia 

lembranças vivas e detalhadas de grande parte do que experienciou. Afirmou 

lembrar do encontro de apresentação do projeto, da pesquisadora e da situação de 

votação em que foi eleito representante. Tinha recordações dos seus concorrentes e 

até da quantidade de votos que cada um recebeu, além da temática ao qual girou 

seu discurso de “propaganda política” na eleição. 
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 Esbarramos aí numa outra categoria, denominada “processo de eleição”. A 

partir da narrativa de André, foi possível compreender como ocorreu e quais foram 

os princípios norteadores desse processo democrático, a motivação que levou o 

aluno a se candidatar, assim como da propaganda política utilizada por ele para se 

eleger. Segundo André, ele resolveu se candidatar após incentivo de um colega de 

sala, naquele momento ainda sem saber o porquê ou para que desempenhar aquele 

papel. 

 

“Meu amigo falou para eu ser e eu acho que eu quis ser. Era só levantar a 
mão quem queria e a professora escolhia. Escolheu eu, o Fernando e a 
Juliana. Aí eles votaram no Fernando, nela, e depois em mim. Aí eu ganhei 
9 votos e venci” (informação verbal). 

 

Na propaganda política contou que falou sobre a turma, sobre os seus 

sentimentos em relação aos colegas de sala, seu desejo de ser representante, e 

também sobre o compromisso de resolver um problema real do grupo, existente na 

sala de aula. 

 

“Os meninos votaram e a gente foi pra frente pra falar [...] eu falei algumas 
coisas. Falei que a sala era boa, que eu gosto muito deles, que a sala é 
divertida e que eu gostaria de ser representante. Também falei do relógio 
que precisava na sala, que eu ia pedir para o diretor consertar” (informação 
verbal)  

 

 No contexto dessa pesquisa, todo o processo de votação e eleição do 

representante é permeado pela afetividade e pelas redes relacionais que compõem 

a vida dos ali presentes. Quando questionado sobre a razão de ter se destacado dos 

demais colegas e ter sido eleito, André remeteu a aspectos relacionais, à amizade, 

evidenciando que essas foram, provavelmente, mais significativas do que as 

promessas de campanha. 

 

“Eles votaram em mim [...] porque eles eram meus amigos”, afirmou André.  
 

 Outra categoria gerada a partir da leitura do material de análise é a que 

remete às “ações do representante”. Após perguntar sobre o que é ser um 

representante e ouvir um “não sei” como resposta, uma das maneiras de entender 

melhor a forma como o aluno eleito compreende a representação escolar foi 

questionando-o sobre o que um representante faz. As repostas revelaram uma ação 

ligada à escuta e ao diálogo, onde o representante exerce a função de porta-voz da 
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turma. Também se apresentou aí uma ideia de falar para um grupo, expor-se, ir da 

invisibilidade até se tornar visível a partir da representação. 

 

“Eles sentam para conversar com os colegas, levam para o diretor algumas 
ideias e representam a sala”.  
 
“[...] falam sobre a turma, falam na frente da sala”. 

  

Já se configura aí a quarta e última constelação, a qual se nomeou 

“transformações”. O potencial de mudança da experiência da representação, mesmo 

que ainda de forma embrionária, tem potencial de gerar mudanças. As mudanças 

externas, que se alcançam através da mobilização e da fluidez na forma de 

reinvindicação, já são sabidas. Mas, para além dessas, há as mudanças no mundo 

interno do próprio indivíduo. Tornar-se visível, e ser visto já é uma mudança 

significativa, mas, mais do que isso, são as concepções subjetivas que se formam a 

partir da experiência vivida. André, por exemplo, relatou como positiva a sensação 

da eleição, apesar do sentimento de vergonha. Afirma sentir mudanças, inclusive no 

seu meio social (informação verbal). 

 

“É bom porque votaram em mim e eu me senti muito bem. Eu fiquei com um 
pouquinho de vergonha”. 
 
“Mudou. Quase todo mundo ficou meu amigo”.  

