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 Este trabalho trata sobre a importância de se perceber, considerar e discutir sobre qual 

concepção de criança está presente no contexto da formação continuada de professores dos 

anos iniciais do ensino fundamental bem como da educação infantil, tendo como horizonte a 

criança como sujeito concreto, social e de direitos e como objetivo da educação a 

emancipação humana.  

 Esta preocupação parte do seguinte fato: as crianças sempre existiram, mas a 

concepção de criança e infância sofreu transformações ao longo da história humana. A 

concepção de criança que temos atualmente surgiu na modernidade, sendo que a partir deste 

período a infância passou a ser reconhecida, ainda que de forma incipiente, como o tempo e a 

condição de ser criança e a própria criança passou gradativamente a ser sujeito e objeto de 

discussões, debates e preocupações inexistentes até então. Contemporaneamente, sobretudo a 

partir do século XX, pode-se afirmar que, entre outros fatores, o recrudescimento de estudos e 

pesquisas de diferentes áreas como a antropologia, sociologia, história, filosofia e psicologia 

aliado às lutas dos movimentos sociais, possibilitou a emergência de um conjunto de 

acontecimentos e medidas que deram a criança um espaço de destaque, de protagonismo, 

insólito, mas que é resultado do próprio movimento tecido pela sociedade. Como marcos 

importantes para as mudanças mais atuais podemos citar a Constituição Federal de 1988, o 

Estatuto da criança e do adolescente de 1990 e a Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996.  

 Questiona-se, no entanto, sobre o quanto e como estas discussões chegam aos 

professores, desde aqueles que estão se formando recentemente quanto aqueles que já estão 

no final da carreira do magistério. Questiona-se o quanto essas discussões contribuem para 

uma prática pedagógica mais comprometida com a formação humana das crianças e 

conseqüentemente para a emancipação humana. Nossa hipótese é que uma formação mais 

próxima do professor, que o escute, considere seu ponto de vista e seus conhecimentos e que 

tenha como grande objetivo qualificá-lo teoricamente facilitaria sua formação continuada e o 

aproximaria das discussões mais recentes e fundamentais, qualificando seu trabalho com os 

meninos e meninas e com o comprometimento com a emancipação humana. 

 Consideramos que o professor precisa ter uma compreensão clara da sociedade que 

almeja para saber exatamente quem é o sujeito que precisa formar, para qual sociedade, sendo 



assim, é imprescindível para ele o conhecimento de diferentes conceitos de criança para então 

poder identificar aquele que ele considera o mais condizente com a sociedade para a qual 

pretende contribuir. Vemos como função não só, mas também da formação continuada de 

professores, tais esclarecimentos.   

 Estas foram algumas das questões abordadas numa pesquisa que realizamos e da qual 

consideramos importante socializar os aspectos referentes à presença do conceito de criança 

na produção nacional sobre formação continuada de professores na escola. Ressaltamos que a 

expressão na escola se refere ao locus efetivo da formação ou a superação da formação 

descontextualizada e massificada, ou ainda, como articulação da universidade – escola – 

poder público.  

 Tal pesquisa se deu por meio de um levantamento da produção acadêmica presente no 

site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), onde estão 

registrados, desde o ano de 1987, os trabalhos de pesquisas em âmbito nacional. Fizemos 

primeiramente um amplo e vasto levantamento bibliográfico1 por meio do qual obtivemos 

uma quantidade muito grande de trabalhos entre teses e dissertações, entre os quais, muitos 

repetidos e títulos que aparentemente não diziam respeito à formação de professores, mas a de 

outros profissionais e técnicos. Tais trabalhos foram excluídos resultando 216 títulos que 

abrangem desde a formação do professor em geral até a formação continuada.2  

 Ainda baseado nos títulos foram selecionados 96 trabalhos que aparentemente 

tratavam somente da formação continuada de professores. Considerando o tempo para realizar 

a pesquisa, optamos por analisar apenas as dissertações. Devido (também ao tempo da 

pesquisa) a impossibilidade de ler cada uma na íntegra, buscamos identificar mais 

precisamente, por meio da leitura dos 96 resumos, as dissertações que abordavam realmente a 

temática sobre formação continuada de professores na escola, obtendo assim um conjunto de 

