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RESUMO 

MAGGI, DANILA ORBEA. A influência da família no processo de alfabetização: um estudo 

de caso numa instituição filantrópica na cidade de São Paulo. 2011. Dissertação (Mestrado)- 

Faculdade de Educação- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

O processo de alfabetização de uma pessoa, ainda nos dias atuais, é algo intrigante, fascinante e, 

por vezes, misterioso. Inúmeras são as publicações a respeito do tema, porém novos 

questionamentos surgem e mobilizam novas investigações, novas hipóteses. A presente pesquisa 

foi inicialmente motivada pelo intrigante questionamento: crianças que convivem diariamente 

com suas famílias tem maior facilidade de aprendizagem durante o processo de alfabetização? 

Para tentar respondê-lo, o caminho percorrido foi o de confrontar-se com a realidade de uma sala 

de alfabetização diferente: situada numa instituição filantrópica, sem fins lucrativos, com 

crianças de cinco e seis anos em situação de risco. Algumas dessas crianças permaneciam na 

instituição durante a semana e só iam para suas casas aos finais de semana. Outras apenas 

passavam o dia na escola, iam para suas casas à noite. Esta instituição foi responsável por suprir 

as necessidades dessas crianças em diversos âmbitos: social, cultural, de saúde, de alimentação, 

de moradia, de segurança e o mais importante: no âmbito educacional, fornecendo os elementos 

necessários para o favorecimento do processo de alfabetização da criança. O contato com essas 

crianças teve duração de um ano letivo, suficiente para visualizar ações e até estabelecer algumas 

relações. Na tentativa de compreender aquilo que foi observado, buscou-se o aporte teórico 

fornecido pelas publicações de Emilia Ferreiro, Ana Teberosky e Magda Soares, no que diz 

respeito ao processo de alfabetização especificamente e, para compreender o conceito de família, 

buscou-se aporte em Philippe Áries, que demonstra a historicidade deste conceito através de uma 

análise iconográfica e Françoise Héritier, que procura delinear o conceito sob a ótica da 

Antropologia, desmistificando o mito da “família desestruturada”, assim como Lévi-Strauss e 

“As estruturas elementares do parentesco”. Para tratar da interação entre as duas instituições, o 

principal autor foi Vygotsky. Após alguns encontros e desencontros, foi possível estabelecer a 

relação entre os dois conceitos e até encontrar um novo elemento: as funções que a família 

desempenha. Sem pretensão de esgotar o tema o presente trabalho sugere novos olhares e 

questionamentos para a o tema da relação família-escola. 

Palavras-chave: alfabetização, família, escola 
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ABSTRACT 

 

MAGGI, DANILA ORBEA.  The family influence in the literacy learning process: A case-

study in a charity institution in the city of São Paulo. 2011. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Educação – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

One‟s literacy learning process, yet in our days, is something intriguing, fascinating and, 

sometimes, mysterious. There are a vast number of publications on this theme, however new 

questionings arise and mobilize new researches, new hypothesis. This research was initially 

motivated by the intriguing questioning: Do children who daily live together with their families 

have more ease of learning during their literacy learning process? To answer this, the chosen 

path was to face the reality of a different classroom: located in a non profit charity institution, 

composed by children between five and six years old, on risk conditions. Some of them stayed at 

the institution during the whole week and came back home on weekends. Others stayed during 

the day and came back home at night. This institution was responsible for supplying their needs 

on many scopes: social, cultural, health, living, security and the most important: the educational 

scope, providing them with the necessary elements for their literacy learning favoring. The one 

school year length interaction with these children was enough to identify many actions and even 

establish some relations. In attempt to understand what was observed, theoretical support found 

on publications from Emilia Ferreiro, Ana Teberosky and Magda Soares, was sought, 

specifically in what relates to literacy learning process. Moreover, to comprehend the family‟s 

concept, support was sought on Phillippe Áries, which demonstrates this concept‟s historicity 

through an iconographic analysis, and on Françoise Héritier, which delineates the concept under 

the Anthropology‟s view, demystifying the myth of “unstructured family”, as well as Lévi-

Strauss and “The elementary structures of kinship”. To handle with the interaction among these 

two institutions, the main author was Vygotsky. After some matches and mismatches, it was 

possible to establish the relation among the two concepts and even find a new element: the 

functions that the family performs. This present work suggests new views and questionings on 

the family-school relation theme, without the pretension to exhaust it. 

Keywords: literacy learning, family, school 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema da alfabetização tem gerado, nas últimas décadas, inúmeras discussões, principalmente, 

porque o enigma em torno do „não aprendizado‟ das primeiras letras por boa parte dos nossos 

alunos ainda não foi desvendado.  

Perguntamo-nos: como explicar esta realidade tão presente nas escolas públicas, e mesmo nas 

escolas particulares, da cidade de São Paulo? Por que muitos alunos passam oito anos na escola e 

não são capazes de ler ou redigir textos simples em língua portuguesa? Em outras palavras, por 

que eles não se tornam usuários competentes da língua escrita? Não encontramos explicações 

contundentes sobre a gênese do problema. 

Vários são os fatores que exercem influência nos alunos durante o processo de alfabetização, 

dentre eles: formação de professores; condições materiais, físicas e salariais de trabalho nas salas 

de aula; acesso ou não a bens culturais e à cultura letrada em geral; motivação para aprender, 

entre outros. No caso desta pesquisa, o fator que se pretende descrever, analisar e discutir é a 

família, ou melhor, a relação existente entre a família e o aprendizado da língua portuguesa na 

sua modalidade escrita. 

Apesar da certeza de que as duas instituições, escola e família, desempenhem papéis totalmente 

diferentes na vida de uma pessoa, pretendemos verificar nesta pesquisa se é possível que suas 

funções se complementem de acordo com o capítulo três desta dissertação. 

Neste sentido, este trabalho de pesquisa teve como objetivo conhecer, ainda que de modo restrito 

já que realizamos um estudo de caso (ANDRÉ, 1995; SEVERINO, 2007) a influência da família 

especificamente durante o processo de alfabetização das crianças, bem como, pretendeu discutir 

como a escola tem lidado com a influência da família. Dito de outro modo, os objetivos desta 

pesquisa foram: conhecer a interferência familiar no processo de alfabetização do educando e 

discutir como a escola tem lidado com esta participação. 
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A hipótese inicial que motivou esta pesquisa foi a seguinte: Crianças que convivem diariamente 

com suas famílias são capazes de se alfabetizar em menor tempo do que crianças que não 

convivem diariamente com suas famílias? 

A partir desta questão, entendemos adequado realizar uma pesquisa de campo com 

características da Etnografia, em que a pesquisadora compartilhou a rotina de uma instituição de 

cunho religioso e assistencialista na zona sul de São Paulo que acolhe crianças em situação de 

risco de vida, durante todo o ano letivo de 2009, aqui chamada, de modo fictício para preservar o 

anonimato dos sujeitos deste trabalho, de Instituto América. Foram acompanhados, pela 

pesquisadora, dias comuns de aula; dias de comemorações; passeios culturais e reuniões com 

pais. Além disso, foram realizadas avaliações com os sujeitos e entrevistas com profissionais da 

entidade conforme mostraremos nos capítulos quatro e cinco. 

Nos capítulos um e dois, à luz do aporte teórico trazido por autores preocupados pela temática- 

Philippe Áries (2006), Claude Lèvi-Strauss (1982,1983), Françoise Héritier (1989), Emilia 

Ferreiro (1999, 2001, 2002, 2003), Magda Soares (2000, 2003), Silvia Colello (2003, 2004), 

Vygotsky (1996, 2008), Julio G. Aquino (1998, 2004)- orientamo-nos pela hipótese mencionada 

acima em nossa pesquisa de campo no intuito de encontrar subsídios para o entendimento da 

questão da alfabetização no município de São Paulo, sem pretensão de esgotamento ou de 

encontrar resolução da problemática.  

Finalmente, nas considerações finais desta dissertação, afirmamos, em primeiro lugar, que 

pertencer às classes populares não implica necessariamente em ter fracasso na escola e ainda que 

a questão de qual método utilizar na alfabetização nem sempre é relevante ou suficiente para 

garantir o sucesso no aprendizado da língua escrita. Apresentamos também nas considerações 

finais desta dissertação, a partir da possibilidade que o campo nos fez enxergar, que o conceito 

de „família desestruturada‟ não pode ser generalizante, isto porque, os dados da nossa pesquisa 

nos indicaram que existem diferentes arranjos familiares em que as funções exercidas pelas 

pessoas são mais importantes do que elas mesmas. 
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CAPÍTULO 1- DELIMITANDO O CONCEITO DE FAMÍLIA: A CONTRIBUIÇÃO DE 

LÉVI-STRAUSS, PHILIPPE ARIÉS E FRANÇOISE HÉRITIER 

 

Peguei os dois volumezinhos, cheirei-os, apalpei-os, abri-os 

negligentemente na “página certa”, fazendo-os estalar. Debalde: eu não 

tinha a sensação de possuí-los. Tentei sem maior êxito tratá-los como 

bonecas, acalentá-los, beijá-los, surrá-los. Quase em lágrimas, acabei por 

depô-los sobre os joelhos de minha mãe. Ela levantou os olhos de seu 

trabalho: “O que queres que eu te leia, querido? As Fadas?” Perguntei, 

incrédulo: “As fadas estão aí dentro?” A história me era familiar: minha 

mãe contava-a com frequência, quando me lavava, interrompendo-se 

para me friccionar com água de colônia , para apanhar debaixo da 

banheira o sabão que lhe escorregara das mãos, e eu ouvia 

distraidamente o relato bem conhecido; eu só tinha olhos para Anne-

Marie, a moça de todas as minhas manhãs; eu só tinha ouvidos para sua 

voz perturbada pela servidão; eu me comprazia com suas frases 

inacabadas, com suas palavras sempre atrasadas, com sua brusca 

segurança, vivamente desfeita, e que descambava em derrota, para 

desaparecer em melodioso desfiamento e se recompor após um silêncio. 

A história era coisa que vinha por acréscimo: era o elo de seus 

solilóquios. Durante o tempo todo em que falava, ficávamos sós e 

clandestinos, longe dos homens, dos deuses e dos sacerdotes, duas corças 

no bosque, com outras corças, as Fadas; eu não conseguia acreditar que 

se houvesse composto um livro a fim de incluir nele este episódio de 

nossa vida profana, que recendia a sabão e a água- de –colônia. 

Jean- Paul Sartre 

 

A família é o primeiro contato social de um ser humano após seu nascimento. Com o intuito de 

contribuir com uma definição sólida do conceito de família, julgou-se pertinente traçar um pouco 

da historicidade dele, procurar compreender suas funções e por fim, buscar uma definição que 

satisfaça os anseios da pesquisa em questão.  

A definição mais comum e acessível do conceito de família é, segundo o dicionário Aurélio 

Buarque de Holanda: “Família: substantivo feminino; 1. Pessoas aparentadas que vivem, ger., na 

mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. 2. Pessoas do mesmo sangue. 3. Origem, 
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ascendência.” (HOLANDA, 2010, p.341).  Porém, há que se considerar  outras definições que 

são menos simplistas.  

Claude Lévi-Strauss nasceu em 1908 em Bruxelas e morreu em outubro de 2009 em Paris. Foi 

antropólogo, professor e filósofo. Considerado fundador da  antropologia estruturalista e um dos 

grandes intelectuais do século XX. Foi também membro da Academia Francesa - o primeiro a 

atingir os cem anos de idade. 

Em 1949, publicou sua tese “As estruturas elementares do parentesco” que se consagrou um dos 

mais importantes estudos de família já publicados. O período que passou no Brasil foi 

fundamental em sua carreira e no seu crescimento profissional. Apenas em 1955  é que Lévi-

Strauss se tornou um dos intelectuais franceses mais conhecidos quando publicou  “Tristes 

Trópicos”, livro autobiográfico que trata basicamente de sua passagem pelo Brasil e de seu 

contato com os ameríndios na década de 1930. Sendo assim, apontamos suas principais  idéias 

que contribuíram para a presente pesquisa. 

Antes de tratar do tema da família propriamente dito, a distinção que Lévi-Strauss faz entre 

“natureza” e “cultura” é de suma importância, já que a família é algo proveniente da cultura 

humana: “É que a cultura não pode ser considerada nem simplesmente justaposta nem 

simplesmente superposta á vida. Em certo sentido substitui-se á vida, e em outro sentido utiliza-a 

e a transforma para realizar uma síntese de nova ordem” (LÉVI-STRAUSS, 1982, p.42). 

Para ele, o Homem é um ser biológico e, ao mesmo tempo, social. As respostas que o indivíduo 

dá aos estímulos de seu meio são tanto fruto de sua natureza quanto de sua condição, ou seja, de 

sua cultura. Isso porque a cultura não foi um ingrediente a mais que serviu ao desenvolvimento 

do Homem, mas andou paralelamente ao ser biológico/físico, influenciando-o e sendo 

influenciado por ele. Assim, Lévi-Strauss (1982) afirma que é impossível imaginar um Homem 

num estágio pré-cultural.  

A cultura é o que permite ao Homem se diferenciar dos animais, pois dela derivam a linguagem, 

as instituições sociais e a norma. Segundo ele, onde há norma/ regra, há a certeza de um traço 

cultural, fato que não é possível encontrar nas mais organizadas sociedades de animais, já que: 

“Em toda parte onde se manifesta uma regra podemos ter certeza de estar numa etapa da cultura” 

(LÉVI-STRAUSS, 1982, p. 47). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1955
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tristes_Tr%C3%B3picos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tristes_Tr%C3%B3picos
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Como já afirmado anteriormente, a família é um produto da cultura humana. Para Lévi-Strauss 

(1983), a família é um grupo social que tem origem no casamento, é uma união legal com 

direitos e obrigações econômicas, religiosas, sexuais e de outro tipo. O longevo antropólogo 

afirma ainda que, à família, estão associados sentimentos como o amor, o afeto, o respeito ou o 

temor. Segundo ele (1983), a família é necessária para a reprodução social de um grupo humano, 

pois garante a continuidade e a sobrevivência biológica e social dele. 

No domínio da organização social, a família surgiu como uma realidade 

positiva (há mesmo quem diga única) e, por este facto, nós somos 

levados a defini-la exclusivamente por meio de caracteres positivos. 

Mas, de cada vez que tentamos demonstrar o que é família, devíamos, ao 

mesmo tempo, dar a perceber o que ela não é, e talvez os aspectos 

negativos tenham tanta importância quanto os outros (LÉVI-STRAUSS, 

1983, p.86). 

A família, segundo ele (1983), não é uma invenção da modernidade, é mais universal do que se 

imagina e a família conjugal tal como se conhece hoje é apenas um dos arranjos, uma das 

fórmulas entre tantas outras que o homem encontrou para organizar-se em sociedade. Além 

disso, ela não é mais do que uma associação econômica em que o homem contribui de uma 

forma e a mulher de outra. 

Apesar de apresentar muitos arranjos, Lévi-Strauss define algumas características primordiais à 

família (1983, p.75): 

A família tem sua origem no casamento; inclui o marido, a mulher, os 

filhos nascidos da sua união, formando um núcleo em torno do qual 

outros parentes se podem, eventualmente, agregar; os membros da 

família estão unidos entre si por: laços jurídicos; direitos e obrigações de 

natureza econômica, religiosa ou outra; uma rede precisa de direitos e 

proibições sexuais e um conjunto variável e diversificado de 

sentimentos, como amor, o afeto, o respeito, o medo, etc. 

De acordo com este autor (1983), a fundação de uma família depende de outras duas famílias, 

portanto a sociedade é anterior à família. Depende também da diferença entre os sexos e a ordem 
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econômica desempenha um papel fundamental para um casamento, mais que as preocupações de 

ordem sexual. Além disso, a divisão sexual do trabalho e a proibição do incesto favorecem 

relações de dependência mútua entre as famílias, fato que permite a perpetuação da sociedade.  

Philippe Áries é outro autor que traz elucidações consideradas pertinentes ao presente trabalho 

de mestrado. Ele nasceu em julho de 1914 (Blois) e morreu em fevereiro de 1984 (Paris). Foi um 

importante historiador da família e infância. Escreveu muitos livros sobre a vida comum diária. 

Seu trabalho era, frequentemente, mais conhecido no mundo da língua inglesa do que na própria 

França. É conhecido, sobretudo, por seu livro “L' enfant et la vie familiale sous l' Ancien 

Régime” (1960), que foi traduzido para o Inglês como “Séculos de Infância” (1962). Ainda hoje, 

Ariès continua a ser o padrão de referência para o tema da infância e é famoso por sua afirmação 

de que na sociedade medieval, a idéia de infância não existia e acredita que a infância é uma 

construção social (ARIÈS, 2006, p. IX). 

No seu trabalho “História Social da Criança e da Família” (ARIÈS, 2006), o autor traça um 

histórico dos conceitos de infância, e de família, demonstrando a transformação deles ao longo 

dos séculos. Sobre o conceito de infância Ariés o separa em três grandes períodos: Antiguidade, 

dos séculos XIII ao XVIII e do século de hoje aos dias atuais. Na Antiguidade, a criança era vista 

como um adulto e miniatura, era inserida desde  a mais tenra idade no mundo dos adultos como 

“estagiária”. Dos séculos XIII ao XVIII, foi reconhecida a inocência da criança e desta forma ela 

foi isolada e enclausurada na escola sob vigia do professor. Já do século XVIII aos dias atuais, a 

criança passou a ocupar lugar central na família, com suas necessidades e especificidades. 

A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua 

evolução pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos 

século XV e XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se 

particularmente numerosos e significativos a partir do fim do século XVI 

e durante o século XVII. (ARIÈS, 2006, p.28). 

Sobre o conceito de família, que é o que precisamente interessa a esta pesquisa, o autor traz 

dados interessantes e intrigantes da iconografia dos séculos XVI e XVII, em que é possível 

observar o surgimento do sentimento de família nos retratos e pinturas da época. Num primeiro 

momento, os homens preferem ser retratados exercendo seu ofício, então, discretamente, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Blois
http://en.wikipedia.org/wiki/Historian
http://en.wikipedia.org/wiki/Family
http://en.wikipedia.org/wiki/Childhood
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começam a aparecer mulheres, exercendo também seus afazeres e, por fim, inclui-se o elemento 

criança, que aparece atrelado ao sentimento de pertencimento à  família: “O sentimento da 

família, que emerge assim nos  séculos XVI-XVII, é inseparável do sentimento de infância” 

(ARIÉS, 2006, p. 143). 