 

 A análise de todo material colhido nos diversos encontros com os alunos dos 

anos iniciais do ensino fundamental evidenciou, como exposto acima, um vasto e 

rico conteúdo que desvela, através de colocações e indagações, a percepção 

dessas crianças sobre o fenômeno da representação escolar. 
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CAPÍTULO 4 - DISCUSSÃO  

 

Após a análise das narrativas pautada no modelo teórico-metodológico 

proposto e a formação das constelações que emergiram das interações com os 

alunos, chegou o momento de refletir sobre os dados colhidos, fazendo uma 

interligação entre eles e o referencial teórico-metodológico proposto no presente 

estudo. 

Para tanto, é importante não perder de vista que a pesquisa tem a propósito 

de, como objetivo geral, investigar de que forma o fenômeno da representação 

escolar foi apreendido pelos educandos dos anos iniciais do ensino fundamental e, 

como objetivos específicos, investigar: 1) o que é ser um representante do ponto de 

vista dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental; 2) quais são as 

percepções dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental a respeito do 

processo de votação e eleição do representante; 3) como foi, para o aluno eleito, a 

experiência de participar de um processo de votação e ter sido eleito representante; 

e 4) o que é ser um representante do ponto de vista do aluno eleito.  

Vale ressaltar que, apesar de ambas as análises - a dos 14 encontros de 

apresentação do projeto de representação para as crianças dos anos iniciais do 

ensino fundamental e da entrevista reflexiva feita com o aluno eleito - possuírem 

como foco central o entendimento que as crianças tiveram sobre a representação no 

contexto escolar, ambas as análises ocorreram separadamente. Isto porquê, além 

do fato de que há objetivos específicos direcionados para aspectos da 

representação percebidos pelo aluno eleito representante de uma das séries dos 

anos iniciais do ensino fundamental, as análises revelaram algumas perspectivas 

semelhantes, mas também outras muito diferentes sobre o fenômeno em questão. 

De acordo com as falas das crianças que emergiram dos 14 encontros, foi 

desvelada uma concepção, a priori, que pode ser provavelmente explicada pelo fato 

delas não terem vivenciado tal realidade, aproximando-se dela unicamente a partir 

da concepção e do olhar do outro. Já as verbalizações que desvelaram esse 

significado para o aluno eleito representante sugerem uma assimilação vivencial do 

tema.  

É curioso que mesmo a eleição tendo sido realizada como forma de uma 

simulação e o exercício da função do representante não haver sido levado adiante, a 

experiência da referida eleição propiciou uma vivência que refletiu certa apropriação 
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desse saber-fazer, mesmo que ainda de forma incipiente, como pode ser percebido 

na análise proposta. 

Portanto, o presente trabalho buscou exercitar com um grupo de alunos de 

uma escola municipal situada nos arredores da cidade de São Paulo um modelo 

educacional pautado na educação como consciência política em um país 

democrático. Utilizou-se, assim, um modelo que ecoasse os ideais e sonhos de um 

pensador da importância de Paulo Freire, que pregava a educação para e pela 

liberdade, bem como vislumbrando a autonomia do sujeito. 

Afinal, o que pode ser mais democrático do que o voto livre, que visa à 

escolha de um representante crítico que acredite na força do seu trabalho, da sua 

ação para dar participação e voz à massa (FREIRE, 2000); ou para ele conseguir 

melhorias para o micro mundo em que vive parte do dia, que é a escola? Ora, a 

massa, nesse caso, são os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental da EMEF 

Jaraguá, participantes da presente pesquisa. 

O processo de votação/eleição do representante foi bastante abordado pelos 

alunos participantes da pesquisa. As falas desses alunos, de maneira geral, 

revelaram muitas dúvidas e vários anseios sobre a forma de votação e eleição do 

seu representante, sobre o período de exercício dessa função, ou, ainda, sobre 

quais as adaptações seriam necessárias para a realização da votação diante de 

certas especificidades como, por exemplo, o não domínio da escrita pelos votantes. 