70 trabalhos. Após uma nova leitura dos resumos selecionamos uma amostra de dissertações 
                                                 

1 Para esse levantamento foram utilizadas as seguintes palavras-chave: formação continuada, formação 
continuada de professores, formação em serviço, formação de professores em serviço, capacitação de 
professores, capacitação de educadores, treinamento de professores, treinamento de educadores, reciclagem de 
professores, reciclagem de educadores, aperfeiçoamento de professores, aperfeiçoamento de educadores 
combinadas com as categorias: criança, infância, educação infantil, séries iniciais, pré-escola e creche.  
2 É importante dizer que é bastante difícil identificar, baseado nos títulos, as teses e dissertações que tratam 
realmente de formação continuada de professores, ou distinguir entre as que dizem respeito à séries inicias ou ao 
ensino médio, além disso, as palavras-chave capacitação e treinamento, trouxeram uma variedade muito grande 
de dissertações e teses que tratam de treinamento de uma determinada técnica ou a capacitação para o uso de 
uma determinada técnica ou instrumento (como o uso de computadores) ou a capacitação para lidar com uma 
demanda específica, (como crianças com  necessidades especiais), ou referente a saúde, por isto foram excluídos 
da amostra. Além disso, muitas teses e dissertações trazem siglas no título, dificultando a identificação. Portanto, 
a dificuldade no levantamento não se dá por falta de critérios utilizados pelo pesquisador e sim pela variedade de 
expressões e termos usados e também pelas muitas interpretações que sugere cada título.  



para realizar a análise. Tal amostra ficou composta por sete trabalhos distribuídos num 

intervalo de sete anos (1996 a 2002), sendo duas em 1996 (BASBAUM e DANTAS), duas 

em 1997 (TEIXEIRA e GUTIERREZ), duas em 2000 (FERNANDES e CORD) e uma em 

2002 (GERBER).  

 No referente à distribuição por região, percebe-se que quatro dissertações foram 

produzidas na região sul (FERNANDES, CORD, GERBER e GUTIERREZ) duas na região 

sudeste (BASBAUM e TEIXEIRA) e uma no norte do país (DANTAS).  

 Uma questão relevante referente às dissertações selecionadas é o fato de todas tratarem 

do estudo de uma determinada experiência. Este dado corrobora com a constatação da 

pesquisa realizada por André e Romanowski, (2002) com 284 trabalhos entre teses e 

dissertações defendidas nos programas de Pós-graduação em Educação, no Brasil, no período 

de 1990 a 1996, na qual as autoras afirmam que a maioria das pesquisas por elas analisadas 

trata de “estudo de caso”, e que por apresentar variados objetos de investigação, demonstra a 

provável descontinuidade de programas e políticas. Cabe salientar que, consideramos 

importantes os estudos e a socialização de experiências de formação continuada de 

professores que tiveram sucesso e/ou tentaram superar a formação massificada, no entanto, 

pensamos que este tipo de pesquisa tende a abordar pouco as questões gerais de fundo, que 

dão indicativos sobre o projeto de sociedade. 

 Acreditamos que evidenciar a presença e/ou ausência da categoria criança na produção 

nacional, ainda que só nas dissertações representa uma abordagem mais geral da temática e 

provavelmente uma contribuição importante, tendo em vista que descortina a concepção de 

sujeito que as escolas, os programas de formação, as políticas educacionais têm em vista na 

hora de pensar a formação e, desta forma, deixa claro que sociedade busca. Este desvelamento 

oferece subsídios para questionar estas instâncias, suas ideologias e propor alternativas para a 

transformação social. Por isso, apresentamos a seguir, como o conceito de criança aparece nas 

dissertações analisadas. 