Através da análise iconográfica, Ariès (2006) conclui que o sentimento de família era 

desconhecido na Idade Média: “Não se trata propriamente de cenas de família, as crianças ainda 

estão ausentes no século 15” (ARIÉS, 2006, p.133). O sentimento de linhagem era o mais 

presente, o sentimento de família surgiu em substituição ao sentimento de linhagem. Sendo 

assim, é importante frisar, como bem lembrou o próprio Ariès, que a instituição família ou suas 

funções já existiam, de uma forma ou de outra, o que tomou forma a partir do século XVI foi o 

sentimento de família, parecido com o que é experimentado pela família moderna “Portanto, a 

iconografia nos permite acompanhar a ascenção de um sentimento novo: o sentimento da família. 

Espero ter sido bem compreendido. O sentimento era novo, mas não a família” (ARIÉS, 2006, 

p.152). 

Ariés pontua também que, ao longo do século XVI, surgiu uma nova idéia de continuação da 

vida através da hierarquia da família. A evolução do tema da família percorreu a iconografia dos 

séculos XVI e XVII, época em que é possível observar uma avalanche de imagens de famílias.  

  

O sentimento da família, que emerge assim nos séculos XVI-XVII, é 

inseparável do sentimento de infância. O interesse pela infância, [...] não 

é senão uma forma, uma expressão particular desse sentimento mais 

geral, o sentimento da família [...]. A análise iconográfica leva-nos a 

concluir que o sentimento da família era desconhecido da Idade Média e 

nasceu nos séculos XV e XVI, para se exprimir com um vigor definitivo 

no século XVII (ARIÉS, 2006, p.143). 

Outros autores também fazem considerações importantes sobre o conceito de família, 

dentre eles, será destacado Engels (1974), que se dedicou a estudar as fases clássicas da evolução 

da cultura. Segundo o autor, o estado selvagem corresponderia à estruturação da sociedade em 

grupos em que cada homem pertenceria a todas as mulheres e cada mulher pertencia a todos os 
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homens. O estado da barbárie corresponderia à forma de organização em que um homem vivia 

com uma mulher, por um período longo de tempo, mas sem perder o direito à infidelidade 

casual, a chamada família sindiásmica. E por fim, o último estado, o da civilização, 

corresponderia à organização monogâmica da sociedade, em que o objetivo primordial seria a 

procriação de filhos e a preservação da riqueza através da herança.  

Como é possível observar através das conclusões de Engels (1974), a família é um organismo 

vivo, que se ajusta, pois sofre influências políticas, econômicas, sociais e culturais em que sua 

estrutura é alterada, bem como suas relações e composição de papéis. Apesar de ser uma das 

instituições mais antigas de que se tem notícia, a família ajustou-se às mudanças que a sociedade 

lhe impôs, mas não deixou de existir, de uma forma ou de outra. 

O conceito de família passou por inúmeras transformações, porém a que parece mais 

significativa para fins deste trabalho de mestrado ocorreu com a entrada da mulher no mercado 

de trabalho: a partir disto ela passou a contribuir com o orçamento familiar e, ao mesmo tempo 

em que conquistou independência financeira, emancipou-se de relações conjugais insatisfatórias 

impulsionando assim uma reestruturação dos arranjos familiares. Participando e contribuindo 

para o aumento da renda familiar a igualdade passou a ser um pressuposto em muitas relações 

matrimoniais. Aumentaram, então, o número de divórcios e separações. A religião foi perdendo 

força, não sendo mais capaz de manter casamentos que, de alguma forma, estivessem trazendo 

insatisfações. Foram surgindo diversas organizações familiares alternativas, o homem já não é 

mais considerado o único provedor e muitas vezes nem existe a figura masculina na família. 

Desta forma, há que se observar que mesmo com diferentes arranjos e novas definições de papéis 

sociais a instituição família existe na sociedade pós-moderna. 

Peixoto e Cicchelli (2000) afirmam que o surgimento desses novos arranjos familiares, de novas 

ligações entre sexos, caracteriza o processo a que se chama de “crise da família”, que não 

significa o enfraquecimento da instituição, mas apenas uma nova forma de rearranjar as relações, 

numa perspectiva igualitária e com maior controle da natalidade, por conta da massiva entrada da 

mulher no mercado de trabalho. 

Senna e Antunes (2001) vêm corroborar as afirmativas de Peixoto e Cicchelli (2000) quando 

assinalam que as famílias estão ficando menores e com números maiores de idosos na sua 
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composição. Segundo elas, as famílias das camadas mais empobrecidas vivem uma realidade 

bem diferente do modelo de família nuclear: elevou-se o número de famílias providas por 

mulheres, e onde não há a presença da figura masculina.  

Além de considerar a historicidade do conceito e suas transformações, também é pertinente 

considerar que as funções que a família desempenha sofreram mudanças ao longo dos tempos. 

Segundo Costa (1983) a família vem sofrendo conflitos internos e dificuldades sócio-econômicas 

que enfraqueceram seu poder de ação e sua credibilidade. Além disso, segundo Chauí (1986), ela 

se apresenta como uma mistura de conformismo às exigências sociais e resistência contra essa 

mesma sociedade. 

De acordo com Elsen (2002), a família é um sistema no qual se conjugam valores, crenças, 

conhecimentos e práticas, através do qual a família desenvolve sua dinâmica de funcionamento. 

Também pode ser definida como unidade de pessoas em interação, um sistema semi-aberto, com 

uma história natural composta por vários estágios, sendo que a cada um deles correspondem 

tarefas específicas por parte da família (BURGENS in ELSEN, 2002). 

Segundo Singly (1993, apud NOGUEIRA, 1998) a família contemporânea é, ao mesmo, 

relacional e individualista. As pessoas buscam uma forma de serem livres, mesmo juntas, e 

tentam a alternância entre o “eu indivíduo” e o “eu junto com outro”: procuram constantemente o 

equilíbrio entre o “eu” e o “nós”. O elemento central não é mais o grupo que a família forma, 

mas cada indivíduo que a compõe. Os adultos colocam-se a serviço deste grupo e das crianças, 

dando mais atenção a elas. A lógica do amor impera, pois os cônjuges só ficam juntos enquanto 

se amarem.  

Para finalizar as elucidações sobre o conceito de família, buscou novamente na Antropologia 

outra autora que faz considerações indispensáveis: Françoise Héritier.  

A autora é uma antropóloga francesa, nascida em novembro de 1933. Sucedeu Claude Lévi- 

Strauss no Collège de France, e estabeleceu desde então sua cátedra. Aprofundou-se na Teoria 

da Aliança e nas razões da proibição do incesto.  Apóia todos os seus estudos em duas questões 

básicas: por um lado a natureza e, por outro, o meio ambiente. 
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“Todos sabem ou julgam saber, o que é família. Ela inscreve-se tão fortemente na nossa prática 

cotidiana que surge implicitamente a cada um de nós como um fato natural e, por extensão, como 

um fato universal” (HÉRITIER, 1989, p. 81) 

Françoise Héritier, em sua contribuição à Enciclopédia Einaudi (1989) especialmente, trata do 

conceito de família de forma a desmistificar o mito da “família desestruturada”. Afirma a 

artificialidade desta instituição, trazendo exemplos de tribos e comunidades em que a união 

conjugal não existe, o que há são arranjos sociais que permitem que a sociedade se organize para 

conviver. Se ela não existe nesses lugares não pode ser considerada “natural do ser humano”. 

Desta forma, ajuda a compreender que a família é um fenômeno puramente cultural, artificial, 

produzido. Afirma ainda que, apesar do modo conjugal monogâmico ser o mais difundido, há 

uma grande variedade de regras que contribuem para o estabelecimento, organização e 

sobrevivência da família. Assim como Lévi-Strauss também reconhece “leis” que se encontram 

em toda parte associadas à fundação de uma família: “a forma legal do casamento, a proibição do 

incesto, a repartição sexual das tarefas” (LÉVI-STRAUSS,1983, p. 86). 

Afirmar a artificialidade desta instituição no sentido de que ela não existe tal como a 

conhecemos em todas as sociedades do planeta não significa confirmar a falência da instituição, 

mas ajuda a compreender que seus arranjos são feitos por seres humanos dinâmicos e racionais. 

Suas funções é que são fundamentais para a organização de qualquer sociedade, não seus 

arranjos. Portanto, as funções da família prevalecem. Essa perspectiva permite desmascarar o 

mito da “família desestruturada”, pois não há julgamento cabível para os arranjos de família 

encontrados em algumas tribos na Índia, por exemplo. 

No entanto, mesmo que o modo conjugal monogâmico, com residência 

comum dos cônjuges, seja o mais difundido, a extrema variedade das 

regras que contribuem para o estabelecimento da família, para sua 

composição e para sua sobrevivência, demonstra que esta não é- nas suas 

modalidades particulares- um facto natural, mas, bem pelo contrário, um 

fenômeno altamente artificial, construído, um fenômeno cultural 

portanto (HÉRITIER, 1989, p.86). 
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Paradoxalmente, a autora afirma que a família até pode ser considerada um fenômeno universal, 

mesmo que não natural, quando pontua a inexistência de sociedades desprovidas de uma 

instituição que desempenhe as funções da família, como a conhecemos: uma unidade econômica 

de produção de consumo, lugar privilegiado do exercício da sexualidade entre parceiros 

autorizados, lugar da reprodução biológica, da criação e da socialização dos filhos. Ou seja, 

mesmo que ela não exista com esta nomenclatura, as funções da família têm de ser 

desempenhadas por algum grupo, isto garante a continuidade, a organização da sociedade bem 

como a perpetuação da espécie, a transmissão de cultura, de valores, de memória “A família é o 

que permite à sociedade existir, funcionar, reproduzir-se” (HÉRITIER, 1989, p.89). 

Sendo assim, após considerar os autores que mais contribuíram para a delimitação e o 

significado da família para esta pesquisa, há que se delimitar a conceituação que mais se adequou 

e que será utilizada: 

Aproveitando a definição de Lévi-Strauss, pretende-se analisar as famílias pesquisadas enquanto 

grupo social, união com direitos e obrigações econômicas, religiosas, sexuais e de outro tipo. 

Será analisado também o sentimento de família, tal como trazido por Ariès, e comparado ao 

sentimento presente nas famílias que compõe a pesquisa. 

Utilizando as contribuições fornecidas por Engels, a família será compreendida como um 

organismo vivo, que sofre influências de diversos âmbitos e têm apresentado diversos arranjos 

(PEIXOTO; CICCHELLI, 2000). Procurar-se-á, também, observar como se processa a lógica do 

amor definida por Singly (1993, apud NOGUEIRA, 1998) nas famílias em questão, até que 

ponto as famílias mantêm-se reunidas porque há uma relação afetiva que as une.  

E, por fim, apoiando-se na ideia de função da família trazida por Héritier (1989), observar-se-á 

se essas funções têm sido garantidas e como ou por quem. Pois segundo a autora essas funções 

garantem o bom funcionamento da sociedade como um todo.  

Portanto, o conceito de família utilizado na presente pesquisa, pode ser resumido desta forma: a 

família é um grupo social, com obrigações de diversos tipos, sustentado por um sentimento de 

família relativamente “recente” na história da humanidade. Por ser um “organismo vivo” sofre 

influências de vários âmbitos e têm apresentado diversos arranjos por conta da “lógica do amor”, 
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além disso, é uma instituição que desempenha funções sociais e precisa garanti-las, para 

sustentar o bom funcionamento da sociedade.  

Ainda, para fins da presente pesquisa, considera-se que a família é o primeiro contato social de 

um ser humano, é um lugar de relação, de compartilhamento de um contexto social, de 

reconhecimento, de construção de identidade. A partir desta definição serão feitas as análises das 

famílias dos sujeitos da pesquisa, confrontando-as com o conceito trazido e com as 

considerações anteriores a fim de procurar compreender a realidade de cada uma delas.  
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CAPÍTULO 2- A ALFABETIZAÇÃO 

 

A fundamentação do conceito de alfabetização para a presente pesquisa se deu a partir das ideias 

de Emilia Ferreiro- em conjunto com Ana Teberosky, Magda Soares e Silvia Colello. Foram 

elencadas estas três autoras, primeiramente, porque, apesar de Emilia Ferreiro ter sido a 

precursora deste movimento de considerar a escrita enquanto um objeto de conhecimento para a 

criança, enquanto a aprendizagem de um sistema de representação da língua falada e não apenas 

uma aprendizagem motora/ mecânica. Magda Soares é uma autora brasileira que se apoiou na 

ideias de Ferreiro ao afirmar também que a alfabetização é uma construção cognitiva, porém foi 

capaz de imprimir novas visões, de ampliar a pesquisa de Ferreiro incorporando  

o conceito de letramento enquanto uma contribuição às pesquisas em alfabetização. Ainda assim, 

julgou-se importante considerar as contribuições de Silvia Colello pelo fato da pesquisadora 

conhecer a realidade da escola pública brasileira e por tentar aproximar a teoria da prática.    

Emilia Ferreiro é psicóloga e pedagoga argentina e revolucionou a forma de se compreender os 

processos de alfabetização quando “revelou” a psicogênese da língua escrita, que deu nome à sua 

mais importante publicação “Psicogênese da Língua Escrita” (1985), explicitando o caminho 

cognitivo que o alfabetizando faz para compreender e apropriar-se do sistema de escrita. Através 

de sua pesquisa, que contou com a colaboração de Ana Teberosky, tornou-se possível 

desmistificar o erro, voltar a atenção ao modo de aprender do aluno e não ao modo de ensinar do 

professor, e mais do que isso, afirmou a influência do meio social no processo de aprendizagem 

do sistema de leitura e escrita.  

Ferreiro nasceu em 1936, tornou-se doutora pela Universidade de Genebra, sob a orientação de 

Jean Piaget. Em 1970 depois de se formar em psicologia pela Universidade de Buenos Aires, 

estudou na Universidade de Genebra, onde trabalhou como pesquisadora-assistente de Jean 

Piaget e obteve o seu doutorado sob a orientação do psicopedagogo suíço. Retornou a Buenos 

Aires, em 1971. Formou um grupo de pesquisa sobre alfabetização e publicou sua tese de 

doutorado – “Les relations temporelles dans le langage de l'enfant”. No ano seguinte, recebeu 

uma bolsa da Fundação Guggenheim (EUA). Em 1974 afastou-se de suas funções docentes na 

Universidade de Buenos Aires (ZACHARIAS, 2004).  
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Em 1977, após o golpe de Estado na Argentina, Emilia passou a viver em exílio na Suíça, 

lecionando na Universidade de Genebra. Iniciou com Margarita Gómez Palacio uma pesquisa em 

Monterrey (México) com crianças que apresentavam dificuldade de aprendizagem. Em 1979 

passou a residir no México com o marido, o físico e epistemólogo Rolando García, com quem 

teve dois filhos. Atualmente é Professora Titular do Centro de Investigação e Estudos Avançados 

do Instituto Politécnico Nacional, na Cidade do México. 

Suas principais publicações são: “Les relations temporelles dans le langage de l'enfant” (1971); 

“Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escrita” (1982), com Margarita Gómez 

Palacio; “Proceso de alfabetización. La alfabetización en proceso” (1986); “Los sistemas de 

escritura en desarollo del niño” (1985), em co-autoria de Ana Teberosky e publicada no Brasil 

com o nome de “A Psicogênese da língua da língua escrita”; organizou e editou “Los hijos del 

analfabetismo: propuestas para la alfabetización escolar em America Latina”(1989), livro que 

reúne experiências inovadoras de alfabetização realizadas na Argentina, no Brasil, no México e 

na Venezuela.  

Ana Teberosky  é doutora em psicologia e docente do Departamento de Psicologia Evolutiva e 

da Educação da Universidade de Barcelona e também atua no Instituto Municipal de Educação 

dessa cidade, desenvolvendo trabalhos em escolas públicas. Suas principais publicações são: 

“Aprendendo a escrever” (1992); “Psicopedagogia da Linguagem Escrita” (1989); “Além da 

Alfabetização” (1995); “Psicogênese da Língua Escrita” (1985); “Reflexões sobre o Ensino da 

Leitura e da Escrita” (1989). 

Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1999) publicaram na década de 80 os resultados de suas 

pesquisas que procuraram compreender o caminho que o educando faz para apreender o sistema 

de escrita e, com isso, revolucionaram as práticas de alfabetização e imprimiram novos olhares 

para o processo. 

Através da pesquisa, as autoras desmistificaram o erro, considerando-o enquanto uma tentativa 

de explicação para as hipóteses que a criança levanta a respeito do funcionamento do sistema de 

escrita e imprimiram a valorização da produção espontânea, explicitando as hipóteses/ caminhos 

que o alfabetizando faz até apropriar-se desse sistema complexo de escrita. Sob esta ótica, o 

termo alfabetização inclui tanto aquisição do código de transcrição da fala, a decodificação, 

quanto seus usos e práticas sociais.  
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Essa pesquisa foi realizada durante os anos de 1974, 1975 e 1976 em Buenos Aires, com crianças 

que tinham entre quatro e seis anos, de diferentes nacionalidades. O objetivo da pesquisa foi 

mostrar o caminho que o sujeito que aprende faz para aprender a ler e escrever, que surgiu do 

questionamento inerente à época (década de 70): “Por que, apesar dos inúmeros métodos usados 

para se ensinar a ler e a escrever, existia um grande número de crianças que não aprendia?”. Esse 

déficit gerava um número alto de adultos analfabetos (800 milhões, segundo UNESCO- 1976, 

apud FERREIRO & TEBEROSKY, 1999), um dado certamente preocupante. 

Após dois anos de experiências, as pesquisadoras perceberam que as crianças reconstroem 

individualmente o caminho que a humanidade construiu ao “inventar” a escrita. Segundo elas 

(1999), alfabetização é um processo interno do ser humano caracterizado como um período de 

grandes dificuldades e conflitos e que depende da estimulação fornecida pelo ambiente em que o 

sujeito alfabetizando está inserido. É um processo de construção e reconstrução constantes e 

sofre influência daquilo que o sujeito já conhece sobre o sistema de escrita, é desse patamar que 

o sujeito parte para ampliar seu conhecimento.  

Dessa forma, o foco do processo de alfabetização se desvia do professor que ensina para o aluno 

que aprende. Foram identificadas algumas etapas pelas quais os alfabetizandos passam até 

compreenderem o funcionamento do sistema de escrita (1999). Resumidamente, as etapas 

definidas são: etapa pré-silábica, etapa silábica, etapa silábico-alfabética e etapa alfabética
1
. 

Na etapa pré-silábica, é possível reconhecer dois momentos: o da escrita indiferenciada e o da 

escrita diferenciada. Na escrita indiferenciada a criança não compreende a relação som/letra, 

tudo o que está escrito representa o nome de uma figura; não há diferenciação entre número, letra 

ou desenho. Não há critério de quantidade, nem de diferenciação dos caracteres usados e a 

mesma palavra é escrita de diversas formas. Configura-se como uma marca estritamente pessoal. 