A análise do material resultante da entrevista reflexiva também trouxe 

aspectos relacionados à eleição/votação. Nessa constelação, há a presença de falas 

que revelaram a forma como o aluno eleito vivenciou tal processo. Emergiram 

verbalizações de lembranças muito vivas e fortes, dotadas de um grande teor 

emocional, que traziam a relação com o outro como aspecto de destaque. Aliás, a 

importância das relações no processo de representação foi um dos temas abordado 

no levantamento bibliográfico. Evidenciada por Dowbor, Houtzager e Serafim (2008), 

os aspectos relacionais são determinantes sobre a qualidade da representação e 

também sobre a efetiva instauração do ambiente de representatividade em questão. 

Freire (2014 [1974]) também aborda esse aspecto e ressalta a importância do amor 

ao outro e/ou ao mundo, que permeia e se faz pedra basilar no estabelecimento das 

relações dialógicas, indispensáveis no ambiente de representatividade. Então, além 

do amor, é necessária, também, a abertura ao outro e a prática do diálogo para que 

o representante assuma sua função com propriedade. 
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 O diálogo, um saber-fazer entendido nesta pesquisa como necessário ao 

exercício da função de representante, mostrou-se como algo ainda em construção 

na prática de convivência e dinâmica de interação dos alunos participantes. Da 

mesma forma, a escuta sensível teria que ser exercitada. 

Durante os encontros, houve, em um número significativo de turmas, 

dificuldade na conciliação das ações de falar-calar-escutar. Muitas crianças, 

excitadas com a novidade da proposta apresentada, e ainda, cheias de dúvidas, 

atropelavam os demais colegas, falando sem parar e sem ouvirem uns aos outros; 

por isso, muitas vezes, precisavam ser auxiliadas pelos educadores-educandos. A 

escuta de suas falas foi, com frequência, uma tarefa que demandou bastante 

atenção nesta pesquisa.  

Apesar da dificuldade das crianças participantes de exercitarem o diálogo, 

tornou-se evidente que elas reconheciam a importância desse recurso. Na entrevista 

reflexiva, ao questionar o aluno participante eleito, ele disse não saber o que era ser 

um representante, mas, ao descrever as ações relacionadas a tal saber-fazer, trouxe 

respostas ligadas ao diálogo, à escuta e à importância de ser o porta-voz da turma. 

Essa concepção do representante e da representação também se fez presente nas 

falas dos demais alunos participantes, demonstrando que esses entendiam a 

estreita relação entre o exercício de tal função e o diálogo, mesmo que o saber-fazer 

dialogar ainda estivesse em construção naquele momento, o que não seria de 

estranhar devido à idade das crianças. Essa experiência demonstra a importância de 

se propiciar espaços de troca e exercícios de diálogo, os quais devem fazer parte da 

prática docente, pois tal prática possibilita que se forje o homem e o seu pensar 

crítico; enfim, este é o caminho para formação do conhecimento. Como diz Freire 

(2014 [1974]), ”o diálogo é o encontro dos homens para ser mais” (p. 114) (grifo do 

autor).  

 É nessa prática do diálogo, na qual a fala com o outro e a escuta sensível se 

alternam, que representante e representado ganham voz. É esse exercício de falar 

com e no grupo, acolhendo-se colocações diferentes e se equacionando visões 

distintas, sempre pautadas no respeito pelos saberes do outro, que se constitui 

como a chave da prática da representação. Através dessa prática, as crianças 

participantes tiveram a possibilidade de sair da invisibilidade, ganhando voz e sendo 

ouvidas. 
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 Porém, para que essa representação escolar se torne, de fato, uma prática 

regular e possível, é necessário que se conte com uma gestão democrática, que 

privilegie a construção do saber e a autonomia dos alunos; é importante que a 

gestão incentive a escuta e o diálogo com todos os atores da comunidade escolar. 

De acordo com Freire, essa postura dialógica estimula, através da vivência, uma 

atitude diferenciada na forma do sujeito se colocar diante do outro e do mundo; uma 

maneira mais crítica, consciente, e também, mais participativa. 