 

 A presença da categoria criança na produção acadêmica  

 

 A análise das dissertações demonstra a presença da categoria criança na amostra, mais 

que isto, esta parece ser uma amostra privilegiada, pois mesmo quando os trabalhos se 

referem ao aluno parecem ir além daquela compreensão reduzida do sujeito “sem luz”. Ele é 

visto como um sujeito capaz, que tem conhecimentos, partícipe de seu processo de 

aprendizagem e desenvolvimento e não simplesmente um ouvinte. Podemos perceber também 



que algumas dissertações se referem à criança que freqüenta a escola como estudante e/ou 

como educando nesta mesma linha de concepção.  

 O que teria provocado esta mudança no modo de olhar os sujeitos escolares - crianças, 

alunos, educandos ou estudantes? Será que um dos fatores foi o movimento de reforma 

curricular ocorrido a partir do período de redemocratização do país, quando o governo de 

muitos estados começaram a elaborar suas propostas curriculares com base na perspectiva 

sócio-histórico? Podemos afirmar que a partir deste movimento e por seu fundamento teórico 

a formação continuada de professores ganha importância para o sistema de educação do país, 

pelo menos naquele período. De todo modo, não podemos desconsiderar que para cada 

fenômeno há sempre múltiplas determinações, portanto será que esse movimento localizado 

temporariamente deu conta de uma transformação efetiva no modo de tratar o sujeito escolar, 

em geral (professor, criança, funcionários que trabalham nas escolas) e passou a vê-lo 

realmente de forma contextualizada histórica e socialmente, e como ser humano com 

potencialidades?  

 No que diz respeito à amostra analisada podemos perceber ainda uma mescla muito 

grande da perspectiva sócio-histórica com a abordagem construtivista, entre e nas 

dissertações. Tal dado não é muito surpreendente quando se sabe que a formação de 

professores no Brasil foi fortemente marcada principalmente pelas influências desta última 

corrente teórica citada, porém, é causa de preocupação, dado as diferenças nos fundamentos 

teóricos de cada corrente, confirmando mais uma vez a necessidade da formação continuada 

de professores.  

 Sobre as questões gerais do levantamento, é importante apontar ainda que, das sete 

dissertações três alternam o termo quando se referem à criança, ora chamam de criança, ora de 

aluno; uma dissertação apresenta ora aluno, ora estudante. E, embora cada uma destas 

categorias traga as marcas de um tempo e de um referencial teórico, esta variação parece dar 

mais um indicativo de que o olhar já não está tão limitado, engessado numa só direção, mas 

que a realidade e as idéias estão em movimento, em reformulação e que a criança está sendo 

vista de forma diferente, mesmo que esta mudança seja bastante sutil e venha ocorrendo muito 

lentamente. 

 Com base na leitura das dissertações na íntegra, foi possível classificar cinco formas 

de abordar a categoria criança, quais sejam: criança como sujeito em processo de 

aprendizagem e desenvolvimento; criança como sujeito que constrói conhecimentos; criança 

como sujeito de direitos; o educando; a criança como aluno. 



 Quando mencionam a criança como sujeito em processo de aprendizagem e 

desenvolvimento os autores afirmam que tal processo se dará pela ação tanto da criança 

quanto do professor. Mas a ênfase recai sobre o papel da criança – ativa, capaz e construtora 

do conhecimento - já o professor parece ficar como coadjuvante, organizando e possibilitando 

as condições necessárias para que a criança aprenda, se desenvolva por ela mesma, como se 

constata em Basbaum (1996, p. 119 – grifos meus),  

 
 

(...) uma vez que acredita que todas as crianças são capazes de aprender, e 
que a apropriação de conhecimentos é importante, entende que com 
professores bem preparados e interessados, a repetência seria evitada, e as 
crianças seriam promovidas, mas tendo tido a oportunidade de participar de 
boas situações de aprendizagem e, portanto, de aprender. 
 