Na escrita diferenciada já há a possibilidade de utilização de sinais gráficos convencionais, há 

preocupação com uma quantidade mínima de caracteres por palavra e com a diferenciação entre 

eles. A criança nesta fase usa corriqueiramente as letras do próprio nome e a quantidade de sinais 

ou o tamanho deles varia de acordo com o significado do que vai ser representado. 

 Ex: 

                                                           
1
 É possível encontrar aprofundamento a respeito das etapas mencionadas na obra “Psicogênese da língua escrita” de Emilia Ferreiro e Ana 

Teberosky, São Paulo, São Paulo, Artmed, 1999. 
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Na etapa silábica, há certa consciência do sistema. A criança compreende que a escrita representa 

a fala e que as palavras são formadas por “pedaços” (sílabas) e cada pedaço corresponde a uma 

letra. Nesta fase também a criança pode misturar letras convencionais com letras inventadas e 

usá-las com ou sem valor sonoro. Quando não há valor sonoro, a criança pode usar uma letra 

qualquer para representar cada sílaba ou pode usar qualquer sinal gráfico. Quando há valor 

sonoro, a criança escreve a letra que corresponde ao som da sílaba falada, podendo ser vogal ou 

consoante. Se a criança escolhe a vogal para representar as sílabas, ocorre de palavras diferentes 

assumirem uma escrita igual, é quando a criança se depara com um enorme conflito e pode 

inserir outras letras no meio ou no final da palavra a fim de resolver o problema. Esta é uma 

etapa de suma importância, pois é a que mais gera conflitos e incertezas. 

Ex: 

                                      

Na etapa silábico-alfabética, o alfabetizando passa por uma transição em que não abandona as 

concepções anteriores, mas ainda não compreende a escrita nos termos fonéticos. Já sabe que 

para escrever precisa usar mais letras por sílabas, começa a compreender a relação entre a 

totalidade e as partes, pode usar o critério da quantidade de sílabas e o critério do valor sonoro 

das letras na mesma palavra. 

Ex:  
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Na etapa alfabética, a criança usa as letras com seu valor fonético convencional; ainda não há 

domínio de normas ortográficas; pode ainda não dividir o texto em partes (frases e palavras), mas 

sua escrita já é compreensível. Compreende que cada caractere corresponde a valores sonoros 

menores que a sílaba. Sente-se mais segura, pois sabe que o leitor entende seu texto. 

Ex: 

 

Considerando dessa forma, o fracasso no processo de alfabetização deixa de ser um problema da 

criança e passa a ser um problema da escola. Aquilo que era considerado “erro” nada mais é do 

que um esforço interpretativo da criança com relação ao funcionamento da língua escrita: a 

criança recebe uma nova informação que desestabiliza seus conhecimentos preexistentes e 

levanta uma hipótese explicativa que procura resolver o problema. A alfabetização deixa de ser a 

aprendizagem de um código de transcrição (que necessita apenas aquisição de determinadas 

habilidades visuais e motoras) para ser uma aprendizagem conceitual, ou seja, não é um processo 

mecânico, mas que depende de reflexão e da compreensão do sujeito sobre o sistema de escrita. 

Além do mais, a alfabetização, vista sob esta ótica, deixa de ser um aprendizado estritamente 

escolar e passa a ser um objeto sociocultural de conhecimento.   

Além de observar, investigar e descrever as etapas pelas quais o sujeito percorre ao apropriar-se 

do sistema de escrita, Emilia Ferreiro procurou frisar a importância da escrita ser tratada na 

escola como um objeto de uso social e não como um objeto de uso somente escolar. Tratando-a 

desta forma, o alfabetizando compreenderá o sentido de se apropriar dela e da utilidade para sua 

vida, enquanto cidadão, trabalhador, produtor e transmissor de cultura. 

Para Ferreiro (2002), um método de alfabetização que se reduza a procedimentos mecânicos de 

memorização de letras e sílabas, somente, não corresponde ao que ela realmente acredita ser a 

formação de um sujeito alfabetizado, ou seja, uma pessoa capaz de decodificar a língua, mas 

também de usá-la com propriedade, com eficácia, socialmente. Com a democratização do acesso 

à escola, passaram a frequentar os bancos escolares, crianças de todas as classes sociais que 

carregam consigo uma história particular, assim como, uma gama de experiências particular 
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também, em todos os setores. O papel da escola seria, então, fornecer subsídios para que a 

criança aprenda, partindo daquilo que traz para escola, com intenção de qualificar, ampliar, 

favorecer o uso social da língua. 

Emilia Ferreiro foi pioneira nesta forma de considerar o processo de aquisição da língua escrita 

de um sujeito e depois de suas publicações muitas outras pesquisas colaboraram para o avanço 

dos estudos em alfabetização. Dentre elas, para os fins da presente pesquisa, elencou-se Magda 

Soares. 

Magda Becker Soares é professora titular e emérita da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). É pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita 

( CEALE) da Faculdade de Educação da UFMG.  

Suas principais publicações são: “Alfabetização” (2000); “Letramento: um tema em três 

gêneros” (2003); “Metamemória, memórias: travessia de uma educadora” (1991); “Alfabetização 

No Brasil: o estado do conhecimento” (1989); “Linguagem e Escola: uma perspectiva social” 

(1986). 

A contribuição mais relevante da autora para a presente pesquisa é a diferenciação que ela faz 

entre os conceitos de alfabetização e letramento. Apesar de considerar a grandeza do termo e do 

processo de alfabetização, para os fins deste trabalho, julgou-se necessário e pertinente 

considerar o conceito de letramento, que é um termo novo, mesmo que mais corriqueiramente 

usado nos meios escolares. Para este estudo, o conceito se fez necessário na medida em que 

permitiu a ampliação da visão sobre as práticas de alfabetização de forma a torná-las mais reais e 

significativas, pois o letramento compreende a expectativa de um sujeito que não apenas decifre 

palavras, frases, textos, mas que saiba usar e língua escrita e, de fato, use-a cotidianamente., tal 

qual observamos o seu uso na pesquisa de campo realizada. 

Para Magda Soares, o conceito de alfabetização já não corresponde mais à demanda brasileira: 

“Desde os tempos do Brasil Colônia, e até muito recentemente, o problema que enfrentávamos 

em relação à cultura escrita era o analfabetismo, o grande número de pessoas que não sabiam ler 

e escrever. Assim, a palavra de ordem era alfabetizar” (SOARES, 2000, p. 2). 
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De acordo com os dados do Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF) (INAF, 2009) 

comparando-se os dados de 2001 a 2009, o índice de analfabetos caiu de 12% para 7%. Sendo 

assim, é possível afirmar que, de certa forma, o problema do analfabetismo vêm sendo 

solucionado. Porém, o fato de saber ler e escrever não garante que a pessoa seja capaz de 

compreender textos ou produzi-los. Para denominar este fenômeno surgiu o termo letramento no 

Brasil, ainda sem inclusão nos dicionários da língua. 

A alfabetização, então, configura-se como uma parte do letramento, um componente. Ou seja, a 

alfabetização diz respeito à aquisição da técnica da escrita e da leitura, já o letramento configura-

se quando uma pessoa é capaz de exercer as práticas sociais de leitura e escrita, ou seja, sabe ler 

jornais, revistas, interpretar suas contas, escrever cartas, bilhetes, preencher um formulário. 

Portanto, para a autora, alfabetização e letramento se somam. 

Neste sentido, Magda Soares (2000) considera que a partir do momento do nascimento de uma 

criança em uma sociedade letrada é que se inicia seu processo de letramento, mesmo  sem que a 

criança esteja alfabetizada propriamente. O fato de a criança conviver com a cultura escrita, em 

uma sociedade que faz uso da escrita regularmente e cotidianamente, permite que ela vá se 

apropriando pouco a pouco do sistema de escrita. Sendo assim, ela ingressa na escola com uma 

gama de conhecimentos que cabe à escola orientar e este processo já se inicia na Educação 

Infantil. 

Além disso, a autora defende que o processo de alfabetização tem seu foco nos anos escolares 

iniciais, porém o processo de letramento é algo que percorre a vida do sujeito, antes, durante e 

depois da escolaridade. Enfatiza que o papel da escola é ensinar a ler e a escrever no contexto 

das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se torne, ao mesmo tempo, 

alfabetizado e letrado (SOARES, 2003).  

Uma criança alfabetizada é uma criança que sabe ler e escrever; uma criança 

letrada é uma criança que tem o hábito, as habilidades e até mesmo o prazer de 

leitura e de escrita de diferentes gêneros de textos, em diferentes suportes ou 

portadores, em diferentes contextos e circunstâncias. (SOARES, 2000,p.3) 

Para Soares (2003), letramento é um estado, é uma condição que um grupo social adquire (ou um 

indivíduo) como consequência de ter se apropriado da leitura e da escrita. Também afirma que a 

pessoa letrada passa a ter outra condição social e cultural, ou seja, que ela muda seu lugar social, 

seu modo de viver, sua inserção na cultura e, consequentemente, adquire uma forma de pensar 
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diferente. Segundo a autora, as condições necessárias para o letramento são primeiramente uma 

escolarização real e efetiva do aluno, ou seja, uma escola onde haja garantia não só de vaga, mas 

de permanência e de qualidade de ensino e aprendizagem; e, secundariamente, que haja 

disponibilidade de material para leitura (SOARES, 2003). 

A autora (2003) explicita ainda que o letramento possui duas dimensões: a individual e a social. 

A dimensão individual diz respeito à aquisição da leitura enquanto mais do que a decodificação 

de letras, mas como captação de significados, interpretações, ideias, comparações. E quanto à 

aquisição da escrita, ela afirma que a mesma não é somente uma habilidade de registrar sons, 

mas uma forma de expressar ideias e de organizar o pensamento. A dimensão social diz respeito 

às práticas de leitura e escrita em que os indivíduos se envolvem no seu contexto social. Possui, 

segundo a referida professora (2003), duas perspectivas: a liberal (habilidades necessárias para 

que o indivíduo funcione no seu contexto social) e a revolucionária (conjunto de práticas 

socialmente construídas geradas por processos sociais mais amplos, responsáveis por reforçar ou 

questionar valores). 

Além dessas duas dimensões, Soares (2003) ainda propõe os modelos autônomo e ideológico de 

letramento. No modelo autônomo, o letramento serve às exigências sociais, para que o indivíduo 

se adapte à sociedade. No modelo ideológico, o letramento aumenta a consciência dos sujeitos 

sobre suas vidas. 

Por fim, após considerar as contribuições de Emilia Ferreiro, pesquisadora argentina; Magda 

Soares, pesquisadora brasileira; julgou-se pertinente considerar as contribuições de outra 

pesquisadora brasileira, Silvia de Mattos Gasparian Colello, pelo fato de ser conhecedora da 

realidade da escola pública do município de São Paulo e atuar, inclusive, como formadora de 

grupo de professores.  

Silvia Colello é professora da Faculdade de Educação da USP (FEUSP) desde 1982. Graduou-se, 

cursou mestrado e doutorado também nesta instituição. Além disso, atua como professora 

orientadora do programa de pós- graduação, orientando pesquisas nas áreas de Psicologia e 

Linguagem da FEUSP. Enquanto pesquisadora, ela se dedica ao estudo da alfabetização, do 

letramento e da pedagogia da língua materna. 

Suas principais contribuições à pesquisa, extraídas das ideias veiculadas em seus artigos e livros, 

são as críticas aos vícios da escola tradicional ainda presentes nas salas de aula dos dias atuais. 

Colello (2004) afirma que a palavra é uma das maiores invenções da humanidade, ela é que 
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permite o intercâmbio entre os homens e, por isso, a escola tem a função de “instrumentar” o 

aluno para que seja capaz de dizer sua própria palavra, de dar voz ao aluno e de considerar não 

apenas a escrita como meio de comunicação, mas valorizar todas as outras formas de expressão. 

A aquisição da língua escrita (comumente supervalorizada pelas escolas e pela sociedade) é 

apenas um meio de expressar os nossos pensamentos e não o único. A autora (2003) chama a 

atenção também para o fato de a escrita ter se configurado como um objeto estritamente escolar. 

Segundo ela (2003), a escrita tem valor, sobretudo, pelos benefícios proporcionados dentro da 

sala de aula, somente. Porém, há que se considerar, como bem afirmou Emilia Ferreiro, que “A 

escrita é importante na escola, porque é importante fora dela e não o contrário” (2001, p. 9).   

Colello (2004) defende ainda que, muito antes da aprendizagem formal da escrita, a criança 

encontra seus meios para compreender esse sistema de representação. Apoiando se na ideias de 

Rego (1985 apud COLELLO, 2004), evidencia o fato de a criança possuir um “currículo oculto” 

fornecido por seus familiares durante as práticas cotidianas da língua e que ele acaba por 

interferir e favorecer o sucesso escolar.  

Outra consideração relevante à pesquisa é a distinção que Colello (2004) traz sobre as frentes de 

trabalho no processo de alfabetização que auxiliam na elucidação de que a alfabetização não é 

apenas uma aprendizagem instrucional ou técnica. Sendo assim, tais frentes são: formação do 

falante, do poliglota, do produtor de texto, do intérprete, do leitor, do revisor de texto, do 

estudante, do pesquisador, do ser pensante, do ser social e do ser pessoal. 

De acordo com Colello (2004), a formação do falante significa que a alfabetização acaba por 

redimensionar a expressão do sujeito, enquanto que a formação do “poliglota” significa formar 

para que o sujeito produza e se expresse de diferentes formas. Formar o produtor de texto 

significa tornar o educando capaz de se expressar através da escrita de forma que seu texto seja 

fiel às suas ideias e pensamentos. Já a formação do intérprete diz respeito ao desafio de formar 

um sujeito capaz de extrair significado do texto lido. Formar o leitor quer dizer formar uma 

pessoa capaz de usufruir a leitura com diversos fins. Quanto a revisor de texto, ele é formado 

para perceber quando a correção se faz necessária no sentido de garantir fidelidade às suas ideias. 

A formação do estudante significa promover na criança a ampliação de seus meios de 

aprendizagem; enquanto que a formação do pesquisador serve para satisfazer os interesses 

pessoais nas mais diversas áreas. A formação do ser pensante diz respeito à reorganização da 

compreensão de mundo. A formação do ser social significa que o sujeito alfabetizado se torna 
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capaz de usar a escrita a seu favor, como instrumento de contestação, defesa. Por fim, a formação 

do ser pessoal diz respeito a uma nova forma de se situar no mundo, de interagir com o mundo 

através da alfabetização. 

É importante destacar também a observação que Silvia Colello faz sobre a distinção entre os 

conceitos de alfabetização e letramento na prática escolar, afirmando que hoje o desafio dos 

educadores em face do ensino da língua escrita é alfabetizar letrando (COLELLO, 2004).  

Sendo assim, após o levantamento das considerações mais importantes das três autoras citadas, é 

possível delimitar o conceito de alfabetização que foi utilizado para os fins da presente pesquisa. 

Aproveitando as ideias trazidas por Emilia Ferreiro, a alfabetização foi encarada e observada 

enquanto a aprendizagem de um objeto de conhecimento, de um sistema de representação da 

língua falada e não apenas uma aprendizagem mecânica/ motora. De acordo com as elucidações 

trazidas por Magda Soares, considerou-se o processo de letramento, concordando que o termo 

“alfabetização” já se torna insuficiente para explicitar a grandeza do processo. E, apoiando-se 

nas ideias de Silvia Colello, foram observadas as “frentes de trabalho” durante o processo de 

alfabetização dos sujeitos da pesquisa, já que o processo não se resume à conquista do nível 

alfabético de escrita, ele envolve as maneiras de se alfabetizar letrando. 

De acordo com os objetivos desta pesquisa, ponderou-se que seria impossível tratar de 

alfabetização, tal como foi definida por Emilia Ferreiro, sem acrescentar a relevância do conceito 

de letramento proposto por Magda Soares, considerando a interdependência entre os dois 

processos e a incompletude de um sem o outro. Ainda assim, foram utilizadas estas autorias para 

visualizar a prática que, conforme alerta Colello (2004), criticando os vícios da escola 

tradicional, propõe uma revisão de postura por parte do professor.  

Nesta pesquisa, a evolução da apropriação do sistema de escrita dos sujeitos foi analisada nos 

moldes das etapas descritas na pesquisa de Emilia Ferreiro. Críticas à parte, julgou-se pertinente 

na analise dos dados, usar estas etapas/fases para observar a situação dos sujeitos da pesquisa 

com relação ao aprendizado da escrita, a saber: etapa pré-silábica, etapa silábica, etapa silábico-

alfabética, etapa alfabética. Foram observadas práticas de favorecimento do letramento dos 

alunos, práticas de uso social da língua tais como: leitura de histórias, visitas à biblioteca, 

contação de histórias, produção de textos coletivos entre outras. Porém, observou-se também, 

sob a ótica das críticas trazidas por Silvia Colello (2004), os vícios da escola tradicional 
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presentes na sala de aula, como por exemplo: ditados, cópias de palavras para memorização da 

ortografia, uso de famílias silábicas (BA, BE, BI, BO, BU...), por exemplo. 

Por fim, após algumas considerações sobre o conceito de família e o conceito de alfabetização, 

faz-se necessário tratar das relações e interações possíveis entre duas instituições sociais: a 

própria família e a escola, local esse onde hoje se concentram majoritariamente as práticas 

relacionadas ao processo de alfabetização e letramento.  
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CAPÍTULO 3- FAMÍLIA E ESCOLA: AS  POSSIBILIDADES DE INTERAÇÃO ENTRE 

AS DUAS INSTITUIÇÕES 

 

Após tratar do processo de alfabetização do sujeito a partir das ideias de Emilia Ferreiro (1999, 

2001, 2002, 2003), Magda Soares (2000, 2003) e Silvia Colello (2003, 2004); e  também, do 

conceito de família sob a ótica de Philippe Áries (2006), Lévi-Strauss (1983) e Françoise Héritier 

(1989), torna-se imprescindível, para os fins desta pesquisa, apresentar as possibilidades de 

interação entre estas instituições. Porém, antes disto, delimitaremos os papéis que cada uma delas 

exerce. 

Considerando as pesquisas de Ariès (2006) sobre a história da escola e da família, nota-se que no 

século XIII os colégios não se configuravam enquanto instituições de ensino, mas apenas como 

asilos para estudantes pobres. Durante a Idade Média, a família era a única fonte de 

aprendizagem da criança até tornar-se adulta. Não a sua própria família, mas outras famílias se 

incumbiam da função que hoje é da escola: educar para a vida.  