 O papel do educador progressista é, portanto, estabelecer com seus alunos 

relações dialógicas, baseadas no respeito, na fé e no amor aos homens; relações 

que estimulem a formação da cidadania e a autonomia. Somente assim, esses 

indivíduos se tornarão capazes de fazer uma leitura crítica do mundo, de tomar 

decisões conscientes e de serem, realmente, ouvidos. Então, esses alunos, ainda 

bem jovens, poderão ter uma postura ativa na sociedade. Aí está a semente de uma 

educação problematizadora, emancipadora, capaz de propiciar a transformação da 

realidade e do entorno (MÜHL, 2010). 

Esse modo de conceber a educação como forma de ser/estar com e das 

crianças só se torna possível a partir de uma visão da infância que permita percebê-

las como sujeitos integrais e completos no sentido de serem capazes de se 

organizar individualmente; mas, também, na coletividade, a fim de aprender e se 

constituir enquanto cidadão (PROUT, 2010). Contudo, esse movimento vem 

ocorrendo, ainda que de forma acanhada, e já pode ser percebido no contexto 

escolar onde foi realizada a pesquisa. Mas, é importante ressaltar que nem todos os 

segmentos e agentes possuem essa forma de ver a educação e a infância; ainda há 

divergências e contradições dentro da própria escola quanto à implantação de uma 

política escolar com essas características. 

 

Ocorre uma reconsideração gradual dos modos de representar as crianças, 
sendo que "representação" pode ser entendida a partir de 2 sentidos. Em 
seu sentido cultural, a representação refere-se às imagens e conceitos 
sociais disponíveis através dos quais as crianças são vistas (e vêem a si 
mesmas). No entanto, a representação também aponta para o papel 
exercido pelas crianças na liderança, sugerindo que elas deveriam ser 
envolvidas na tomada de decisões e elaborações de políticas (PROUT, 
2010, p.25). 

 

Há, portanto, uma construção, um vir a ser dessa infância que afeta e é 

afetada pela posição das próprias crianças, pela visão que elas têm de si e do 
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contexto à sua volta. É preciso que se lance sobre elas um novo olhar: que sejam 

vistas como sujeitos ainda em construção, que têm a sua própria individualidade, a 

qual lhes permite que atuem de modo socialmente significativo. Seria muito bom que 

a escola realmente atuasse como um local onde se dá o primeiro passo para uma 

vivência democrática, um espaço que tenha reflexos transformadores da sociedade 

(PEDRO & PEREIRA, 2010). Acredita-se que: 

 

Não há nada que mais contradiga e comprometa a emersão popular do que 
uma educação que não jogue o educando às experiências do debate e da 
análise dos problemas e que não lhe propicie condições de verdadeira 
participação. Vale dizer, uma educação que longe de se identificar com o 
novo clima para ajudar o esforço da democratização, intensifique a nossa 
inexperiência democrática, alimentando-a [...] a educação teria de ser, 
acima de tudo, uma tentativa constante de mudança de atitude. De criação 
de disposições democráticas através da qual se substituíssem, no brasileiro, 
antigos e culturológicos hábitos de passividade por novos hábitos de 
participação e ingerência [...] (FREIRE, 2014 [1974], p. 123) 

 

Essa visão democrática da educação, apesar de ainda não ser aplicada de 

forma abrangente, está respaldada por lei e presente na Constituição Federal, que 

incentiva a gestão democrática e afirma a necessidade de participação de toda a 

comunidade no contexto educacional. Há artigos que postulam o desenvolvimento 

integral do ser humano e sua emancipação para a participação do sujeito na vida 

política e social como o objetivo maior da educação. O artigo 206 promulga que “o 

ensino será ministrado com base [...] na gestão democrática do ensino público, na 

forma da lei”9. Além disso, o site do Ministério da Educação, em um de seus 

apêndices, anuncia que “os pais e responsáveis têm o direito de acompanhar a 

educação de seus filhos. Participar ativamente da vida escolar das crianças interfere 