 

 Segundo Dantas (1996, p.40 – grifos meus), que aparentemente segue a mesma linha 

teórica, “a criança é um ser inteligente e ativo na construção do conhecimento.”  

 Pensar a criança como um sujeito capaz e ativo é começar a pensá-la como ser humano 

com potencialidades que precisam ser respeitadas e desenvolvidas, mas remete também a 

necessidade de considerar suas características específicas de ser humano de pouca idade 

(BENJAMIN, 1984). que está se inserindo num mundo social permeado de conceitos e 

conhecimentos elaborados ao longo do tempo que precisam ser apropriados por ela. Por isso, 

é preciso cuidado para não responsabilizá-la por sua própria aprendizagem. Além disso, a 

modificação no modo de ver a criança remete direta e indispensavelmente a necessidade de 

rever o papel do professor para que haja articulação entre o processo de ensinar e o processo 

de aprender e assim ocorra efetivamente salto de qualidade na aprendizagem. 

 A forma de pensar a criança, tirando-lhe a condição de passiva e responsabilizando-a 

por sua aprendizagem assemelha-se muito com aquela do construtivismo,   

 
 

para o construtivismo a aprendizagem seria um processo de construção 
individual do sujeito e este não copia a realidade mas a constrói a partir de 
suas representações internas. A interpretação pessoal rege o processo de 
conhecer, o qual desenvolve seu significado através de experiência. A 
aprendizagem é situada e deve dar-se em cenários realistas; o cotidiano do 
sujeito e ele próprio trazem os conteúdos necessários para que ocorra a 
aprendizagem. (ARCE, 2000, p.50)  

 
 A dimensão individual, no sentido de envolvimento, de busca do conhecimento pelo 

indivíduo é importante para a aprendizagem, porém, questionamos sobre o conteúdo das 

mesmas se forem “construídas” por esses sujeitos. Os elementos presentes nos textos 



analisados fazem questionar também se é possível promover a aprendizagem que amplie os 

conhecimentos da criança assim como o seu modo de ver o mundo para além das aparências 

dos fenômenos, apenas por meio dos conhecimentos que ela traz do seu cotidiano. A nosso 

ver, é função do professor, como pessoa mais experiente e com formação específica para 

mediar a aprendizagem e o desenvolvimento da criança na escola, a responsabilidade por esta 

tarefa.  

 Com esta mesma base epistemológica aparece a categoria criança como um sujeito que 

constrói conhecimentos, como destaca Basbaum, (1996, p.26 – grifos meus), quando escreve 

que é preciso “(...) entender a criança como sujeito que constrói conhecimento”, ou quando 

lemos em Dantas (1996 p.60 – grifos meus), que é necessário haver a “orientação das 

crianças no desenvolvimento de suas habilidades, para que possam, assim, construir o seu 

conhecimento” e ainda em Teixeira (1997, p.18-19 – grifos meus), quando afirma que é 

preciso ver a “(...) criança como ser ativo, em processo de desenvolvimento e de construção 

de conhecimento.”  

 Idéias como estas estão ainda muito arraigadas nos discursos e práticas educativas nas 

escolas brasileiras nas quais resta para o professor,  

  
criar as condições para que os alunos construam suas próprias representações 
sobre algo de tal maneira que, num determinado momento educativo (seria 
melhor dizer construtivo), professor e aluno chegassem à conclusão de que 
acreditam estar partilhando significados semelhantes  sobre algo. (DUARTE, 
2000, p.98)  

 
 

 Reduzido a mero organizador, o professor parece não precisar de muitos atributos 

filosóficos para realizar seu trabalho, basta que ele providencie as condições materiais e a 

criança por si só construirá seus conhecimentos. Mas com que conhecimentos para além do 

que já têm e daquele baseado no senso comum ela sairá da escola? Com quais conhecimentos 

e capacidade de olhar o mundo a criança enfrentará a realidade externa à escola? Qual será, 

neste caso, a finalidade de tal instituição? 