Deste modo, segundo Áries (2006), as crianças eram encaminhadas a outras famílias com a 

finalidade de aprenderem, entre outras coisas, afazeres domésticos, e só retornavam às suas 

famílias quando já estivessem prontas para exercer em suas casas o que haviam aprendido fora 

dela. Ele destaca também que a família também tinha função de proteger a criança e prepará-la 

para viver fora dela. Neste período, toda a educação se fazia através da aprendizagem: a escola 

não era comum, o que era comum era essa transmissão direta dos saberes de geração para 

geração e ela se dava através da participação da criança na vida dos adultos. A família era, 

portanto, “uma realidade moral e social, mais do que sentimental” (ARIÈS, 2006, p.158). 

Somente a partir do século XV é que a escola medieval evoluiu ao colégio moderno e se 

transformou numa instituição complexa de ensino, primordialmente, com o objetivo de vigiar e 

enquadrar os jovens. Tratava-se tanto da formação como da instrução do estudante, e por esse 

motivo, convinha impor às crianças uma disciplina estrita: a disciplina tradicional dos colégios, 
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modificada, porém, num sentido mais autoritário e mais hierárquico. O colégio tornou-se então 

um instrumento para a educação da infância e da juventude em geral (ARIÈS, 2006).  

Com o passar do tempo e com a modificação do sentimento de infância, começou-se a repugnar 

a mistura das idades, desejava-se separar os estudantes; primeiramente, os menores para protegê-

los das tentações da vida leiga e proteger a moralidade dos mesmos. Desta forma, este “modo de 

vida” dentro das instituições de ensino adquiriu valor intrínseco e, aos mestres, cabia moralizar 

as almas dos estudantes. Essa modificação também correspondeu ao desejo dos pais de vigiar 

seus filhos e não mais entregá-los aos cuidados de outra família, a escola tornou-se ideal e, a 

partir deste momento, houve a aproximação da família e da criança e essa família passou a 

concentrar-se em torno da criança: “O clima sentimental era agora, mais próximo do nosso, 

como se a família moderna tivesse nascido ao mesmo tempo que a escola” (ARIÈS, 2006, 

p.159). 

O colégio foi ampliado para atender parcelas da população que antes não eram atendidas, 

famílias mais populares, e se tornou, portanto, uma instituição essencial da sociedade. 

Camargo
2
 (2006) compartilha o pensamento do autor acima citado ao afirmar que no Brasil a 

instituição escola, diferenciando-se da família, surgiu em resposta às demandas da vida mais 

urbana, que há quase dois séculos apontaram a necessidade da formação moral, física e mental 

das pessoas e essa missão seria impossível de se realizar no âmbito doméstico. A escola era 

responsável por uma formação que nenhuma outra instituição poderia dar. 

 Porém, com o advento do Brasil República se fez necessário modernizar a sociedade para que o 

país pudesse crescer e se expandir, assim julgou-se cabível outro modelo de educação que 

abrangesse os pobres, os imigrantes e as mulheres. Neste caso, a função da escola deixou de 

servir apenas para doutrinar a elite e passou a funcionar para instrumentalizar a população como 

um todo. Este processo, ampliado pela democratização da escola pública no país, é vivenciado 

com intensidade ainda nas escolas atuais. A escola, desde os primórdios da República, tenta 

compreender e se adequar para atender de forma satisfatória a população em geral e não apenas 

uma parcela dela. 

A partir disto, é possível afirmar que, atualmente, a família e a escola são responsáveis pela 

transmissão e construção do conhecimento culturalmente organizado, modificando as formas de 

                                                           
2 www. pedagogico.com.br. Acesso em outubro/2010. 



42 
 

funcionamento psicológico do sujeito, de acordo com as expectativas de cada ambiente. Sendo 

assim, elas se tornam fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do ser humano, 

funcionando como propulsoras ou inibidoras de tais processos (DESSEN; POLONIA, 2007). 

Oliveira (1995) complementa as afirmações de Polonia e Dessen (2007) quando ressalta que a 

escola constitui um contexto diversificado de desenvolvimento e aprendizagem. Envolve um 

número grande pessoas diferentes entre si e que interagem, se relacionam. Trata-se de um 

ambiente multicultural que abrange também a construção de laços afetivos e o preparo para 

inserção na sociedade. A escola se diferencia da família porque essa tem metas, objetivos 

determinados com o intuito de reelaborarem o conhecimento social produzido, promovendo 

aprendizagem e desenvolvimento (OLIVEIRA, 1995). 

Porém, Francis Godard (1992), vai além das ideias dos autores acima e afirma que hoje a criança 

deriva de um ato de desejo dos pais, não é mais uma imposição social. O filho deixou de 

representar um “capital”, no sentido de colaborar com os ganhos dos pais, posses e herança, para 

se tornar um “custo econômico”. Desta forma, o filho na sociedade contemporânea é motivo de 

orgulho, de preocupação e fonte de prazer. 

É este mesmo autor, Godard (1992), sociólogo francês da família, que afirma também que o 

“valor do filho” passa a ser medido por seu “valor escolar”, pois, para as famílias atuais, a  

ascensão social está diretamente ligada ao êxito escolar. A escola passa a ganhar destaque na 

vida das famílias, o que antes não tinham, e o êxito dos filhos passa significar o sucesso pessoal 

dos pais. O contrário também é válido: o fracasso dos filhos se torna responsabilidade dos pais, 

por isso a família contemporânea centra seus esforços e seus investimentos na educação dos 

filhos (GODARD, 1992): “tudo se passa como se o êxito do filho constituísse uma espécie de 

símbolo do êxito pessoal dos pais, do bem fundado de seus valores e de sua concepção de 

educação; como se esse êxito se tornasse para os pais um critério fundamental de sua auto-

estima” (GODARD, 1992, p.119). 

Pensando sempre no êxito escolar dos filhos, as famílias passaram a se preocupar com a 

continuidade entre os processos educativos (família/escola) e a escola passou a considerar que 

quanto mais soubesse dos processos familiares que a criança enfrenta mais atingiria os objetivos 

propostos. A escola passou a observar a família para conhecer a criança. 
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Além disso, hoje a escola se preocupa muito mais com o bem- estar pessoal da criança do que 

anteriormente, Montandon afirma que “o território afetivo da família foi, de certa forma, 

invadido [pela escola]” (MONTANDON,1987 apud NOGUEIRA, 1998). Nesta nova 

perspectiva, a escola aumentou sua área de atuação e passou a cuidar de aspectos que antes eram 

de responsabilidade da família provocando o que já vem sendo designado pelos sociólogos de 

uma redefinição da divisão do trabalho entre as duas instâncias (MONTANDON, 1994 apud 

NOGUEIRA, 1998). 

 Julio Groppa Aquino (2004) amplia a visão de redefinição da divisão do trabalho trazida por 

Montandon (1994) quando afirma que família e escola não são a mesma coisa e não podem ser 

encaradas como tais. Embora elas desempenhem papéis que podem ser articulados, as funções 

das duas são diferentes e fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do ser humano. 

Ainda de acordo com Aquino (2004), a família deve se responsabilizar pela moralização da 

criança enquanto que à escola cabe sistematizar o conhecimento produzido pela humanidade. A 

família ordena a conduta da criança e a escola ordena o pensamento. Além disso, tanto a escola 

quanto a família precisam compreender que o professor não é pai, é um profissional e enquanto 

ele estiver ocupando funções que dizem respeito aos pais deixa de cumprir seu papel de 

mediador do conhecimento. 

Neste sentido da mediação, faz-se mister recorrer às obras de Vygotsky, pois suas pesquisas e 

teorias tratam primordialmente do tema da interação propriamente dita. 

Lev Semenovitch Vygotsky  nasceu em Orsha, em 1896, e morreu em Moscou, em 1934. Filho 

de uma família judia, com condições financeiras favoráveis, dedicou-se aos estudos. Formou-se 

em Direito pela Universidade de Moscou em 1918. Estudou simultaneamente Literatura e 

História na Universidade Popular de Shanyavskii (FERRARI, 2008). Centralizou seus estudos no 

desenvolvimento e na aprendizagem infantil com o intuito de compreender o desenvolvimento 

humano. Ele concluiu que as funções psicológicas superiores têm origens socioculturais e 

dependem de processos psicológicos elementares, de origem biológica. Para este estudioso, há 

uma clara influência da família e da genética, pois, somos, ao mesmo tempo, resultantes do 

contexto sociohistórico em que vivemos (MACHADO, 2009). 
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Vygotsky deu muita atenção à interação em sua teoria, desta forma, reconhecia a importância da 

escola para a transmissão do conhecimento e o papel do professor enquanto mediador, pois, para 

ele, todo e qualquer aprendizado dependia da mediação de um adulto. Segundo ele (1996), os 

sujeitos não são apenas ativos, mas interativos porque seus conhecimentos se estabelecem a 

partir das relações intra e interpessoais. Na teoria de Vygotsky (1996), a gênese dos 

conhecimentos está assentada nos recursos externos, mas também nos recursos individuais. A 

dimensão social para ele é calcada na relação com o outro e com os outros elementos do meio 

externo (LOOS; SANT‟ANA, 2007). A escola é entendida como local em que há 

intencionalidade de intervenção e é isto que promove o ensino-aprendizagem. Além disso, 

Vygotsky (1996) afirma que a aprendizagem é fundamental ao desenvolvimento do ser humano, 

e não o contrário.  

A formação de um ser humano se dá na relação com o meio, com a sociedade em que ele vive. O 

meio modifica o homem ao mesmo tempo em que é modificado por ele. Para Vygotsky (1996), o 

“eu” se constrói na relação como o outro:  

[...] o mecanismo da consciência de si mesmo (autoconhecimento) e do 

reconhecimento dos demais é idêntico: temos consciência de nós 

mesmos porque a temos dos demais e pelo mesmo mecanismo, porque 

somos em relação a nós mesmos o mesmo que os demais em relação a 

nós" (VYGOTSKY, 1996, p. 17 e 18). 

O contato com os outros sujeitos possibilita o reconhecimento do outro, mas também o 

conhecimento de si mesmo, autoconhecimento, numa perspectiva dialética. 

Para ele, o desenvolvimento é um processo autocondicionado e contínuo e não um processo 

marcado pelo dualismo entre o hereditário e o ambiental (VYGOTSKY, 1996). Não existe a 

dicotomia pensamento e emoção; nem entre estas duas instâncias e a dimensão social do 

indivíduo, pois todas estão intimamente ligadas e formam a consciência de um modo geral. 

O desenvolvimento se caracteriza pelo surgimento de formações psíquicas qualitativamente 

novas, com ritmos próprios e que precisam de mediações. Vygostky (1996) afirma também que o 

desenvolvimento atravessa etapas críticas e que estas não podem ser encaradas como negativas, 

pois tais processos, “redução e extinção”, indicam o caráter dialético do processo de 
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desenvolvimento. Mesmo os momentos críticos, Vygosky (1996) os compreende como de 

criação. Para ele, no processo de desenvolvimento, o velho deve desaparecer para dar lugar ao 

novo; os processos destrutivos são parte do processo de crescimento e são elementos 

indispensáveis na criação de algo novo. Ou seja, o desenvolvimento psicológico é marcado por 

crises, conflitos e pela alternância entre períodos estáveis e críticos. 

Segundo o referido autor (1996), as funções psicológicas elementares são fruto do reflexo. Já, as 

funções psicológicas superiores, que diferenciam o homem dos outros animais, são fruto da 

aprendizagem e todo aprendizado amplia o universo mental do Homem. Desta forma, Vygotsky 

(1996) compreende a aprendizagem do ser humano como um processo que se dá através da 

interação deste com o meio de convívio, com as pessoas e, portanto, a função da escola é a de 

promover a transposição dos conceitos espontâneos, que a criança adquire na convivência social 

(familiar, principalmente), aos conceitos científicos, formais, que só podem ser adquiridos pelo 

ensino. E aqui está a função do educador: ser mediador. 

Em suma, a partir da leitura de alguns textos de Vygotsky (1996), é possível concluir que a 

família e a escola são fundamentais para o crescimento do ser humano. A escola é a mediadora 

daquilo que a família proporcionou de aprendizagem à criança. A família subsidia e fornece a 

base de um processo que é qualificado na escola.  

Portanto, ao pensar na integração das duas instituições em questão, deve-se destacar a 

historicidade do conceito de família trazido por Ariès (2006) e a forma como o sentimento de 

família está vinculado ao sentimento de infância, bem como a contribuição de Camargo (2006), 

que transporta as ideias veiculadas com a pesquisa de Ariès (2006) para o Brasil afirmando a 

mudança da escola vinculada à mudança da vida em sociedade e em família. Polonia e Dessen 

(2007) complementam as visões da Ariès e Camargo quando afirmam que, atualmente, a escola e 

a família são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento do ser humano como um todo. 

Godard (1992) complementa a fala de Polonia e Dessen (2007) quando afirma que hoje o valor 

dos filhos se modificou e os pais encaram a educação um investimento, não mais como um custo. 

Dessa forma, Julio Groppa (2004) traz luz à esta discussão quando faz uma crítica ao papel da 

família e da escola, afirmando a necessidade das mesmas de redefinirem seus papéis e funções. 
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Por fim, destaca-se para a presente pesquisa, o papel das relações e das interações dentro da 

escola e entre a escola e a família. Dentro da escola, inúmeras são as interações passíveis de 

observação: aluno-aluno, professor-aluno, aluno-ambiente escolar, professor-ambiente escolar. 

Entre a família e a escola, mesmo considerando que a interação entre elas deva ser redefinida e 

que seus papéis necessitam de  reestruturação, as relações entre estas duas instituições podem ser 

observadas e analisadas, com intuito de definir de que forma elas acontecem e qual o impacto 

que têm para a vida escolar das crianças. Desta forma, a partir deste momento desta dissertação, 

faz-se necessário recorrer às peculiaridades da pesquisa de campo propriamente dita.   
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CAPÍTULO 4- A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Segundo o Dicionário Moderno de Língua Portuguesa Michaelis (2011, p. 514): 

Metodologia: sf (método
2
+logo

2
+ia

1
) 1 Estudo científico dos métodos. 2 Arte 

de guiar o espírito na investigação da verdade. 3 Filos Parte da Lógica que se 

ocupa dos métodos do raciocínio, em oposição à Lógica Formal. M. didática: 

teoria dos procedimentos de ensino, geral ou particular para cada disciplina; 

didática teórica. 

Após apropriação da definição trazida acima, esbarrou-se no problema de ajustar a metodologia 

de pesquisa ao tipo de trabalho que se pretendia realizar. Sem esperar que este ajuste fosse a 

solução para o problema inicial da pesquisa, era sabido que seria, ao menos, fundamental e 

imprescindível aos objetivos visados. 

Para tanto, em primeiro lugar, foi apropriado diferenciar Ciências Naturais de Ciências Humanas 

e compreender que o caminho utilizado por aquela não condizia com as especificidades desta: 

“[...] as pesquisas em Ciências Humanas passaram a se realizar sob a referência teórico-

metodológica do Funcionalismo” (SEVERINO, 2007, p.112). Ou seja, para produzir 

conhecimento em Ciências Humanas são necessários métodos e técnicas apropriados, que sejam 

capazes de descrever as peculiaridades da sociedade. 

Em segundo lugar, tornou-se necessário diferenciar a pesquisa quantitativa da qualitativa, 

julgando-se cabível para a presente pesquisa uma abordagem qualitativa que fosse capaz de não 

reduzir os fenômenos a serem estudados a meras funções matemáticas. 

 

 

4.1 A METODOLOGIA QUALITATIVA DE PESQUISA 

 

Como afirmado anteriormente, julgou-se a abordagem qualitativa mais adequada, pois permitiria 

a identificação e a descrição das relações no interior do grupo pesquisado. Dentre as modalidades 
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de pesquisa qualitativa, elegeu-se a Etnografia por conter, na essência, o esforço em 

compreender os processos do cotidiano em suas diferentes formas de apresentação. 

 

4.1.1 A ETNOGRAFIA 

 

Ao realizar pesquisas em Ciências Humanas é imprescindível considerar a influência e a 

presença da cultura nos arranjos sociais, isto porque, ao mesmo tempo em que a cultura constitui 

o Homem, ela é constituída por ele, num processo cíclico e infinito. É que a cultura não pode ser 

nem simplesmente justaposta nem simplesmente superposta à vida. Em certo sentido, substitui-se 

à vida e, em outro sentido, utiliza-a e a transforma para realizar uma síntese de nova ordem 

(LÉVI-STRAUSS, 1982). 

O Homem necessita da cultura para guiá-lo, necessita de padrões pré-definidos para “copiar”. É 

isto que o diferencia dos animais e, ao contrário do que muitos pensam, o Homem sem cultura 

não seria o “bom selvagem” de Rousseau (1993), muito menos o extremo oposto. O Homem 

necessita dos sistemas de significados que seus antepassados criaram para encontrarem um 

sentido na vida. Sem cultura, ele seria uma espécie de caso psiquiátrico, praticamente 

inimaginável (ANDRÉ, 1995): “Se o Homem é um animal doméstico é o único que domesticou a 

si próprio” (BLUMENBACH, 1811, in LÉVI-STRAUSS, 1982, p.43). 

A cultura não foi algo que decorreu da evolução biológica do Homem, mas se deu paralelamente 

a ela, como um ingrediente a mais. Dessa forma, a cultura sofre influência e é determinada pelo 

ambiente em que está inserida, temos então que os seres humanos a constroem, fato que hoje se 

pode observar no quadro mundial da diversidade de culturas e modos de vida que caracterizam 

as sociedades. Cada povo, cada comunidade, cada país tem sido, ao longo do tempo, capaz de 

construir uma cultura, transmiti-la e perpetuá-la. 

Pensando no fenômeno da globalização, o que se observa são culturas “conversando” entre si, 

mas que, nem sempre, são capazes de conviver pacificamente. Isto porque o Homem tem imensa 

dificuldade em lidar com o outro, em enxergar o mundo com os olhos do outro, apesar do outro 
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ser ingrediente essencial na construção do eu, pois o Homem existe a partir daquilo que o outro 

devolve a ele sobre ele mesmo. 

Desta forma e para os fins da presente pesquisa, escolheu-se a Etnografia como metodologia de 

pesquisa mais adequada, pois ela pode ser resumida como uma tentativa de enxergar o mundo 

com os olhos do outro.  

Etnoe vem do grego e significa “outro Homem”, assim como Grafia, que também vem do grego 

e significa “escrita” (ANDRÉ, 1995) Portanto, a Etnografia é a escrita sobre um tipo de 

sociedade particular. Praticar a Etnografia é estar em contato com a sociedade que se quer 

conhecer e descrever. É escrever sobre aquilo que se vê.  

Este modo de realizar pesquisa de campo começou a surgir quando, da descoberta do “Novo 

Mundo”, entrou-se em contato com um sujeito diferente do universo e dos padrões cristãos. 