positivamente na qualidade do ensino”.10 

A direção da EMEF Jaraguá tem feito um grande movimento para essa 

transformação, mas ainda encontra desafios na condução de tal processo e, 

consequentemente, na formação do ambiente de representatividade proposto. O 

projeto conseguiu ser implementado no SAAI, bem como nas turmas dos alunos dos 

anos finais do ensino fundamental e, também, entre os pais e familiares. Contudo, 

encontrou bastante resistência no grupo dos alunos dos anos iniciais do ensino 

                                                 
9 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em nov. 
2015. 
10 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dia-a-dia-do-seu-filho>. Acesso em nov. 2015. 
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fundamental e, também, por parte de professores e funcionários; esses acreditam 

que tal projeto não seja uma demanda da escola como um todo, além do que a 

estrutura da instituição escolar ou das políticas públicas não propicia o engajamento 

do professor dentro do sistema proposto. Alguns disseram que se sentem 

sobrecarregados de trabalho e que não conseguem abarcar mais outro projeto. A 

propósito, Freire (1991) ressalta a importância de se almejar metas educativas e 

mudanças na escola, mas afirma que tudo será inútil se não forem oferecidas 

condições para que tais anseios se concretizem. 

As mudanças e transformações são graduais, levam tempo, pois dependem 

de todos os atores envolvidos. Essas transformações, nos mais diversos níveis, só 

se tornam possíveis a partir do estabelecimento de uma demanda. Essa afirmação 

vale para o corpo gestor, para o corpo docente e discente; mas, também, para a 

equipe de funcionários de uma maneira geral. Para que ocorram tais mudanças, é 

necessário, antes de qualquer outra coisa, que se fomente e estabeleça o diálogo 

numa relação em que se perceba um desejo verdadeiro de estar com o outro, 

através de um contato respeitoso e amoroso. 

A formação dessas demandas capazes de gerar uma transformação da 

realidade foi outro tema recorrente nos encontros com os participantes. Muitas falas 

desses alunos remeteram a essa questão e se constituiu uma constelação em torno 

do seguinte subtema: a representação enquanto oportunidade de se conquistar 

melhorias para a escola. Essa constelação teve grande número de falas, que 

abordavam desde melhorias na estrutura física do espaço escolar, passando pela 

troca e aumento do número de livros ofertados para a leitura dos alunos, até a 

implementação do EJA na escola. Todas as narrativas sugeriram a compreensão da 

representação como uma proposta de atuação que possibilita a conquista dos mais 

diferentes objetivos e também como forma de se obter melhorias para a escola. 

Mas, para que semelhante transformação da realidade seja levada adiante e 

a proposta de implementação do projeto de representantes se torne efetiva, é 

importante, segundo os alunos participantes da pesquisa, que o eleito tenha um 

diferencial: seja responsável. Nos seus discursos sobre a representação, esses 

participantes deflagraram a importância da responsabilidade, sendo que tais 

discursos passaram a constituir outra constelação denominada de representação 

como exercício da responsabilidade.  
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Segundo as crianças ouvidas, essa característica é necessária para o 

representante que precisa se engajar na causa que defender, assumindo uma 

postura coerente e ponderada; tal postura seria chamada por Freire (2014 [1974]) de 

postura ativa, diretiva, consciente e crítica. Nesse contexto, alguns alunos 

participantes chegaram a reconhecer a representação como o próprio trabalho 

laboral, comparando a importância dessa ação na escola ao trabalho de seus 

genitores. Na representação, essa forma de “trabalho” pode ser vista enquanto 

forma de mudar o mundo, mas uma mudança conquistada através do discurso. 

O exercício da responsabilidade também veio, na concepção das crianças, 

atrelado ao poder, o que se pode depreender das seguintes falas dos alunos 

participantes: “O representante é tipo um líder, vê o que é melhor para a turma e fala 

com o diretor”; “Eu queria ser eleito para ser o rei do pedaço”. 

Ambas as citações tratam do poder na relação representante-representado.  

A questão é a forma e o uso desse poder. Na primeira fala, a questão da liderança é 

explicitada, mas fica claro que cabe ao grupo negociar o que lhe parece melhor para 

a sala. Todas as decisões são participativas, portanto, não cabe apenas ao 

representante fazer sozinho as suas escolhas.  