 Outra maneira que os autores das dissertações abordam a categoria criança é como um 

sujeito de direitos. Este conceito aparece somente nas dissertações que tratam da formação 

continuada de professores da educação infantil, ainda assim não aparece em todas. Este dado 

reitera a idéia de que se as crianças com menos de 6 anos ainda são pouco olhadas na sua 

condição de ser humano de pouca idade menos ainda o são aquelas acima desta idade. Este 

olhar incipiente certamente não garante nem mesmo às crianças da educação infantil o efetivo 

tratamento como sujeito de direitos.  



 Fernandes (2000, p. 15 – grifos meus), refere-se a criança como sujeito de direitos 

quando trata da necessidade de se construir uma pedagogia para educação infantil.  “Construir 

uma Pedagogia da Educação Infantil que respeite os direitos das crianças tem exigido 

esforços de todos os envolvidos com a área.”  

  Teixeira (1997, p.9 – grifos meus), o faz quando fala da necessidade do caráter 

educativo do trabalho com crianças de 0 – 6 anos,  

 
 

(...) apesar da conscientização da importância da infância e do reconhecimento 
da criança como um sujeito com direitos a ser cada vez maior em todo 
mundo (...) o cuidado coletivo de crianças de 0-6 anos, enquanto uma opção 
educativa para o desenvolvimento dessa faixa etária, ainda é um 
empreendimento novo em nossa sociedade.   

 
 
 Desde a Convenção dos Direitos da Criança (1989)3, que provisão, proteção e 

participação são oficialmente direitos da criança. Segundo Soares (2003, p. 1), o paradigma 

que propõe entendê-la como sujeito de direitos “(...) apesar de estar muitas vezes presente nos 

discursos que desenvolvemos acerca da infância, nas mais variadas áreas do saber, continua, 

também insistentemente, a apresentar-se como um discurso decorativo e quimérico”.   

 Segundo Sarmento e Pinto (1999, p.18), isto se dá porque “(...) a realidade social não 

se transforma por efeito simples da publicação de normas jurídicas (...)”. É preciso muito mais 

que normas jurídicas, é necessário haver políticas sociais, planos de ação, ações efetivas para 

a realização prática de tais normas, é a partir de ações que elas são postas em prática pelos 

órgãos responsáveis e pela divulgação aos poucos são internalizadas e apropriadas pela 

população e desta forma cobradas.  

 Porém, afirmar que os direitos da criança permanecem muito mais no papel do que na 

prática, não diminui a importância da Convenção, pelo contrário, é preciso considerá-la marco 

importante, dado que, ela traz e mantém à tona as discussões constantes dos direitos das 

crianças em diversos âmbitos sociais, como órgãos do estado, universidades e centros de 

pesquisas, escolas, movimentos sociais e mídia e provoca desta forma a busca de soluções 

para os problemas. Sabe-se, porém, que a conquista por inteiro, desses direitos, só se dará em 

articulação com questões mais amplas, relacionadas às transformações política, cultural e 

econômica da sociedade.  

                                                 

³ Os artigos desta Convenção partiram da Declaração dos Direitos da criança (1959). 



 A criança como aluno aparece, especialmente nas dissertações referentes às pesquisas 

sobre formação continuada de professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Além de 

aluno os autores desses trabalhos utilizam também educando ou estudante, neles não 

encontramos nenhuma referência a categoria criança. Já os autores das dissertações sobre 

formação continuada de professores da educação infantil, com exceção de um que usa 

somente a terminologia criança, os outros alternam referindo-se ora criança ora o aluno.  

 Outro dado interessante é o fato de que quando os autores das dissertações sobre 

formação continuada de professores da educação infantil utilizam a categoria aluno estão se 

referindo a sujeitos de aprendizagem tipicamente do construtivismo, onde, como já foi dito, 

são considerados sujeitos ativos, que constroem conhecimentos e que são responsáveis por 

sua própria aprendizagem e desenvolvimento.  