Como então compreendê-los? Como entender um povo com valores e crenças tão diferentes das 

dos europeus?  

As primeiras observações destes povos denominados primitivos eram oferecidas por 

missionários ou administradores de colônias, ou seja, sempre de acordo com a visão eurocêntrica 

que se autodenomina civilizada enquanto os outros povos eram rotulados como primitivos 

(GAMA, 2010). Sendo assim, na tentativa de explicar esses arranjos, foram usados por esses 

primeiros observadores os princípios do Evolucionismo de Darwin (2004); corroborado por 

Auguste Comte (LACERDA, 2009), pai do Positivismo, que propôs o “método comparativo” 

permitindo classificar as culturas em três estágios de evolução: selvageria, barbarismo e 

civilidade.  

A Etnografia passou a ganhar importância na segunda metade do século XIX quando se rompeu 

a dicotomia observador/ pesquisador. Ou seja, passou-se a acreditar que o próprio pesquisador 

deveria ir a campo e vivenciar sua pesquisa através de observação direta. Neste momento, surge 

uma importante figura da Antropologia, em especial, da Etnografia: Bronislaw Malinowski. 

Bronislaw Malinowski nasceu em 1884 na Cracóvia (Polônia). Formou-se em Ciências Exatas, 

mas as abandonou e passou a se dedicar à leitura de “The Golden Boug” de James Frazer (1890). 

Tal leitura iria direcionar sua pesquisa de campo por toda vida. Viajou, em 1914, para o Pacífico 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Crac%C3%B3via
http://pt.wikipedia.org/wiki/James_Frazer
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Ocidental, a fim de estudar os trobianos. Porém, com o início da Primeira Guerra Mundial, 

Malinowski foi impedido de sair da ilha, onde ficou até 1918 e aproveitou para se apoderar do 

ponto de vista do “nativo”, chamando esta possibilidade de pesquisa de campo de “observação 

participativa”. Malinowski é reconhecido por ter colocado o trabalho de campo como aspecto 

fundamental da pesquisa (REBOUÇAS, 2009).  

Além disso, com o intuito de compreender o funcionamento das sociedades pesquisadas, 

Malinowski (2009), acabou “criando” o Funcionalismo na Antropologia, em que apresenta a 

sociedade como um organismo e, deste modo, para compreender os comportamentos humanos, 

faz-se necessário conhecer os aspectos sociais, psicológicos e biológicos relacionados ao 

Homem. 

Na Etnografia escolar, o pesquisador se insere no local pesquisado e procura observar o velho 

como se fosse novo, mudando seu ponto de vista inicial; deve, pois, ser sensível “ao outro” e 

procurar conhecer o contexto estudado. O etnógrafo é um intérprete daquilo que consegue captar 

na sua visita. Deve se valer de uma descrição densa e completa do grupo observado e procurar 

dar significado àquilo que vê: 

O estudo da prática escolar deve envolver um processo de reconstrução dessa 

prática, desvelando suas múltiplas dimensões, refazendo seu movimento, 

apontando suas contradições, recuperando a força viva que nela está presente 

(ANDRÉ, 1995, p.42). 

A metodologia desta pesquisa, portanto, possui características da Etnografia, ou seja, constituiu-

se em um mergulho no microssocial a fim de compreender um fenômeno social maior. 

 

 

4.1.1.1 O ESTUDO DE CASO E OS INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Segundo Severino (2007), no “estudo de caso”, o caso escolhido deve ser representativo e 

significativo da realidade que se pretende estudar de forma que possa servir para generalizar 

situações que possuam características comuns a ele. Entendemos que o caso escolhido no âmbito 
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desta pesquisa é significativo porque permitiu visualizar e acompanhar tanto as crianças que 

possuem contato diário com suas famílias, como outras que não possuem, ou seja, que estão com 

suas famílias apenas nos finais de semana. Desta forma, foi possível observar se há ou não 

influência da família no processo de alfabetização. 

Os dados foram coletados numa instituição de cunho religioso, situada na zona sul de São Paulo, 

num bairro de classe média, sem fins lucrativos. Tal local atende crianças na faixa etária dos 

quatro aos 12 anos e em situação de risco (pobreza extrema, falta de moradia, falta de emprego 

dos pais, envolvimento com álcool e drogas). As crianças atendidas são oriundas das mais 

diversas localidades da periferia de São Paulo e, por esse motivo, elas permanecem na instituição 

em regime de semi-internato/ abrigo (passam a semana na escola e os finais de semana em casa). 

O tempo de inserção da pesquisadora na instituição se deu durante todo o ano letivo de 2009 

(março a dezembro). Ou seja, desde o período de adaptação dos alunos até a despedida na festa 

de Natal. A pesquisadora estava no local, em torno de, três vezes por mês, momentos que se 

estendiam pelo período de aula e ou em alguns finais de semana quando havia algum evento ou 

comemoração. A pesquisadora frequentou, especificamente, a sala de alfabetização, composta 

por crianças de cinco anos, que é uma sala/série desvinculada do convênio com o Estado de São 

Paulo do qual as demais séries da instituição fazem parte. Essa sala é mantida e idealizada 

integralmente pelos membros da entidade (diretor, coordenadores e professores). Foi possível 

participar das atividades junto com a professora e com os alunos em dias comuns, durante 

ensaios, nas comemorações, em passeios e também durante eventos escolares. Tais 

possibilidades enriqueceram as observações realizadas que foram registradas em relatórios 

diários destas visitas. 

Sobre os instrumentos de pesquisa utilizados, as estratégias escolhidas para este mergulho não 

podiam seguir padrões rígidos ou pré-determinados, pois se tratava de observar seres humanos e 

não máquinas em funcionamento. Na presente pesquisa, escolheu-se observar momentos 

variados que contemplassem as vicissitudes da rotina vivida pelas crianças tais como: dias 

comuns de aula (atividades sistematizadas, brincadeiras, desenvolvimento de projetos, momentos 

de conflito e de alegria na sala de aula); dias de comemorações (com o envolvimento, presença e 

participação dos pais, das crianças e dos demais funcionários da entidade) e reuniões de pais 

(seus questionamentos, suas aflições e a confirmação de conquistas feitas pelos pais e pela 
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professora). Além disto, aplicamos um questionário junto aos pais das crianças que 

observávamos em sala de aula com o intuito de visualizar, de maneira objetiva, a rotina de casa 

de algumas crianças. Foram realizadas entrevistas com a professora e com o pessoal 

administrativo da escola como uma forma de conhecer um pouco mais sobre a entidade e sobre o 

trabalho feito com os sujeitos desta pesquisa. Finalmente, analisamos as avaliações dos alunos 

com relação ao processo de alfabetização como forma de pontuar os avanços alcançados pelas 

crianças neste aspecto. Em suma, foram observados, majoritariamente, dias comuns de aula, 

porém foi possível observar comemorações e eventos. 

Ressaltamos ainda que duas entrevistas semi-estruturadas foram realizadas respectivamente com 

a professora da sala de alfabetização e com um dos membros da equipe administrativa da escola. 

Além disso, destacamos que os quatro questionários aplicados foram realizados pelos pais das 

crianças que não frequentavam o regime de abrigo para que, desta forma, pudéssemos conhecer a 

rotina de vida destes alunos em casa, durante a semana. Finalmente, pontuamos que os dois 

momentos de avaliação sistematizada, realizados com e pelos alunos da classe de alfabetização, 

ocorreram no início e no final do ano letivo. Estes procedimentos foram realizados 

individualmente, ou seja, encontrava-se uma criança por vez com a pesquisadora apenas, sem 

qualquer interferência da professora da sala ou de outros colegas. 
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CAPÍTULO 5- PANORAMA GERAL DO CAMPO, DADOS COLETADOS E SUA 

ANÁLISE  

 

5.1 O ESPAÇO FÍSICO 

 

O local em que foi realizada a pesquisa de campo foi uma entidade sem fins lucrativos- que, 

neste trabalho, será chamada de Instituto América, de maneira fictícia, pela sigla I.A.-  a fim de 

preservar a identidade das crianças e dos profissionais envolvidos neste trabalho.  

O I.A. está localizado no Ipiranga, bairro da zona sul da capital de São Paulo e tem caráter, 

primordialmente, assistencialista. Possui convênio com uma escola estadual de São Paulo. Este é 

organizado de forma que as crianças, que frequentam o I.A., têm aulas ministradas por 

professores de responsabilidade do Estado, por quatro horas diárias, como qualquer outra escola 

estadual. E, ao longo das outras horas do dia, as crianças do I.A. são “monitoradas” por 

educadores vinculados somente ao Instituto. Ou seja, este fornece o espaço físico para o 

funcionamento da escola e o governo do estado de São Paulo fornece os profissionais que nele 

trabalham. 

O espaço ocupado pela entidade é amplo, aproximadamente, 40.000 metros quadrados, bem 

organizado, limpo, com estrutura e móveis em perfeito estado. Há recepção; secretaria; sala de 

diretor, coordenador, assistentes sociais. Possui também um auditório, com capacidade para 200 

pessoas sentadas, com palco. O pátio, onde as crianças brincam, é amplo e fica no centro do 

instituto. Há uma árvore no centro deste pátio e alguns brinquedos do tipo escorregador, gira-

gira. No mesmo local, há algumas “amarelinhas” e “pistas” desenhadas sobre o chão de cimento. 

Do pátio, é possível enxergar as salas de aula que ficam todas num mesmo corredor, uma ao lado 

da outra, e a quadra coberta, com chão de madeira devidamente marcado com as linhas oficiais 

dos esportes tradicionais (vôlei, basquete, futebol, handebol). Nesta quadra, as crianças lancham 

quando chove, pois o pátio fica a céu aberto. Do pátio, também é possível visualizar: a quadra 

descoberta, que é um pouco menor que a coberta, e que também é pintada com as linhas oficiais 

de diferentes práticas esportivas; a piscina (semiolímpica); o parque com chão de areia e ala onde 
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as crianças “moram”. Esta ala possui dois andares: um para as meninas e um para os meninos. 

Nesses andares, há quartos amplos, com camas e pequenos guarda-roupas individuais; banheiros 

amplos e coletivos. Há, em cada andar, uma sala de TV para lazer das crianças, usada depois do 

jantar e sempre com acompanhamento dos monitores. No térreo, há o refeitório separado em 

duas grandes partes com mesas coletivas cada qual para dez crianças. A rouparia (onde são 

deixadas as roupas que são lavadas na própria entidade) também é uma sala ampla, com armários 

do tipo “escaninho” de uso individual identificados com os “números” das crianças internas; 

assim como todas as roupas o são. A sala de enfermagem é pequena (mais ou menos, três metros 

quadrados) e possui uma maca e um armário em que ficam trancados os medicamentos. A 

biblioteca- projeto recente e “encabeçado” pela professora da sala de alfabetização juntamente 

com outra colega de trabalho da 1
o
 ano- é formada por duas salas, não muito grandes, de mais ou 

menos dezesseis metros quadrados cada. Em uma das salas, há estantes com livros doados por 

outras entidades para pesquisa e leitura e comporta ainda duas mesas coletivas. Em outra sala, 

que se comunica com essa, há mais duas pequenas prateleiras com livros de literatura infantil, 

um grande tapete e almofadas em que as crianças se acomodam para lerem os livros que 

escolheram nessas pequenas estantes. Esta ala possui ligação com o espaço da instituição 

destinado a celebrações religiosas que também pode comportar cerca de duzentas pessoas 

sentadas. Tal espaço, com chão de mármore, possui um altar no fundo com a imagem da cruz 

pendurada ao meio da parede e está sempre enfeitado com flores. Possui também cerca de vinte 

bancos de madeira enfileirados, lado a lado, que formam um corredor que leva até o altar. Dos 

lados direito e esquerdo do altar, há mais quatro fileiras de bancos na posição contrária aos 

outros que são destinados a membros outros da Igreja (missionários, bispos, entre outros). Este 

local é todo ornamentado com arranjos de flores e imagens de diversos santos espalhados pela 

igreja em pequenos pedestais presos nas paredes laterais. Os vitrais que existem ao longo dessas 

paredes laterais favorecem a iluminação natural, o que torna o ambiente leve e agradável.  

A sala de aula da turma de alfabetização, local em que foi realizada a maioria das observações 

desta pesquisa, é ampla, bem espaçosa. Possui a mesa da professora, que fica na frente de um 

quadro negro, centralizada com relação à parede, de frente para as carteiras das crianças. Estas 

são individuais, porém estão dispostas em “meia- lua”. Fora desta disposição, ficam duas 

carteiras para aqueles que necessitam de atenção individualizada, que ficam mais próximas da 

mesa da professora. Há muitos brinquedos na sala dispostos em algumas prateleiras e outros 
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guardados no armário da professora. Ainda, há no fundo da sala, uma estante com livros infantis; 

revistas, para manuseio ou recorte, e gibis que as crianças têm acesso em alguns momentos da 

rotina da classe. Nas paredes, há algumas figuras nomeadas (sol, nuvem, árvore, por exemplo) e 

algumas placas com inscrições sobre os “direitos das crianças”. 

 

 

5.2 AS PESSOAS QUE INTEGRAM O INSTITUTO E A INTERAÇÃO COM A 

PESQUISADORA  

 

O I.A. atende por volta de duzentas crianças em caráter de semi-internato e outras duzentas em 

período integral (o dia todo), carentes ou em situação de risco. Essas crianças residem longe da 

entidade, basicamente nas regiões de Santo Amaro, São Mateus, Grajaú, Jaçanã, Itaquera e 

Pirituba. As que moram mais próximas do Instituto são oriundas da favela do Heliópolis e 

permanecem em regime de semi-internato por morarem com avós ou pelo fato dos pais 

trabalharem à noite, mas principalmente pelo risco oriundo da falta de condições econômicas, 

sociais, psicológicas; de cuidados e de educação.  

Dentro do Instituto, elas têm direito à saúde, por meio de convênio com uma clínica infantil da 

região que se concentra no acompanhamento pediátrico no caso de alguma doença esporádica ou 

crônica; a atendimento dentário regular, pois dispõem de um gabinete dentário; têm direito à 

educação; à moradia; à alimentação; ao lazer e à preservação da vida.  

Além disso, as crianças eram avaliadas permanentemente pelos professores e/ou pelos monitores 

e, quando necessário, encaminhadas aos psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogos ou 

fonoaudiólogos contratados pelo próprio Instituto. Uma das premissas mais relevantes da 

entidade é que ela preza, valoriza e estimula o vínculo das crianças com suas famílias, 

convidando-as sempre para eventos e festividades e procurando adequar o horário desses eventos 

para que a família possa, de fato, estar presente.  

As crianças, que foram sujeitos desta pesquisa, eram da sala de alfabetização que a entidade 
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mantém também sem fins lucrativos e, neste caso, sem vínculo com o estado, ou seja, a sala de 

alfabetização é de responsabilidade total de profissionais contratados pelo Instituto, porém as 

crianças têm as mesmas características que as outras atendidas pela entidade. Nos dias comuns 

de aula, que compuseram a maioria dos dias de observação, foi possível conhecer essas crianças 

de maneira próxima, estabelecer relações com elas e perceber como elas se relacionavam com a 

professora e com alguns outros funcionários da escola. Foi possível observar de que forma os 

sujeitos desta pesquisa iniciaram o ano letivo e de que forma o terminaram, assim como as 

relações pessoais foram se consolidando, quais desafios faziam parte de suas rotinas e como 

lidavam com isso. Nos dias de comemorações, foi possível observar quais pais estavam presentes 

e como se colocavam nestes eventos.  

A professora, com 38 anos, casada, mãe de três filhos, mora nas redondezas do Instituto e 

trabalha no local há três anos. É formada em Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia. 

Tem, por volta de, 15 anos de experiência em sala de aula, sendo a maioria deles em Educação 

Infantil. 

Sua rotina de trabalho nunca foi rígida ou estática, o que por vezes sugeriu certa falta de 

organização. Exemplificando: iniciava a aula fazendo uma listagem de palavras na lousa e a 

interrompia para cantar alguma música, encenar alguma passagem de algum conto ou para fazer 

alguma oração. De qualquer forma, as crianças lidavam bem com isso e colaboravam para que as 

atividades fossem realizadas. A professora dava bastante ênfase a datas comemorativas, gostava 

de trabalhar com músicas, orações e pequenas encenações em que contava com a participação 

dos alunos. 

Sua entrevista foi carregada de emoções positivas e de carinho para com seus alunos: ela 

expressava que o seu trabalho com estas crianças era uma missão e que a esta tarefa, ela se 

dedicava. Suas preocupações não se limitavam à sala de aula. Foi possível notar que este é um 

perfil apenas desta professora e não das demais do I.A.. A entrevista com a docente foi realizada 

na entidade em pauta, numa sala pequena, própria para atendimento aos pais, ao término de um 

dia comum de aula. Durou, aproximadamente, uma hora e continha dez questões, porém, durante 

a entrevista foram acrescentadas mais duas. As perguntas foram, basicamente, sobre a 

experiência da professora, a forma como ela desenvolvia seu trabalho, algumas de suas opiniões 
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acerca do objetivo da instituição para a qual ela trabalha e sobre o meio social de onde seus 

alunos são oriundos
3
.  

Os monitores, com formação em Pedagogia, são homens para os meninos e mulheres para as 

meninas, isto porque, acompanham os banhos e orientam a higiene pessoal das crianças, de 

forma que, separados por sexo, segundo o coordenador do Instituto, transmitem mais segurança 

aos pais. São contratados e mantidos pela entidade. Eles atuam quase como pais ou mães: 

acompanham toda a rotina das crianças quando estão fora das salas de aula: refeições, banhos, 

cuidados, higiene, lazer e sono. Eles passam as noites na entidade e dormem em quartos 

separados das crianças, porém, próximos. Estão à disposição das crianças no caso de eventuais 

solicitações durante a noite.  

A pesquisadora foi bem recebida por todos os funcionários que sempre se mostraram solícitos 

desde o primeiro contato, inclusive pelo diretor da entidade (não do colégio estadual que 

funciona dentro dela, como um convênio, conforme explicitado acima). O diretor é graduado em 

duas universidades públicas, possui título de mestre na área da Educação e é especialista, pois 

fez outro curso de pós-graduação, na área de Filosofia. Este primeiro contato com ele se deu no 

mês de janeiro de 2009, e foi intermediado, via telefone, por um dos coordenadores do Instituto. 

O diretor apresentou à pesquisadora alguns espaços do Instituo (auditório e pátio) e depois pediu 

que ela falasse sobre o seu projeto de pesquisa. Mostrou o projeto pedagógico da entidade: 

objetivos, características e premissas. Depois disso, fez questão de entrar em contato telefônico 

com a professora da sala de alfabetização, na presença da pesquisadora no modo viva voz e 

agendou um próximo encontro para as devidas apresentações. 