Na segunda fala, há a revelação de um poder ilimitado, absoluto, com um 

sentido de mando. De fato, certo poder é inerente ao papel do representante que, 

assumindo uma postura de liderança, também precisa detectar as necessidades da 

turma para então levá-las ao corpo gestor. Essa outra face que foi desvelada foi a do 

poder absoluto, do “rei do pedaço”, que, de maneira autossuficiente, pode até 

ignorar os representados, afastando-se da real proposta de representação. Aí mora 

o perigo. 

Importa ressaltar que o poder é algo, a priori, conferido a alguém pelo voto, 

permitindo-lhe ser porta-voz dos interesses do grupo. Dessa forma, esse grupo 

passa a opinar, obedecendo-se a uma escuta respeitosa e dentro de uma 

perspectiva dialógica (FREIRE, 1996) em que a palavra é a verdadeira expressão da 

subjetividade. Nesse contexto, busca-se banir a verticalidade, como rezava Paulo 

Freire. 

A escuta que propicia a expressão da visão do outro através de um 

empoderamento legitimado (HOUAISS, 2011) ao representante de turma é, nesta 

pesquisa, percebida como uma verdadeira lição de Educação, uma vivência 

democrática que começa na escola com a tomada de consciência política, 
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estendendo-se, então, para a vida. Uma tomada de consciência capaz de levar à 

liberdade e à autonomia (FREIRE, 2014 [1974]). 

Mas para que a representação tenha esse nível de impacto e abrangência na 

vida dos agentes participantes de tais contextos, ela precisa ser verdadeiramente 

compreendida pelos mesmos. A experiência da representação com os alunos eleitos 

nos anos finais do ensino fundamental demonstrou que esse é um saber, uma 

expertise, que foi sendo forjada ao longo da própria jornada de se tornar um 

representante e exercer tal papel. Foi através da prática cotidiana, das reflexões e 

das discussões em torno desse tema, que tais concepções tomaram forma e os 

saberes-fazeres desses representantes se desvelaram.  

Essa vivência não foi experimentada, de fato, pelas crianças participantes da 

pesquisa e a concepção de representação/representante, assim como os saberes-

fazeres inerentes a tal função, não foram desvelados por esses alunos. Essa 

constatação se evidenciou diante dos inúmeros questionamentos dos participantes 

quanto aos mais diversos aspectos da representação no contexto escolar. As 

crianças expressaram dúvidas relacionadas ao referido conceito e ao seu modus 

operandi; deparavam-se diante de um grande desconhecido. 

As dúvidas foram esclarecidas, em parte, pelos seus pares, mas tantas outras 

ficaram sem resposta. Somente o diálogo abriria espaço para a elucidação de tais 

questões, ou a própria vivência que, infelizmente, não pôde se tornar uma realidade 

naquele segmento da escola. Sabe-se que: 

 

Não há nada que mais contradiga e comprometa a emersão popular do que 
uma educação que não jogue o educando às experiências do debate e da 
análise dos problemas e que não lhe propicie condições de verdadeira 
participação. Vale dizer, uma educação que longe de se identificar com o 
novo clima para ajudar o esforço da democratização, intensifique a nossa 
inexperiência democrática, alimentando-a [...] a educação teria de ser, 
acima de tudo, uma tentativa constante de mudança de atitude. De criação 
de disposições democráticas através da qual se substituíssem, no brasileiro, 
antigos e culturológicos hábitos de passividade por novos hábitos de 
participação e ingerência [...] (FREIRE, 2014, p. 123) 

 

Um cidadão brasileiro que valorize atitudes democráticas, que não se 

conforme com um status quo adverso, o qual lhe tem sido historicamente imposto, é 

o que se pode almejar de uma educação emancipadora e baseada em princípios 

dialógicos, como a que rezava Paulo Freire e que reza este projeto de pesquisa. 
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Será esse projeto apenas um sonho que um dia possa se concretizar na rede de 

instituições escolares públicas de nosso país?  
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por ser esta uma pesquisa fenomenológica, não poderia tecer as 

considerações finais sem deixar de falar sobre o processo de criação da mesma. A 

questão processual me seduziu, desde o início, constituindo-se como uma mola 

propulsora de autotransformações cognitivas, emocionais e relacionais, que me 

fizeram quebrar, inclusive, uma série de paradigmas relacionados à visão que tinha 

e que tenho de mim mesma. 