 A criança como aluno aparece no texto de Basbaum (1996, p.32), quando a autora 

escreve: “Na sala de aula, o professor tem que considerar algo que não está nos livros, que 

não consegue conhecer antecipadamente: o saber de seus alunos, suas hipóteses, as relações 

que fazem, o sentido que tem a escola e a atividade que nela realizam.”  

 Esta categoria é depreendida também do texto de Cord (2000, p.99), quando lemos: 

“em relação ao olhar sobre o aluno, as docentes passaram a considerá-los sujeitos 

responsáveis pelo próprio processo de aprendizagem, a olhá-los como sendo capazes de fazer 

parte do processo (...)”. Ou no texto de Dantas (1996, p. 40), quando define “(...) o aluno 

como ser ativo, alguém que pensa, que constrói o conhecimento de modo criativo e, 

sobretudo, inteligente”.  

 Podemos verificar também referência à criança como aluno na dissertação de 

Fernandes (2000, p. 27), “A especificidade do trabalho escolar, em qualquer um dos seus 

níveis de atuação, consiste em possibilitar que os sujeitos nele envolvidos, seja para aprender 

(alunos), seja para ensinar (professores), seja para viabilizar processos de ensino-

aprendizagem (..) compreendam a totalidade da práxis social humana, do trabalho humano em 

sua unidade de ação e reflexão.”  

 Podemos destacar ainda, nos depoimento de alguns professores entrevistados por 

Gerber (2002, p. 31) - que abrange em sua pesquisa professores de vários níveis, incluindo os 

da educação infantil e os dos anos iniciais - a referência a esta categoria: “(...) é 

imprescindível que também os alunos se assumam como “aprendentes”, que constantemente 

interagem entre si e com os professores”. E por fim, um último excerto: “Quero acreditar mais 

no desafio de, que tenho de convencer o aluno de que é ele que constrói seu saber e que ele 

não pode, simplesmente, continuar acreditando que o saber é objeto de posse que se adquire 



do professor ou do livro, e que é possível devolvê-lo.” (id, 2002, p.92 – depoimento de 

entrevistada)  

 O Construtivismo parece ser a referência teórica mais influente tanto no discurso dos 

autores das dissertações analisadas, embora alguns com mais intensidade que outros, como 

também na formação continuada de professores por eles analisadas – mesmo quando estas se 

dizem sócio-histórica ou histórico-cultural. Seja qual for a forma de apresentação da categoria 

criança, (criança, aluno, estudante, educando) esta influência fica evidente e isto vem a 

confirmar a assertiva de Rossler (2000, p. 8), que escreve:  

 
 

(...) podemos considerar que o construtivismo ainda se constitui em uma 
concepção filosófica, psicológica e pedagógica hegemônica em nossa 
educação, exercendo seu poder de encanto e sedução de forma mais explicita 
ou mais implícita, dependendo dos diferentes momentos e situações. .  

  
 
 No livro intitulado “Sobre o Construtivismo: contribuição a uma análise crítica”, 

organizado por Duarte (2000), os autores - entre eles Rossler - escrevem sobre as 

similaridades entre os princípios do construtivismo com o neoliberalismo e pós-modernismo, 

como podemos constatar nas palavras de Arce (2000, p.52),  

 
 

(...) o construtivismo, alicerçado nas concepções pós-modernas, pode afirmar 
de modo categórico que a educação escolar deve ter como fonte principal do 
processo de ensino-aprendizagem a construção individual do conhecimento, a 
negociação de significados, centrando no cotidiano os conteúdos, não falando 
em privação cultural mas em diferenças culturais, assim como o discurso 
neoliberal não fala em exploração econômica mas em diferenças econômicas 
saudáveis, frutos da competitividade do mercado.  