O diretor sempre se preocupou em fazer com que a pesquisadora ficasse à vontade para que 

compreendesse a dinâmica da entidade. Além disso, a professora, com a qual realizamos a 

pesquisa, sempre fez questão de integrar a investigadora às atividades e aos eventos escolares, 

facilitando muito a observação em campo, já que, em nenhum momento, estes profissionais 

pareciam precisar esconder algo. A alfabetizadora nos tratava com respeito de tal forma que os 

alunos também enxergavam na pesquisadora uma profissional, a quem respeitavam como sua 

própria professora. Os demais funcionários foram sempre solícitos e simpáticos. 

                                                           
3 Ver apêndice 1. 
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A entrevista com um dos funcionários do segmento administrativo foi mais técnica e seus 

objetivos foram os de esclarecer algumas dinâmicas e prerrogativas da entidade, tais como: 

entrar em contato direto com o documento do Projeto Pedagógico da escola e resgatar algumas 

características das crianças que frequentavam a entidade por meio do manuseio das fichas dos 

alunos. Realizou-se na mesma sala em que foi feita a entrevista com a professora, com um 

coordenador da entidade, durante, aproximadamente, 40 minutos e dentro da rotina de um dia 

comum de aula. A mesma continha dez questões sobre: a estrutura, os objetivos da entidade, o 

custeio e demandava alguma opinião sobre o papel da entidade na vida das crianças que atende
4
.  

O questionário com os pais foi usado com o intuito de tentar conhecer um pouco da rotina que se 

passava na casa das crianças que retornavam aos seus lares todos os dias para compará-las à rotina 

das crianças “internas”, já que, nos momentos de festas e comemorações, não foi possível 

compartilhar este tipo de assunto com os sujeitos deste trabalho. O referido instrumento de coleta 

de dados foi entregue aos pais numa sexta-feira para ser devolvido na segunda-feira subsequente 

e continha seis questões discursivas relacionadas à rotina da criança durante a semana quando 

estavam em casa. Os questionários foram devolvidos pontualmente na data solicitada, todos 

respondidos de próprio punho pelas mães ou avós das crianças, com respostas claras e objetivas 

que nos possibilitaram uma ideia das atividades que as crianças desenvolviam em casa, quem as 

acompanhava, o que gostavam de fazer, a que horas dormiam, quem as buscava na escola, a que 

horas chegavam a suas casas, dentre outras informações
5
.  

As avaliações feitas com os sujeitos da pesquisa foram individuais e solicitou-se a escrita dos 

seus nomes e de algumas palavras que faziam parte de suas rotinas. A primeira avaliação 

continha quatro palavras do mesmo campo semântico e uma frase no final que remetia a alguma 

das palavras usadas anteriormente. Iniciava com uma palavra polissílaba; depois, trissílaba; 

depois, dissílaba e, finalmente, um monossílabo. Nesta primeira avaliação, feita no mês de abril 

de 2009, na própria sala de aula, num espaço reservado, a pesquisadora usou figuras para que as 

crianças escrevessem os nomes destes desenhos à sua frente. Na segunda avaliação, o formato 

era o mesmo, porém, as palavras eram diferentes da primeira avaliação e não foi usada nenhuma 

figura ou linha para que a criança se orientasse no espaço do papel. É pertinente pontuar que as 

avaliações foram realizadas com todas as crianças, para que não fosse gerado qualquer tipo de 

                                                           
4 Ver apêndice 2. 
5 Ver apêndice 3. 
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desconforto entre elas. Além das avaliações sistematizadas, foi possível observar momentos de 

uso social da língua durante os seguintes momentos: manuseio e leitura de gibis e livros infantis, 

contação e recontação de histórias, confecção de cartazes decorativos, produção de textos e 

listagens coletivas
6
. 

Desta maneira, após a descrição dos espaços físicos e das demais pessoas que integram a 

entidade, serão descritos abaixo os dez sujeitos da pesquisa, sob a ótica e a interpretação daquilo 

que a pesquisadora pôde observar nos momentos em que esteve no campo. 

 

 

 

5.2.1 OS DEZ CASOS SELECIONADOS 

 

Os sujeitos da pesquisa foram dez crianças da sala de alfabetização, seis que frequentavam a 

entidade em regime de abrigo e quatro que permaneciam o período diário integralmente, das sete 

horas às dezessete e trinta. Todos tinham cinco anos completos no início do ano. Na tentativa de 

descrevê-los, serão usados nomes e sobrenomes fictícios para que a identidade lhes seja 

preservada. 

 

 

5.2.1.1 “Maria Silveira: curiosa e perspicaz” 

 

Maria Silveira é uma menina que frequentava a entidade apenas durante o dia, ou seja, não 

dormia nas dependências da escola. Era magra e alta em comparação às crianças da sala. Tinha 

cabelos louros, lisos, de tamanho médio e usava óculos. Era muito parecida com sua mãe, sua 

                                                           
6 Ver apêndice 4. 
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voz era suave, seus braços eram compridos e seus dedos longos e finos. Suas pernas também 

eram finas e compridas e sua pele era clara e uniforme, sem manchas ou marcas de hematomas e 

machucados. Seus olhos eram castanho-claros e eram grandes, em formato amendoado, seus 

nariz e boca eram pequenos e delicados.  

Durante o ano, foi possível observar que ela era uma aluna admirada pelos outros colegas da sala 

por conta de seu desempenho nas atividades. Nas reuniões e eventos da entidade, demonstrava 

muito carinho e afeto pelos pais e pelo irmão mais velho que também estudava lá, no terceiro 

ano. Estava sempre vestida com roupas limpas e em bom estado, seus materiais mantiveram-se 

em bom estado durante o ano inteiro. Sua mesa, seu caderno e sua pasta de atividades também 

eram organizados e bem cuidados por ela. 

 Morava nas imediações da maior favela de São Paulo que é relativamente próxima do Instituto. 

Seus pais se encontravam em processo do que seria cabível comparar a uma reorganização 

familiar. Já estiveram separados e o pai envolvido com drogas, álcool e desempregado. A mãe 

afirmou que foi um processo difícil, mas que o pai estava tentando se regenerar. A menina 

possuía temperamento calmo e era carinhosa. Curiosa, interessava-se em aprender e demonstrava 

bastante perspicácia. Ao realizar as atividades propostas pela professora, ele se esforçava e as 

realizava com cuidado e capricho. Além disso, era comunicativa e sempre se dirigia à 

pesquisadora para contar novidades ou mostrar suas “lições”. 

Na primeira avaliação, Maria já escrevia seu nome, conhecia algumas vogais, já sabia identificar 

portadores de texto e diferenciar desenho de escrita. Ao escrever, usava somente letras, 

demonstração do conhecimento que já possuía de que para escrevermos usamos apenas letras. Na 

última avaliação, Maria escreveu todas as palavras solicitadas de maneira alfabética, ou seja, 

usava consoantes e vogais corretamente na construção das sílabas e necessitava apenas de 

algumas revisões ortográficas. 

 

 

5.2.1.2 “João da Costa: destino transformado pela oportunidade” 
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João da Costa entrou na instituição através do pedido desesperado da mãe que dizia que “já não 

sabia mais o que fazer com ele”, tamanha era sua agressividade para com ela e com os colegas de 

uma creche que havia frequentado no ano anterior. Sua feição assemelhava-se ao personagem 

famoso de um filme, pois aparentava ser uma criança “sapeca”, uma “pimentinha”. Era branco, 

de estatura mediana com relação aos colegas e, relativamente, magro, mas tinha as pernas mais 

torneadas e mais curtas do que as de Maria. Seus braços e suas mãos eram pequenos. Suas unhas 

nem sempre estavam cortadas. Tinha os cabelos louros e não tão curtos que chegavam a formas 

cachos nas pontas. Esses não eram bem cuidados, nem bem penteados. Por ter a pele muito clara, 

possuía sardas nas bochechas, o que favorecia a aparência sapeca. Seus olhos eram castanho-

claros e arredondados e sua boca e nariz pequenos. Ao longo do ano foi possível observar seu 

jeito conquistador, pois era muito gentil, educado e polido. Seus materiais eram bem cuidados 

por ele mesmo, mas suas roupas nem sempre estavam em bom estado ou limpas. Ele morava em 

uma cidade da Grande São Paulo, distante a, mais ou menos, três horas da escola via transporte 

público (ônibus e trem). Sendo assim, era uma criança do regime de abrigo, só voltava para casa 

às sextas-feiras. A professora contava que ficou assustada ao ver a criança no dia de sua 

matrícula, pois batia e chutava a mãe na secretaria da escola. Porém, a mesma professora nos 

contou que, desde o primeiro dia de aula, esta criança transformou seu comportamento: nunca 

demonstrou agressividade ou hiperatividade como constava em sua ficha de matrícula. Era 

solícito, comunicativo, extrovertido e encantador. Sua mãe contava que já havia recebido, por 

mais de uma vez, propostas de outras pessoas interessadas em adotá-lo, por conta de sua forma 

de agir e de ser, dizia que não entendia o porquê de tantas reclamações na creche que 

frequentara. Já na primeira avaliação com a pesquisadora, escreveu seu nome, leu algumas 

palavras com sílabas simples, conhecia portadores de texto, identificava as sílabas das palavras e, 

para escrevê-las, usava valores sonoros das letras, conhecia o alfabeto inteiro.   

Na última avaliação, João escrevia, com segurança, palavras e frases solicitadas, lia com 

entonação e usava pontuação, não sendo necessário sequer rever ortografia. 

 

 

5.2.1.3 “Marcos Francisco: filho único de „mãe solteira‟”  
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Marcos Francisco era um menino que frequentava a entidade em período diário integral. Era 

branco, com cabelos castanho-claros e curtos, magro e alto como Maria, descrita anteriormente, 

era esguio: tinha pernas e braços longos, pés grandes e mãos com dedos finos e compridos. Seus 

cabelos eram lisos e espetados para cima com gel fixador. Por ser bastante magro, seus olhos 

castanhos sobressaíam no seu rosto pequeno, enquanto que seu nariz e boca eram delicados. Era 

tímido e, às vezes, demonstrava certo nervosismo e irritabilidade, comportamento que era 

acompanhado atentamente pela jovem mãe e pela professora, que procuravam orientá-lo a não 

agir de maneira descomedida, a manter a calma e o equilíbrio emocional. Na primeira visita da 

pesquisadora, observou-se certa agressividade de sua parte para com os colegas e certa repulsa 

pela professora e até pela pesquisadora. Ingressou na entidade já que seu pai se separou de sua 

mãe e não prestava assistência necessária- financeira, material, afetiva- para mãe e filho. Assim 

sua mãe se via obrigada a trabalhar o dia inteiro e estudar à noite, período em que ele ficava com 

uma tia para poder garantir o sustento da casa. Certa vez, a criança contou à professora que seu 

pai havia morrido num assalto quando ainda era um bebê e a professora, que tinha acesso às 

fichas de matrícula e entrevistas dos alunos, foi verificar e constatou a mentira. Conversou com a 

mãe e com a psicóloga da entidade e seu comportamento foi acompanhado com mais cuidado 

para que não se tornasse um problema de maiores proporções. 

Seus materiais não se mantiveram em bom estado durante todo o ano, porém suas roupas eram 

limpas e conservavam-se em bom estado. Ao longo do ano, foi possível observar que Marcos se 

demonstrava agressivo apenas em alguns momentos, quando contrariado, o que a professora 

julgou ser próprio de uma criança que nunca havia frequentado a escola e que, além de tudo, era 

filho único. Sua mãe era muito preocupada e atenta. Estava sempre presente e conversava muito 

com a professora e até com a pesquisadora sobre o comportamento do filho, as atitudes, dentre 

outros assuntos pertinentes à vida escolar de seu filho. Na primeira avaliação, Marcos escrevia 

seu nome, distinguia aquilo que servia para ler lido daquilo que não servia, não reconhecia 

portadores de texto com segurança, era possível considerar que se enquadrava no nível silábico 

de apropriação do sistema de escrita. 

Na última avaliação, já escrevia de maneira alfabética, reconhecia portadores de texto com 

segurança e necessitava apenas de revisão ortográfica. 
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5.2.1.4 “Raquel Oliveira, uma menina essencialmente tímida”  

 

Raquel Oliveira é uma menina tímida que frequentava a entidade em regime de abrigo, como 

João da Costa. Era negra, estatura baixa, comparada às das outras crianças, magra, porém com 

pernas e braços mais torneados que os de Marcos. Tinha cabelos castanho-escuros, cacheados e 

de tamanho médio. Suas mãos eram pequenas e delicadas; mas suas unhas, nem sempre, estavam 

bem cuidadas; assim como seus cabelos. Seus olhos eram castanho-escuros e amendoados e 

mostravam vivacidade. Seu nariz era pequeno e seus lábios grossos, proporcionais ao tamanho 

do rosto. 

Sua entrada no Instituto se deu por conta da falta de condições financeiras de sua mãe (solteira, 

desempregada e moradora de favela) para sustentar os sete filhos que não eram do atual 

companheiro. Raquel tinha um irmão gêmeo na mesma turma, mas parecia mais madura que ele. 

Notava-se uma relação de proteção entre os dois irmãos, a menina ajudava o menino nas 

atividades e o irmão a protegia de eventuais desentendimentos com outros. Apesar de muito 

quieta - quase não se ouvia Raquel falar- ela era dedicada, atenciosa e caprichosa nas atividades 

propostas, destacando-se perante seu irmão gêmeo, conservava doçura e meiguice encantadoras. 

Seus materiais, caderno e pasta de atividades se mantiveram em bom estado durante o ano, 

porém, nem sempre, usava roupas limpas e em bom estado. Na sua primeira avaliação, escrevia o 

nome, não reconhecia portadores de texto com segurança, mas diferenciava a escrita do desenho 

e usava as letras do nome para escrever outras palavras. 

Na última avaliação, já reconhecia portadores de texto com segurança e escrevia de maneira 

alfabética, necessitando apenas de correção ortográfica. 

 

 

5.2.1.5 “Cíntia Santos: comunicativa” 
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Cíntia Santos era uma menina alegre e extrovertida. Relacionava-se bem com todos os colegas e 

adorava conversar com todos, com sua voz rouca e sorriso fácil. Frequentava a entidade em 

período diário integral. Era branca, com cabelos castanho-claros, lisos, de tamanho médio, magra 

e de estatura mediana. Amava usar brincos, pulseiras, batons, sombras e cultivava uma vaidade 

um pouco maior do que de suas colegas. Suas pernas, mãos e braços eram pequenos. Suas unhas 

estavam sempre pintadas e seus dedos tinham anéis. Seus olhos eram castanho-claros e 

pequenos, assim como seu nariz e boca. Sua entrada no Instituto se deveu à ausência do pai 

biológico somada ao desemprego da mãe. Cíntia também morava nas imediações de uma favela 

relativamente próxima à entidade, por isso, passava o período integral na escola e, depois, 

voltava para sua casa. Estava sempre bem vestida: com roupas em bom estado e limpas. Seus 

cabelos estavam sempre bem arrumados, o que favorecia sua aparência angelical. Tal zelo pela 

sua aparência vinha de casa. Seus materiais não se mantiveram em perfeito estado até o final do 

ano letivo, pois Cíntia se mostrava um tanto quanto desorganizada. Na sua primeira avaliação, 

escrevia o nome, diferenciava letras de desenhos, reconhecia alguns portadores de texto e já 

reconhecia o valor sonoro de algumas letras, usando-as para escrever algumas palavras. Na 

última avaliação, já escrevia de maneira alfabética, necessitando apenas de revisão gramatical. 

 

 

5.2.1.6 “Vítor Silva: beleza e tranquilidade” 

 

Vítor Silva era um menino de aparência encantadora e suntuosa, o que estimulava a “paquera” 

das meninas. Ele era alto, branco, com cabelos castanho-claros, lisos e sempre bem cuidados, 

penteados e cheirosos. Seus olhos eram verdes, mas não muito grandes, assim como seu nariz e 

seus lábios. Seus braços e pernas eram fortes e torneados. Suas mãos eram grandes e suas unhas 

roídas. Frequentava a entidade em caráter diário integral e foi matriculado quando sua mãe 

estava desempregada e havia se separado de seu pai, situações que já tinham sido resolvidas 

durante o ano letivo em que Vítor participava de nossa pesquisa. Também era uma criança de 
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temperamento tranquilo, apesar de, algumas vezes, envolver-se em alguns desentendimentos. No 

início do ano letivo, a professora teve de chamar muito sua atenção, pois se mostrava distraído e 

displicente durante as atividades. Seus materiais não se mantiveram em bom estado nem durante 

o primeiro bimestre: sua mesa, seu estojo, sua mochila eram sempre desorganizados; perdia os 

materiais e ficava pedindo aos colegas, motivo de broncas e chamadas de atenção pela 

professora. Porém, suas roupas e cabelos estavam sempre limpos e arrumados. Mostrava bastante 

afetuosidade para com sua mãe, que era igualmente afetuosa, participativa e preocupada com seu 

comportamento e aproveitamento. Em sua primeira avaliação, sabia escrever o nome, não 

diferenciava portadores de texto e ainda não tinha muita certeza ao diferenciar letras de 

desenhos. Durante o ano letivo, Vítor foi se mostrando mais maduro e interessado e adorava 

receber os elogios da professora. Em sua última avaliação, demonstra segurança ao escrever de 

forma alfabética, necessitando apenas de pequenas revisões ortográficas. 

 

 

5.2.1.7 “Eduardo Alves e seu jeito de convencer” 

 

Eduardo Alves era um garoto que frequentava a entidade em regime de abrigo. Era magro, 

branco com cabelos castanho-escuros, curtos e de estatura mediana. Apesar de não ser muito 

alto, suas pernas e braços eram finos e compridos, suas unhas e seus cabelos nem sempre 

estavam bem cuidados. Seus olhos eram castanho-escuros e maiores, em proporção, do que o 

nariz e a boca. Eduardo tinha uma espécie de alergia que provocava “coceiras” na pele, no nariz 

e lágrimas constantes nos olhos que, apesar de acompanhado por médico do convênio com a 

clínica infantil, não demonstrava melhora e isto fazia com quem ele se coçasse o tempo inteiro: 

ora nos braços e pernas, ora olhos. Seus materiais, pasta e caderno não se mantiveram em bom 

estado, porém sua letra era muito bonita e bem feita. Sua casa se situava na Zona Leste da cidade 

e a atividade remuneratória de seus pais era desconhecida, porém suspeitava-se de envolvimento 

com atividades ilícitas. Ele se mostrava um menino um pouco mais maduro do que as outras 

crianças, usando, às vezes, certa malícia que não se observava em outra criança da sala. Era 



66 
 

perspicaz e questionador, mas gostava de “fazer cena”, fazendo com que a professora ficasse 

com dó dele e o deixasse terminar algumas atividades em outra ocasião. 