O presente estudo, que era inicialmente, um projeto que propunha 

acompanhar e ajudar a forjar a formação de representantes no segmento dos 

primeiros anos do ensino fundamental de uma escola pública, não foi adiante pela 

recusa por parte das professoras com quem eu iria trabalhar. Impôs-se, então, um 

novo desenho. 

Não se sabe, ao certo, a razão pela não adesão de alguns dos segmentos da 

escola ao projeto, mas foram levantadas questões que abordam aspectos 

relacionais, como também, de sobrecarga de trabalho e mesmo de estabelecimento 

de prioridades que precisavam, naquele momento, ser cuidadosamente analisadas 

por todos os agentes envolvidos. Além desses fatores, o projeto, no meio do 

percurso, perdeu a alma, ou seja, um dos professores mais motivados foi transferido 

da instituição. 

Como se pode imaginar, essa mudança de curso demandou um exercício 

constante por parte da pesquisadora de lembrar e relembrar que a atitude 

fenomenológica precisava estar viva dentro dela, e que seu papel era seguir em 

frente, ser fiel ao que se revelava dentro da nova perspectiva que se vislumbrava. 

Após a aceitação da mudança dos rumos desta investigação, bem como da 

desconstrução e reconstrução de um novo percurso de pesquisa, novas 

possibilidades foram se desvelando e inusitadas perguntas problematizadoras 

surgindo. Um imenso desafio, transposto graças ao que Freire denomina de amor ao 

outro e ao mundo. Mas considero que é esse amor e a fé no homem que, apesar de 

tudo, movem gestores, professores, pesquisadores e alunos na construção de uma 

realidade distinta, mais democrática e igualitária. Porém, a formação de um 

ambiente de representatividade para se desenvolver plenamente requer a 

participação de todos e uma condução muito precisa do processo. Demanda 

constantes diálogos, reflexões e muita doação. 
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Apesar de ainda não ter sido possível a formação de um ambiente de 

representatividade na escola-alvo onde todos os segmentos estivessem inseridos, 

grande parte da sua comunidade, hoje, já respira representação a partir das 

sementes que foram plantadas ali. Ocorreram, ao longo do trabalho, algumas 

transformações e, talvez, aos poucos, essa se torne uma prática legitimada em todo 

o contexto escolar. 

Um ganho obtido foi que as crianças revelaram um grande desejo de se 

integrar ao projeto de representação que, segundo suas narrativas, era percebido 

como uma possibilidade de, através do diálogo e das interações interpessoais, gerar 

mudanças e melhorias na instituição de ensino da qual faziam parte. Apesar disso e 

de não saberem definir com exatidão o que seria um representante, as crianças 

relacionaram o valor da representação ao valor do trabalho como oportunidade de 

serem conquistadas melhorias e poder. 

Apesar do pouco conhecimento e da breve vivência que os alunos tiveram da 

representação escolar, o poder transformador dessa prática mostrou-se 

surpreendente. Como se observou, o aluno eleito relatou empoderamento, 

autoconfiança e melhoria nas relações com os colegas após a experiência da 

votação. Todos esses ganhos só foram possíveis porque a educadora-educanda 

daquela classe entendeu a importância do projeto e a necessidade de fazer as 

crianças passarem por uma simulação do que seria a votação na vida real. Assim, 

eles vivenciaram e colocaram imediatamente em prática o que tinham discutido no 

plano teórico. Ao propor, portanto, essa simulação, professora e alunos 

estabeleceram, conjuntamente, regras para a votação e foi conduzido o processo de 

votação para eleição do aluno representante. 