 
 
 Neste mesmo livro os autores enfatizam também como as idéias construtivistas 

penetram no Brasil e ganham a simpatia de enorme contingente de professores muito 

rapidamente e como foram incluídas nos contextos das reformas educacionais, o que indica 

sem dúvida um interesse político para um projeto de educação e sociedade. Segundo Miranda 

(2000, p. 33), “As pedagogias psicológicas4 são, portanto, identificadas (...) como a 

                                                 

4 É importante ressaltar a que se refere a autora, quando escreve “as pedagogias psicológicas”: “Para efeito desta 
discussão, usarei indistintamente os termos “construtivismo” e “pedagogias psicológicas” para designar a 
abordagem pedagógica contemporânea fundamentada em uma ou mais teorias psicológicas da aprendizagem ou 
do desenvolvimento e orientada pelo principio de que o aluno, mediante sua ação e auxiliado pelo professor, 
deva ser o agente de seu próprio conhecimento.” (MIRANDA, 2000, p. 24)  



concepção teórica mais determinante na reforma educacional contemporânea, com 

conseqüências que vão na direção contrária de uma educação democrática e não-excludente”  

 Esta “adoção” dos pressupostos construtivistas nas reformas educacionais evidencia a 

tentativa, que deu certo, de seduzir os professores e incluir estes princípios na prática 

educativa. Segundo Rossler (2000, para 16),  

 
 

a presença de processos de sedução na vida dos indivíduos é um sinal do grau 
de alienação desses mesmo indivíduos e, sendo assim, a sedução nas 
atividades que compõem a prática educativa dos educadores é, por sua vez, 
uma manifestação de alienação desses mesmos educadores, assim como da 
alienação de sua prática, de seu pensamento e, em última instância, de sua 
formação, seja a formação básica, seja a chamada formação continuada.  

 
 
 Partindo desta afirmação, é fundamental e urgente que se pergunte: como é possível 

formar crianças emancipadas com professor alienados?  Pensar na criança é pensar na 

formação continuada de professores e vice-versa. Não há como separar tais objetos e não há 

como adiar esta discussão, ela é urgente!  

 Além da evidente fundamentação construtivista percebe-se também nas dissertações a 

influência da teoria de Paulo Freire, a qual, “evitando repetir os erros de uma educação 

alienada, (...) partia da própria análise da sociedade brasileira como uma sociedade em 

trânsito.” (PAIVA, 1987, p. 250). Segundo a autora, a pedagogia de Paulo Freire é uma  

 
 

(...) pedagogia ativa, que deixa espaço à participação: dentro do microuniverso 
da sala de aula o indivíduo aprende democracia (tal como pensavam também 
os escolanovistas), discutindo, porém, os problemas de fora da escola. Uma 
pedagogia que elimina ou reduz o autoritarismo presente nas relações 
professor-aluno e que, através desta forma de comunicação, de diálogo, 
prepara para a nova sociedade, moderna e democrática. (id, 1987, p.175)  
 
 

 Baseada nas idéias de Freire, Gerber (2002, p.33 – grifos meus), escreve sobre o 

aluno: “O fundamental é que professores e alunos saibam que a postura deles (...) é 

dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. 

O que importa é que professores e alunos se assumam epistemologicamente curiosos.” 

 Gutierrez (1997, p.88), aparentemente também fundamentado em Freire, quando se 

refere ao aluno, escreve: “A gente busca trazer elementos para que os alunos possam olhar 

para a realidade com outros olhos. Trazer outros elementos para que eles possam enxergar 

a situação de opressão, para que eles possam enxergar formas de romper, de mudar o 



comportamento, para também serem sujeitos de transformação social”. (depoimento de 

uma entrevistada - grifos meus)  

 Tal afirmação parece demonstrar a influência epistemológica Freireana, dado que, 

segundo Paiva (1980, p.148), “(...) a preocupação central de Paulo Freire foi encontrar um 

método pedagógico que, ao mesmo tempo em que promovesse a alfabetização, propiciasse a 

passagem de uma forma de “consciência ingênua” a uma “consciência crítica”. No entanto, é 

fundamental que se saiba que para Freire, naquele momento, “a “consciência crítica”, é 

consciência crítica da realidade nacional, e a passagem da consciência ingênua à consciência 

crítica se faz, em seu método, através da discussão da temática nacionalista e 

desenvolvimentista.” (id, 1980, p.158), ou seja, não havia nestas idéias a intenção de mudar o 

sistema econômico vigente – o capitalismo – mas desenvolvê-lo.  