Em sua primeira avaliação, escrevia seu nome, não reconhecia, com segurança, portadores de 

texto e tinha algumas dúvidas ao diferenciar desenho de escrita. Na última avaliação, ainda não 

escrevia de forma alfabética, mas oscilava entre esta e o nível silábico-alfabético, o que sugeriu 

um momento de transição. 

 

 

5.2.1.8 “Caio Aguiar: tranquilo e sorridente” 

 

Caio Aguiar era um menino que frequentava a entidade em regime de abrigo, por conta da falta 

do pai e do envolvimento da mãe com atividades ilícitas, acarretando a ela histórico de privação 

de liberdade. Ele tinha mais dois irmãos na mesma entidade. O comportamento de sua mãe 

durante os momentos de integração com a entidade oscilava entre a participação e a 

“intromissão”, pois, por vários momentos, exigiu atendimento individualizado, fora de horário e 

de ocasião, tornando-se até inconveniente aos olhos dos professores. Caio era branco; com 

cabelos claros, lisos e mal cuidados. Sua franja caía nos olhos, atrapalhando-o para realizar as 

atividades escolares. Sua aparência era franzina, pois era baixo e magro. Suas pernas e braços 

eram finos e seus dedos também; suas unhas eram roídas. Seus olhos eram pequenos e castanhos, 

seu nariz e sua boca também eram miúdos. Suas roupas quase nunca estavam em bom estado ou 

limpas. Caio também morava nas proximidades da maior favela de São Paulo. Era um menino de 

temperamento tranqüilo, de forma que a pesquisadora nunca presenciou momentos de 

agressividade ou atitudes deste tipo da parte dele. Seus materiais não se mantiveram em bom 

estado, sua mesa e seu estojo sugeriam desorganização. Em sua primeira avaliação, apenas 

escrevia o nome, não reconhecia portadores de texto, nem diferenciava desenho de escrita; 

apesar de escrever o nome. Demonstrava insegurança ao tentar escrever, reconhecia alguns sons 

de vogais, mas não a grafia, perguntava à pesquisadora com frequência como deveria escrever. 

Em sua última avaliação, Caio demonstrou grande avanço e oscilava entre a escrita alfabética e a 



67 
 

silábico-alfabética, o que denotava um momento de transição. Já reconhecia portadores de texto 

e não demonstrava qualquer insegurança ao escrever as palavras solicitadas.  

 

 

5.2.1.9 “Douglas Almeida: doçura e travessura” 

 

Douglas Almeida era mais um menino que frequentava a instituição em regime de abrigo devido 

à falta de condições financeiras: desemprego de familiares, apesar de morar com o pai e com a 

mãe. Era baixo, negro e tinha olhos e cabelos castanho-escuros e curtos, mas nem sempre bem 

cuidados, assim como suas unhas. Suas pernas e braços eram torneados e curtos, seus olhos eram 

amendoados e seus lábios grossos. Seu sorriso chamava atenção porque seus dentes eram 

grandes. Seus materiais se mantiveram em estado razoável até o final do ano, porém suas roupas 

não estavam sempre em bom estado ou limpas. Na maioria dos momentos, mostrava-se calmo, 

mas, às vezes, envolvia-se em brigas com os outros colegas e demonstrava-se nervoso e agitado. 

Mesmo assim, era alegre e gracioso. Tinha um sorriso bonito.  

Em sua primeira avaliação, escrevia o nome completo, mas não reconhecia portadores de texto, 

nem diferenciava desenho de escrita com segurança, reconhecia o som de algumas consoantes e 

as usava na hora de escrever algumas palavras solicitadas. Além disso, ao final da avaliação 

pediu mais atividades.  

Em sua última avaliação, Douglas já escrevia de forma alfabética, reconhecia portadores de 

texto, diferenciava desenho de escrita com segurança e necessitava apenas de revisão ortográfica. 

 

 

5.2.1.10 “Fábio Souza: o maior número de faltas da sala” 
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Fábio Souza, último dos sujeitos que aqui descrevemos, era um menino que frequentava a 

instituição em regime de abrigo, também por conta de desemprego na família que vivia em 

moradia precária. Mesmo assim, era uma criança que possuía inúmeras faltas, necessitando até 

que sua mãe assinasse, junto à escola, um termo de compromisso e responsabilidade, 

notificando-a do risco de perda da vaga e dos benefícios que a entidade oferecia caso o garoto 

continuasse com suas ausências. Fábio era um garoto calmo, tímido, mas, às vezes, se envolvia 

em “traquinagens” próprias de crianças da sua faixa etária. Era um negro muito bonito, alto, 

forte, com pernas e braços torneados, mãos grandes, dedos grandes e unhas bem cuidadas. Tinha 

olhos pretos grandes e lábios grossos, dentes bem cuidados, cabelos pretos bem curtos. Seus 

materiais se mantiveram em bom estado até o final do ano e sua aparência também era agradável: 

estava sempre com roupas limpas e em bom estado. Apesar das inúmeras faltas, quando 

comparecia, esforçava-se para conseguir seu melhor aproveitamento. Sua mãe quase não 

comparecia às reuniões ou aos eventos, dos quais, a maioria, Fábio faltou. Resumindo: era uma 

criança ausente com uma mãe ausente. 

Em sua primeira avaliação, Fábio escrevia o nome, diferenciava desenho de escrita com 

segurança, mas teve um pouco de dificuldade ao reconhecer portadores de texto. Ao escrever, 

usava poucas letras, sempre com o mínimo de três. Em sua última avaliação, encontrava-se no 

nível silábico, com valor sonoro, de apropriação do sistema de escrita e já demonstrava mais 

segurança ao identificar portadores de texto. 

 

Sendo assim, após a descrição dos sujeitos em questão e dos dados coletados, faremos, em 

seguida, a análise dos mesmos, levando-se em consideração os objetivos propostos para a 

presente pesquisa, ou seja, conhecer a relação entre família e o processo de alfabetização do 

educando e discutir como a escola tem lidado com a interferência da família neste processo. 

 

 

5.3 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 
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 A tabela acima foi elaborada para organizar os dados que obtivemos e facilitar a visualização da 

situação de desenvolvimento dos sujeitos desta pesquisa na primeira e na segunda avaliação que 

realizaram conosco, mencionadas acima. Procurou-se elencar fatores observáveis e que 

pudessem estar presentes e assim registrados pelas crianças em suas avaliações. As quatro 

primeiras colunas correspondem à primeira avaliação (abril de 2009); as quatro últimas à 

 1ª 

AVAL. 

1ª AVAL. 1ª 

AVAL. 

1ª 

AVAL. 

2ª 

AVAL. 

2ª 

AVAL. 

2ª 

AVAL. 

2ª 

AVALIAÇÃO 

NOME  DISTINÇÃO 

DESENHO./ 

 ESCRITA 

PORT. 

 DE 

TEXTO 

HIP. 

CONCEITUAL 

NOME DISTINÇÃO 

DESENHO/ 

ESCRITA  

PORT. 

 DE 

TEXTO 

HIP. 

CONCEITUAL 

Maria 

Silveira 

SIM SIM SIM PRÉ-SILÁBICA COMPLETO SIM SIM ALFABÉTICA 

João da 

Costa 

SIM SIM SIM  SILÁBICA 

 

COMPLETO SIM SIM ALFABÉTICA 

Marcos 

Ferreira 

SIM SIM NÃO SILÁBICA COMPLETO SIM SIM ALFABÉTICA 

Raquel 

Oliveira 

SIM SIM NÃO SILÁBICA COMPLETO SIM SIM ALFABÉTICA 

Cíntia 

Santos 

SIM SIM SIM SILÁBICA COMPLETO SIM SIM ALFABÉTICA 

Vítor 

Silva 

SIM NÃO NÃO SILÁBICA COMPLETO SIM SIM ALFABÉTICA 

Eduardo 

Alves 

SIM NÃO NÃO SILÁBICA COMPLETO SIM SIM SILÁBICO-

ALFABÉTICA 

Caio 

Aguiar 

SIM NÃO NÃO PRÉ-SILÁBICO COMPLETO SIM SIM ALFABÉTICA 

Douglas 

Almeida 

SIM NÃO NÃO SILÁBICA COMPLETO SIM SIM ALFABÉTICA 

Fábio 

Souza 

SIM SIM NÃO PRÉ-SILÁBICA COMPLETO SIM SIM SILÁBICA C/ 

VALOR SONORO 
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segunda avaliação (novembro de 2009). As linhas correspondem aos nomes fictícios dos sujeitos 

em questão. 

Ao analisar a tal tabela, pode-se observar que, na primeira avaliação, todos os sujeitos escreviam 

seus nomes próprios, mesmo havendo quatro deles que não faziam distinção entre desenho e 

escrita. Com relação aos portadores de texto, notou-se que a maioria dos sujeitos não os 

reconhecia, porém, quanto à construção das hipóteses conceituais, a maioria encontrava-se na 

fase silábica. 

Já na segunda avaliação, foi possível observar o avanço em todos os fatores analisados de todas 

as crianças: todos escreviam seus nomes próprios e completos, todos diferenciavam desenho de 

escrita, todos reconheciam portadores de texto e oito deles terminaram o ano na fase alfabética 

das hipóteses conceituais de construção do sistema de escrita. 

Ao observar a rotina diária das crianças que, praticamente, viviam no I.A, notou-se que a mola 

propulsora de suas aprendizagens se encontrava nas relações que elas construíam em suas 

rotinas: na sala de aula por quatro horas diárias de aula e as outras quatro horas diárias  na 

instituição, sempre acompanhadas pelos monitores, complementadas com jogos e brincadeiras, 

com momentos de recreação, higiene, alimentação e descanso. Não foi possível delinear um 

método de ensino propriamente dito ou qualquer outro fator de diferenciação que pudesse 

justificar o sucesso dos sujeitos. Ainda assim, é importante salientar, neste momento, a relação 

que eles mantinham com sua professora. Tal relação era calcada em respeito, apoio e confiança. 

Desta maneira, é possível perceber que nem sempre a discussão sobre “o melhor método para 

alfabetizar” é legítima, questão esta que será abordada com mais vagar nas considerações finais 

deste trabalho. De fato, o objetivo maior do ano letivo escolar para essas crianças foi atingido 

sem qualquer enquadramento/ engessamento da forma de ensinar e ou da forma de aprender. 

Outro fator que pareceu relevante analisar é o papel da entidade na vida destes sujeitos. O I.A. 

supria as necessidades básicas das crianças que ali estavam: saúde, alimentação, cuidados 

pessoais e moradia; complementando o papel da família, que será abordada mais detalhadamente 

nas considerações finais, além de possibilitar acesso à educação, ao lazer e à cultura. Desta 

forma, os sujeitos eram amparados em diversos eixos das suas vidas e não se identificou crianças 

com dificuldades de aprendizagem. Todos os sujeitos investigados apresentaram grande avanço 
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no aprendizado da escrita da língua portuguesa ao comparar-se a avaliação realizada no início 

com a do final do ano letivo. A entidade, que primava pelo contato com os pais e pela 

participação deles na vida escolar dos filhos, “aparava as arestas” de modo que as atividades 

diárias das crianças se concentravam em atividades que favoreciam o crescimento e 

desenvolvimento, este era o único foco e a única preocupação da entidade junto àquelas crianças.  

Ainda, ao considerar o fator família, também foi possível perceber que o fato das crianças 

pertencerem a famílias com arranjos diversos de uma suposta normalidade não foi determinante 

no processo de aprendizagem. Do nosso ponto de vista, tal constatação reforça ainda mais a 

inexistência do mito da família desestruturada. Isto porque, a maioria dos sujeitos não convivia 

com uma família nuclear, formada pelo pai provedor, pela mãe cuidadora e pelos filhos frutos 

dessa relação e foram capazes de alcançar os objetivos escolares de aprendizagem da escrita e da 

leitura da língua portuguesa propostos para o ano letivo.    

Outro ponto relevante para a presente análise dos dados coletados é fato de que todos os sujeitos 

obtiveram grande avanço durante o ano letivo, convivendo diariamente ou não com suas 

famílias, fator esse que será mais bem explicitado também nas considerações finais deste 

trabalho. 

Por fim, 80% dos sujeitos concluíram o ano letivo dominando a hipótese conceitual alfabética, o 

que não é suficiente para garantir o efetivo exercício da língua, mas, para os fins da presente 

dissertação de mestrado, julgou-se importante pontuar quantitativamente tal situação com o 

intuito de visualizar o avanço e desenvolvimento dos sujeitos envolvidos neste trabalho. 

Comparando-se com alguns dados que se obtém através da mídia, 80% de crianças praticamente 

alfabetizadas aos seis anos é um grande ganho para a educação municipal e, principalmente, uma 

grande conquista para os sujeitos em questão. 

Sendo assim, a partir do levantamento e da análise dos dados, faz-se mister, para finalizarmos 

este trabalho,  partir para as nossas considerações finais sem qualquer tentativa de responder  

cabalmente e definitivamente as questões aqui levantadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Começamos nosso trabalho de pesquisa há três anos. Durante este período, apropriamo-nos de 

leituras, de dados, desenvolvemos estudos, fizemos análises e buscas, muitas buscas. Percorrido 

este tempo, hoje podemos apresentar algumas considerações que, longe de serem finais, indicam 

caminhos, apresentam explicações baseadas no que pudemos encontrar na vivência 

proporcionada pelo campo de pesquisa.  

Neste estudo, nosso intuito foi o de compreender a influência da família, tal como ela se 

configura nos dias atuais, no processo de alfabetização; justamente, por considerá-la um dos 

possíveis fatores relevantes para o sucesso da aprendizagem da leitura e escrita. Porém, qual não 

foi nossa surpresa ao encontrarmos um novo fator: as funções que a família desempenha. Sendo 

assim, muitas das nossas considerações se fazem a partir de verdadeiros achados, surpresas que o 

campo nos revelou. Este fator nos pareceu como um „novo olhar‟ dirigido aos dados coletados, 

porém sempre presente, mesmo que de forma oculta. Portanto, merece que seja observado com 

aprofundamento e revisado sob outros ângulos, de outras formas, inclusive, em outros 

momentos.  

A presente pesquisa, desenvolvida num local ímpar e peculiar, teve como objeto de estudo a 

relação entre a família e a aprendizagem da leitura e escrita em língua portuguesa na Educação 

Infantil, ou seja, a partir dos inúmeros olhares e interpretações sugeridos por meio dos autores 

estudados, debruçamo-nos sobre o fenômeno que denominamos “relação família-escola”. Sendo 

assim, tal como um estrangeiro, parafraseando Clifford Geertz (1973 apud FAULHABER, 

2003), antropólogo norte-americano, adentramos uma entidade filantrópica de cunho religioso, 

no bairro do Ipiranga, zona sul da cidade de São Paulo e observamos, durante o ano letivo de 

2009, dez crianças de cinco anos e sua professora, seus pais e mães e alguns profissionais da 

entidade que nos abriram as portas para a pesquisa, configurando-os como sujeitos deste 

trabalho. 

De posse do problema constituído pela relação entre a família e o processo de alfabetização, 

tecemos, nestas páginas, algumas possíveis respostas para nossas indagações constituídas pelos 

seguintes eixos: verificar se o contato diário com a família favorece o processo de alfabetização e 
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averiguar se as crianças que convivem diariamente com suas famílias são capazes de se 

alfabetizar em menor tempo que as que não convivem. 

Estes eixos foram norteados por dois objetivos: conhecer a interferência da família no processo 

de alfabetização do educando e discutir como a escola tem lidado com esta presença no processo 

de alfabetização. 

Optamos por uma metodologia que nos pareceu adequada para alcançar os objetivos descritos 

acima e responder às questões feitas à relação entre a família e o processo de alfabetização. Tal 

metodologia se caracterizou enquanto pesquisa qualitativa, com características da etnografia a 

fim de analisar um estudo de caso. Os procedimentos usados durante a coleta de dados foram, 

então, a observação direta com a elaboração de um caderno de campo que continha as 

observações que foram feitas, aplicação de questionários, realização de entrevistas e a coleta de 

algumas informações documentais.  

Após a coleta, análise dos dados e a pesquisa sobre a história da instituição familiar, afirmamos 

que seu arranjo não é universal. A família nuclear tal como a conhecemos (pai provedor, mãe 

cuidadora e filhos), vêm se modificando ao longo do tempo e a sociedade pós- moderna está 

sendo construída pelos filhos destes novos arranjos familiares.  

A partir disto, não podemos concordar com o conceito de família desestruturada como 

generalizante e possível de explicar qualquer realidade. Nesta pesquisa, encontramos arranjos 

familiares diferenciados. A idéia ilusória da família perfeita que encontrávamos nos livros 

antigos de História não encontra mais espaço na sociedade atual: capitalista e carregada de 

consumismo. Esta família acabou tendo de se rearranjar para fazer parte deste “novo mundo” e 

seus filhos participam destas mudanças e as perpetuarão.  

Após a entrada da mulher no mercado de trabalho, o que temos visto é a família se transformar; 

afinal, ela é um organismo formado por pessoas que têm vida e, como tal, são dinâmicas e estão 

permanentemente se reinventando. Ao contrário do que muitos pensam, não seria prudente 

concluirmos que a família está falindo ou desaparecendo já que ela permite o funcionamento da 

sociedade. A alternativa explicativa que pode ser usada é que não há prescrição para a formação 

de um arranjo ideal para a família (seria muita pretensão!), mas arranjos que se modificam e se 

adaptam ou que fundam novas condições de modo que as principais funções atribuídas a uma 

família sejam sempre “cumpridas”. 
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Na sociedade paulistana, onde foi realizada esta pesquisa, a família, corriqueiramente, é um 

grupo social formado a partir da união de membros de outras duas famílias, com raras exceções 

em que membros de uma mesma família se unem para formar família (união entre primos, por 

exemplo). Ela desempenha algumas funções que são indispensáveis para o crescimento e 

desenvolvimento dos seres humanos. Dentre elas: a criação e a socialização dos filhos, aspectos 

que se tornam evidentemente os mais importantes os fins da presente pesquisa. 

A função de criar e socializar os filhos, em especial, precisa ser garantida de alguma forma, pois 

é indispensável para o sucesso do ensino e da aprendizagem das primeiras letras na medida em 

que garante o suprimento de necessidades que fornecem o embasamento estrutural necessário 

para que o processo de alfabetização transcorra com tranqüilidade, embasamento este que se dá 

no sentido de sustentar a subsistência física do sujeito e garantir o estímulo social e cultural 

necessários à alfabetização.  