De toda essa vivência, pode-se pensar que esse é o tipo de educadora 

claramente democrática, engajada na sua prática de ensino e que faz a diferença no 

dia-a-dia do aluno, dentro e fora da escola. Ela, certamente, trabalha com amor, com 

o respeito pelo próximo e com a amorosidade pregadas por Freire.  

Essa importante experiência da eleição suscitou, ainda, reflexões sobre o fato 

de que as percepções sobre a representação no contexto escolar não existem a 

priori; os conceitos relacionados com tal temática vão, então, sendo construídos na 

prática, através das vivencias e situações que podem levar o educador a pensar 

sobre esse saber-fazer, que demanda, acima de tudo, uma postura dialógica, 
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questionadora e respeitosa diante do outro e do mundo, além de um forte desejo de 

transformar a realidade.  

A forma de participação das crianças, seus questionamentos e suas 

propostas de melhorias evidenciaram, ainda, uma grande capacidade de 

participação ativa e o poder de forjar verdadeiras mudanças se tiverem a 

oportunidade da vivência de uma educação emancipadora, problematizadora. 

Somente uma instituição baseada nos preceitos de uma escola pública popular 

democrática, que tem como meta a formação do cidadão consciente de seu papel na 

sociedade e na construção da sua história, deveria ter o direito de sobreviver. 

Acredito nesse trabalho também como uma forma de engajamento político, à 

medida em que propõe uma percepção da criança como um ser integral, capaz e 

pleno, que deve ser ouvido porque muito tem a dizer, principalmente, sobre a própria 

realidade. Não é possível continuar a pensar em políticas de atenção à criança sem 

ouvi-las. Se assim for, corremos o risco de continuar caindo nos mesmos erros que 

têm prejudicado tanto a Educação em nosso país e, destorcida a imagem da 

infância.  

Ainda há muito a ser desvelado sobre o tema e cabem outras pesquisas que 

abordem a situação política das crianças, aqui defendidas pelo viés da 

representação no contexto escolar. Não tive, na verdade, a pretensão de trazer 

todas as respostas sobre o tema estudado, ou de fechar questionamentos a esse 

respeito. Mas esse trabalho foi uma oportunidade ímpar para propor reflexões e 

sintetizar impressões sobre o tema em análise, principalmente, sob a perspectiva 

dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental.  
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ANEXOS 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Seu filho (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “A compreensão de 

crianças dos anos iniciais do ensino fundamental sobre o processo de representação 

crítica”. Esta pesquisa está sendo desenvolvida pela psicóloga Tatiana Guerra 

Anastácio, sob orientação da Profa. Dra. Clarilza Prado, e é requisito de conclusão 

do Curso de Mestrado em Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC/SP). 

 

O objetivo dessa pesquisa é investigar como as crianças compreendem o fenômeno 

da representação escolar. Através da observação participante e de entrevistas 

reflexivas que serão filmadas e/ou gravadas, pretende-se estudar o que é ser um 

representante e para que serve a representação crítica estudantil. 

 

A participação de seu filho (a) é voluntária, podendo desistir de participar a qualquer 

momento durante a realização da atividade. 

 

Os dados colhidos serão utilizados somente para essa pesquisa e poderão ser 

publicados em revistas científicas e congressos, preservando sempre a identidade 

dos participantes.  

 

A sua identidade e a de seu filho (a) serão mantidas em sigilo e a participação é 

muito importante para a realização da pesquisa, que busca contribuir para a 

construção de um ambiente escolar mais rico e uma educação de melhor qualidade 

para seu filho. 

 

Caso existam dúvidas ou você queira se informar de mais detalhes sobre a 

pesquisa, a pesquisadora está à disposição, a qualquer momento, para responder 

aos seus questionamentos. O telefone de contato da pesquisadora é (11) 9 4962-

0039. 
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Para autorizar a participação de seu filho (a) no estudo, você deve assinar o final 

desse documento, que está em duas vias, uma delas sua e a outra da pesquisadora 

responsável. 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do responsável pelo aluno (a) 

 

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

Tatiana Guerra Anastácio 

RG 0948821698 

CPF 813.301.205-82 