 No entanto, para se pensar uma educação com vistas à emancipação, a crítica e a 

mudança precisam estar direcionadas ao modelo capitalista que precisa ser transformado num 

outro modo de sociabilidade que não tenha como objetivo a exploração humana e a injustiça.  

 Similar as características da categoria aluno, também a categoria educando é 

apresentada referindo-se aos sujeitos escolares capazes de aprender e que precisam assumir 

uma atitude ativa na própria aprendizagem. Assim é possível observar no texto de Gerber 

(2002, p. 30 – grifos meus), que se utiliza das palavras de Paulo Freire, para afirmar que,  

 
 
(...) o educando precisa se assumir como tal, mas assumir-se como educando 
significa reconhecer-se como sujeito que é capaz de conhecer e que quer 
conhecer em relação com outro sujeito igualmente capaz de conhecer, o 
educador e, entre os dois, possibilitando a tarefa de ambos, objeto do 
conhecimento. (...) o educando se torna realmente educando quando e na 
medida em que conhece, ou vai conhecendo os conteúdos, os objetos 
cognoscíveis, e não na medida em que o educador vai depositando nele a 
descrição dos objetos, ou dos conteúdos. 

 
 

 Idéia presente também na dissertação de Gutierrez (1997, p.28– grifos meus), quando 

escreve “(...) essa consciência [crítica] é gestada no educando e pelo próprio educando.” 

  Com esta abordagem Freireana, para que haja aprendizagem, é preciso que ocorra um 

trabalho conjunto entre educando e educador por meio de troca de conhecimentos em nível de 

igualdade e responsabilidade entre eles. Para isto, tal abordagem tem como um dos principais 

mecanismos, a comunicação, o diálogo entre tais sujeitos, por meio do qual eles se formam 

críticos da realidade social em que se encontram.  

 Segundo Paiva (1980, p.110),  



    
 

a comunicação existencial entre educando e educador que trocam suas 
experiências através de um diálogo amoroso no qual entram em contacto 
consciências livres aparece como a essência de uma pedagogia personalista 
que abre caminho para uma participação responsável das pessoas a todos os 
níveis.  

 
 

 Mas no que diz respeito à criança cabe questionar: que participação é esta? Quais 

idéias estão subjacentes? Para então afirmá-la como participação efetiva. O que, aliás, tem 

sido na contemporaneidade o direito mais reivindicado e questionado no sentido de ser o que 

menos repercutiu nas práticas e políticas direcionadas à infância.  

 Para finalizar, parece haver, nas dissertações analisadas, indícios importantes de um 

outro olhar sobre a criança, que longe ainda de dar conta de ver e principalmente tratá-la 

como um sujeito em todas as suas potencialidades e dimensões, já não a considera “sem luz”. 

No entanto, para além de ver a criança como partícipe do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento é necessário vê-la nas suas especificidades e necessidades, saber que ela 

precisa se apropriar dos conhecimentos socialmente elaborados e que para isto é preciso rever 

os espaços escolares tanto da educação infantil quando dos anos iniciais do ensino 

fundamental e investir seriamente na formação teórico-filosófica dos professores.  

 E, partindo desta necessidade ficam ainda algumas indagações: Se o olhar sobre a 

criança na escola mudou a partir do movimento de redemocratização do país, um movimento 

forte, denso, realizado por diversos grupos sociais ao mesmo tempo, juntando forças políticas, 

e se as grandes conquistas em prol da sociedade como um todo, se dão a partir de movimentos 

sociais, a partir de luta ideológica, será possível avançar muito no referente ao trato com a 

criança, no respeito a seus direitos sem um movimento maior, sem uma mobilização social 

mais ampla, que partindo da escola possa ultrapassá-la?  
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