A partir desta pesquisa, ousamos afirmar que criar um filho, possivelmente, seja cuidar de suas 

necessidades básicas de sobrevivência. Significa garantir seu crescimento através de uma 

alimentação saudável e adequada à faixa etária; promover sua saúde física, cuidando de sua 

higiene pessoal, do ambiente onde vive; atentando para as mudanças do seu corpo e para suas 

necessidades, evitando, por exemplo, o contágio ou tratando de possíveis doenças; garantir 

descanso e atividades adequadas e necessárias ao bom funcionamento do organismo. 

Da mesma forma, afirmamos que socializar este filho talvez seja a promoção e a qualificação de 

seu contato e convívio com membros da mesma espécie, ou seja, seres humanos. Educar o filho 

para que ele saiba viver em sociedade com tolerância e participando saudavelmente das 

atividades em grupos ou nos locais onde haja grupos. Desta forma, ele poderá crescer, 

reproduzir-se, envelhecer e morrer. 

Apesar das famílias se estruturarem de formas diversificadas, este não foi um fator considerado 

relevante comparando-se com o fator relacionado às funções que precisam ser desempenhadas 

por um grupo familiar. No caso das crianças do Instituto América, suas famílias não tinham 

condições de garantir suas criações e socializações. A maioria delas sofria com desemprego ou 

subemprego; falta de moradia, de higiene e saneamento básico, além da falta de acesso a bens 

culturais. Segundo um dos sujeitos da nossa pesquisa, membro administrativo da entidade, as 

casas das crianças que investigamos eram feitas de madeira, improvisadas em locais inadequados 

e inóspitos ou, quando eram de alvenaria, também eram improvisadas, com esgotos não-
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canalizados e, muitas vezes, em áreas de risco. A falta de emprego acabava gerando e 

favorecendo a falta do acesso a bens culturais, de forma que podemos visualizar um ciclo 

perverso e sem fim. A escola, neste caso, seria uma maneira de interromper este ciclo e 

promover o acesso à educação, aos bens culturais e, possivelmente, favorecer a mobilidade 

social. A entidade, por conseguinte, através de seu caráter filantrópico e de seu regime de abrigo 

para crianças que se encontravam em situação de risco de vida, acabou suprindo as referidas 

necessidades de criação e socialização daquelas crianças, pois cuidava da saúde, do bem-estar, da 

moradia, da higiene, da educação e da vida cultural das mesmas. 

Dentro da família biológica, na maioria dos casos, os pais são responsáveis pelos proventos e 

sustento da casa, além disso, a mãe ainda se responsabiliza por organizar os afazeres domésticos 

(limpeza das roupas e da casa, alimentação) e por orientar os filhos (mais do que o pai). Os 

irmãos acabam servindo como modelos e favorecendo a socialização dos irmãos menores, 

iniciando-os em brincadeiras e em jogos infantis. No I.A., os monitores, a professora e as outras 

crianças maiores eram responsáveis pelo fornecimento de modelos e pela iniciação em 

brincadeiras, na socialização e orientação educacional das crianças. Os outros profissionais do 

Instituto (faxineiros, merendeiras, lavadeiras) cuidavam da limpeza dos ambientes, da 

alimentação e a Igreja Católica fornecia os proventos, o sustento das crianças da entidade, 

durante todos os cinco anos em que elas permaneciam dentro dela. Ou seja, dentro do referido 

Instituto, os referenciais acabavam sendo garantidos sempre por alguém. Até no momento em 

que estavam doentes sabiam a quem procurar: a freira enfermeira. Quando tinham problemas ou 

desentendimentos com colegas, as crianças recorriam aos monitores ou aos professores; quando 

precisavam de roupas limpas, recorriam às pessoas que cuidavam da lavanderia; quando não 

gostavam da comida, reclamavam com as merendeiras. Ao longo dos anos, terminavam 

conhecendo todos os profissionais do Instituto e se identificavam com alguns deles, tomando-os 

como exemplos de vida ou como modelo de profissão a seguir. 

Assim, constatamos que foram garantidas as funções básicas que a família não foi capaz de 

fornecer, assim como, todo o resto do processo de socialização e de acesso à cultura que também 

foi garantido pela entidade. Como resultado da realização destas funções, obteve-se um grupo de 

crianças praticamente alfabetizados ao final do ano letivo. A aprendizagem da leitura e da escrita 

foi alcançada com sucesso pela quase totalidade dos sujeitos com quem tivemos contato mais 

estreito, assim como, pela turma toda, conforme pudemos observar. Comparando os dois grupos 
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de sujeitos (os que mantêm contato diário com a família e os que não mantêm contato diário) não 

foi possível observar nenhuma diferenciação relevante com relação à apropriação e até ao uso 

social do sistema de escrita. Conforme dito anteriormente na análise dos dados, a maioria dos 

sujeitos desenvolveu consideravelmente suas noções da apropriação do sistema de escrita e 

pudemos observar estas crianças, por exemplo, lendo histórias em quadrinhos ou pequenos livros 

e ou contando histórias uns aos outros. 

A partir disto, é possível considerar que as pessoas da família não são relevantes em si. O 

essencial é o papel por elas desempenhado e que pode passar a ser desempenhado por outras 

pessoas de fora da família, como no caso desta pesquisa, em que profissionais da entidade ou 

pessoas ligada a ela fizeram o papel da família para aquelas crianças. 

Neste momento, consideramos que as funções que a família exerce precisam estar presentes 

durante o processo de alfabetização e, porque não afirmar que, durante toda a vida escolar do 

aluno, mesmo que a família tenha esta ou aquela configuração. O Instituto América funcionou 

como a família da criança „deveria‟ funcionar, suprindo as carências que a família não podia 

suprir por questões de ordem social e econômica. Deste prisma, é possível notar que a escola que 

funciona dentro da citada entidade se incumbe da sistematização do conhecimento, enquanto que 

a entidade em si cuida da moralização daquelas crianças.  

A mãe é substituída, muitas vezes, pela professora nos momentos dentro da sala de aula quando 

as crianças precisam de ajuda, ou de um carinho, ou de um conselho, e ou até de uma “bronca”. 

As crianças também enxergavam, nos seus monitores, as figuras de pai e mãe e, por isso, 

recorriam a eles ao tomarem banho, no momento da alimentação, para arrumarem os cabelos, as 

roupas, os sapatos, as mochilas e quando iam dormir. Apesar dos monitores estarem separados 

de acordo com o sexo das crianças, elas não eram proibidas de se remeterem a outros monitores, 

de outro sexo. E todos acabam se envolvendo, uns com os outros. O diretor da entidade, um 

padre, fazia o papel de avô daquelas crianças, acompanhando-as, incentivando-as, ajudando-as, 

promovendo brincadeiras, passeios, festas. E, podemos conjecturar que, as freiras faziam o papel 

de avós, acompanhando as crianças em consultas, oferecendo carinho e cuidado na hora de uma 

medicação ou em outros momentos delicados. 

Apesar de termos apreendido muito com este trabalho, entendemos que para as próximas 

pesquisas realizadas sobre o tema, compete ainda analisarmos com mais critério a forma como a 

escola lida com a influência da família no processo de alfabetização. Tal questão merece 
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aprofundamento de estudos porque desta forma a relação existente entre estas duas instituições 

tornar-se-ia mais saudável e positiva para o processo de aprendizagem da criança. A escola 

necessita de uma revisão de suas funções de maneira clara e objetiva para que não seja 

confundida com a família e para que possa reaprender a melhor forma de aproximá-la do 

processo de alfabetização dos sujeitos que dela fazem parte.  

Podemos afirmar que a instituição onde foi realizada a pesquisa acabou provendo as 

necessidades educacionais daquelas crianças, pois possui este caráter assistencialista definido 

como um objetivo e oferece meios para que isso ocorra através da estrutura física, dos monitores 

e do sustento financeiro deste sistema.  

Porém, a instituição escola, de maneira geral, não pode ser responsabilizada pela necessidade 

familial de uma criança, pois desta forma ela acaba se desviando de seu caráter e de sua função 

primordial de sistematizar o conhecimento para se ocupar de funções que são primordiais das 

famílias ou de seus substitutos (AQUINO, 2004). Este é outro ponto que demanda novos estudos 

e novos olhares para a rediscussão e o redimensionamento dos limites da responsabilidade da 

escola, dos professores e, por conseguinte, das famílias sejam discutidos. 

Para cumprir esta tarefa, políticas de investimento precisam ser concisas e sólidas, até porque o 

retorno desse investimento dar-se-à em longo prazo. Há que se considerar que as condições de 

trabalho dentro das salas de aula ainda são precárias em muitas escolas (grande número de 

alunos, falta de capacitação e valorização de profissionais) e os alunos que ingressam nesta 

escola tem um déficit de capital cultural com relação a alunos das classes mais favorecidas. O 

tempo de permanência na escola para que estes alunos possam se equiparar aos alunos oriundos 

de classes favorecidas teria de ser dobrado. Neste caso da alfabetização e do uso social da língua, 

o acesso aos bens culturais oferece grande influência ao processo e ao resultado do processo, 

pois sabemos que o estímulo ao uso da língua fornecido pelos modelos que fazem parte do 

universo da criança favorece e facilita o entendimento do sistema de escrita e, por consequência, 

da sistematização desse conhecimento.  

Na economia capitalista em que a sociedade brasileira se encontra (ANDRADE, 1978) tempo é 

sinônimo de dinheiro. E assim, quanto mais tempo na escola, mais investimentos e mais vontade 

política seriam necessários, entre outras coisas. No entanto, a sociedade cobra uma solução cada 

vez que se depara com resultados de provas e exames divulgados na mídia. Entretanto, não há 

como responsabilizar alguém ou alguma instituição, um sistema, ou um método pelo fracasso 
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dos alunos. Esta é ainda uma questão que sugere variados estudos e enfoques, abre uma série de 

precedentes para novas pesquisas, pois democratizar o acesso a educação não basta, há que se 

garantir a permanência na escola e, sobretudo a qualidade de ensino e de aprendizagem. Através 

desta pesquisa, encontramos uma possível resposta à pergunta sobre o fracasso: não há 

responsáveis personificados, mas papéis sociais determinantes para o sucesso ou fracasso da 

criança no processo de alfabetização.   

Sendo assim, temos clareza de que algumas questões foram inevitavelmente levantadas, porém, 

ao menos uma única certeza existe: o encantamento que o processo de alfabetização provoca é 

muito maior em quem pretensamente acredita que ensina que em quem curiosamente se propõe a 

aprender. 

Finalmente, resta-nos acrescentar que família e alfabetização são temas complexos na essência e 

qualquer estudo que se proponha a analisá-los levantará muitas perspectivas, mas nunca 

respostas definitivas. Talvez, o que tenhamos conseguido elaborar possa ser considerado como 

elucidações para algumas das questões levantadas, enquanto que outras tantas surgiram e 

necessitam de pesquisa, de estudo, de olhares curiosos e abertos para o novo, para o outro e, mais 

do que isso, para o inusitado. Pesquisas sobre a família, a escola, a alfabetização são necessárias, 

complexas e exigem coragem e paciência, pois estamos tratando de instituições macro e nem 

sempre tão fáceis de compreender ou de definir. Nossa tentativa foi somente mais uma, dentre 

tantas outras, de contribuir para a desconstrução de mitos e para a abertura de novas perspectivas 

de entendimento dos temas aqui abordados, sem a fantasiosa pretensão de esgotá-los.      
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice 1: A entrevista com a professora 

 

Ps: refere-se à pesquisadora; Pf: refere-se à professora 

Ps: Há quanto tempo você trabalha com Educação Infantil? 

Pf:Há 15 anos 

Ps: Há quanto tempo está no instituto? 

Pf: Há 3 anos. 

Ps: O que você acha do trabalho que é desenvolvido aqui? 

Pf: É importante para a vida, para a integridade (física mesmo) e para a saúde dessas crianças, 

mas acho que poderia ser melhor, tem muita gente acomodada. 

Ps: O que você acha do seu trabalho aqui? 

Pf: Eu acho bom, as crianças aprendem, gostam de mim, me tratam com muito carinho, vivem 

aqui na minha porta pra me mostrar coisas que fizeram [ aqui ela se refere a crianças que foram 

seus alunos no passado] ou para me dar cartinhas de amor, acho que é sinal de um bom trabalho. 

Acredito que os pais também gostam de mim porque eles sabem que eu quero o melhor para os 

filhos deles e que aqui dentro eu me coloco como uma mãe para eles... 

Ps: O que você pensa do processo de alfabetização destas crianças? 

Pf: Eu acho que é um conhecimento fundamental na vida delas, principalmente porque elas já 

nascem excluídas. Acho que é o mínimo que a escola pode fazer por elas, dou muita importância 

e pego muito no pé deles por isso. 

 Ps: Como você procura desenvolver seu trabalho de alfabetizadora? 
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Pf: Eu procuro misturar várias técnicas, cada parte um método que eu acho interessante e que 

funciona, mas procuro trabalhar bastante com o construtivismo. 

Ps: Quais são as principais características destas crianças? 

Pf: Elas são carentes, sofridas, acho que muitas delas nem conhece uma vida familiar longe do 

álcool e das drogas. Muitos não sabem o que é ter uma casa arrumada ou ver o pai ou a mãe sair 

pra trabalhar Mas elas são doces, carinhosas e basta pouco para deixá-los alegres! 

Ps: O  trabalho com elas é mais difícil? 

Pf: Depende, é que eu me envolvo emocionalmente com eles e procuro levantar a autoestima 

deles a qualquer custo. Estou cansada de comprar coisas do meu próprio bolso para agradá-los 

porque sei que seus pais não podem comprar, às vezes agente ouve umas histórias que acabam 

deixando agente pra baixo, mas acho que aluno é aluno em qualquer lugar, cada grupo tem um 

tipo de problema... 

Ps: E o trabalho com os pais destas crianças, como é? Como os pais te tratam? 

Pf: Nós temos contato quando há algum evento aos finais de semana, ou alguma festa 

comemorativa, reunião de pais.....  eu procuro conversar bastante com eles, conto coisas e até 

dou uns puxões de orelha. Eles me tratam com muito respeito,são muito gratos e demonstram 

confiança no meu trabalho, no cuidado e no carinho que eu tenho com os filhos deles. 

Ps: Sua família compreende o fato de você se  desdobrar e gastar seu próprio salário para suprir 

certas necessidades deles? 

Pf: Ah sim, o meu marido brinca comigo dizendo que o meu salário é pra gastar com os meus 

alunos, mas eles compreendem bastante, sabem a mãe e a esposa que têm!!!! 

Ps: Como você acha que eles sairão deste instituto? 

Pf: Ai, espero que saiam melhores do que entraram, a gente tenta mostrar que uma outra vida é 

possível e que também depende deles. Espero que eles tenham adquirido outros valores, que 

pensem no futuro..... 

Ps: E a influência do meio em que eles vivem? 
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Pf: É muito forte......eles falam muitas coisas pra psicóloga, mas se eu não acreditar que estou 

mudando alguma coisa, meu trabalho perde o sentido. 
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Apêndice 2: A entrevista com o administrativo 

 

Ps: refere-se à pesquisadora; Ad: refere-se ao membro do administrativo 

Ps: Há quantos anos existe o instituto? 

Ad: Desde 1895 

Ps: Quem o mantém? 

Ad: Uma Congregação Religiosa da Igreja Católica 

Ps: Qual o principal objetivo deste instituto? 

Ad: “Oferecer condições para que as crianças, em geral vítimas de migração que vivem no limite 

da pobreza, não caiam na miséria e na rua e tenham uma educação integral, cultural, humana e 

religiosa que lhes assegure, enquanto pessoas em desenvolvimento, sujeitos de direitos e deveres 

civis, humanos e sociais. O crescimento biológico, psíquico e cultural através da educação 

(escola) e outras atividades culturais, esportivas e artísticas, atuando em parceria com as famílias 

na salvaguarda e no fortalecimento dos laços familiares e no exercício da cidadania”(retirado do 

regimento interno, fornecido pelo entrevistado) 

Ps: Quais são as principais características das crianças atendidas? 

Ad: Crianças oriundas de migração, na sua maioria (mesmo que da grande São Paulo), pobres e 

que pertencem a “famílias quebradas”, com laços familiares tênues, vítimas do desemprego e do 

subemprego que moram em barracos precários e passam todos os tipos de necessidades.  

Ps: Qual o critério de escolha das crianças? 

Ad: Apenas que realmente se “encaixem” nas situações de risco descritas (acima) e que possuam 

vínculo familiar ainda que pequeno, nós não acolhemos crianças que não possuam nenhum 

vínculo com sua família. 

Ps: Como é relação com os pais? 
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Ad: No geral é boa, eles são orientados a manterem contato frequente com a escola e no ato da 

matrícula comprometem-se a participar das reuniões, até porque as crianças são avaliadas a cada 

6 meses e esta avaliação é encaminhada ao Conselho Tutelar  e ao Fórum da Infância e da 

Juventude. 

Ps: Como são escolhidos os profissionais? 

Ad: Através da análise de currículos ou, na maioria, através de indicações de outros 

profissionais. 

Ps: Há projeto pedagógico? 

Ad: Sim, há. Ele é pautado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), basicamente. 

Ps: A estrutura conta com que tipo de profissionais e instalações? 

Além dos educadores da escola estadual com qual mantemos convênio, as crianças são 

acompanhadas por monitores que as acompanham em tempo integral, psicólogos que as atendem 

e dão orientação familiar, temos psicopedagogos que atendem diretamente as crianças com 

alguma dificuldade de aprendizagem, são atendidas também por  fonoaudiólogos, quando 

necessário. As crianças em regime de abrigo são acompanhadas  pelos assistentes sociais 

também, possuem atendimento médico especializado (convênio com uma clínica particular nas 

redondezas da entidade), oftalmológico e odontológico dentro da própria unidade. A estrutura 

conta com quartos adequados à faixa etárias das crianças em regime de abrigo (grupos de 20 

crianças), organizados e limpos, com TV, aparelho de DVD. Playgrouns (2), brinquedoteca, 

salão com telão (projeção de filmes), quadras (3), piscina e amplo espaço ao ar livre. 

Ps: O que  vocês esperam das crianças que saem daqui? 

Ad: Que elas possam continuar seus estudos para conseguirem um bom emprego e saírem do 

ciclo de pobreza e risco em que vivem hoje. A gente procura mostrar que uma outra vida é 

possível, que existe outro caminho e espera que elas sigam este outro caminho, não o da 

criminalidade, marginalidade. 
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Apêndice 3: Os questionários feitos com os pais das crianças não frequentam o instituto em 

regime de semi-internato. 
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Apêndice 4: As avaliações realizadas com os alunos 
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