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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem como tema principal a frequência escolar na educação 
infantil em uma escola da rede municipal. Ela tem provocado indagações que 
demonstram especialmente o que envolve a família, por meio de politicas de cunho 
social e consciência de formação. O objetivo desse trabalho é analisar as situações 
que envolvem e atravessam o espaço escolar, constituindo de forma precisa o 
entendimento das relações que cercam a família e provocam tensões diretas ou 
indiretas que interferem na vida da criança. O envolvimento da família não basta 
somente para dar estabilidade no que diz respeito à frequência na educação infantil, 
é importante também valorizar o aprendizado da criança e seu desenvolvimento 
escolar. Se torna necessário pesquisar as politicas que contribuem para as relações 
que envolvem a frequência, para identificar desafios e entender de que forma estas 
politicas atuam na educação. Desse modo, conhecemos histórias entendendo que o 
contexto das tensões desafiam e apontam a relação com a frequência na educação 
Assim, num segundo momento, apresento as politicas que participam desse 
processo e as condicionalidades que são partes essenciais para obtenção de 
direitos que contribuem na formação e transição dessa pesquisa. 
 
Palavras-chaves: Infância; Frequência; Família; Politicas Sociais. 
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ABSTRACT 
 
 
The main theme of the present work is school attendance in kindergarten in a 
municipal school. It has elicited inquiries that demonstrate especially what engages 
the family through social policies and awareness of formation. The objective of this 
work is to analyze the situations that involve and cross the school space, constituting 
in a precise way the understanding of the relationships that surround the family and 
provoke direct or indirect tensions that interfere in the life of the child. The 
involvement of the Family is not only enough to provide stability in terms of 
attendance in early childhood education, it is also important to value the child's 
learning and school development. It becomes necessary to research the policies that 
contribute to the relationships that involve attendance, to identify challenges and to 
understand how these policies work in education. In this way we know stories from 
the principle of understanding the context of the ten- sions that challenge and point 
out the relationship with the frequency in education. Thus, in a second moment, I 
present the policies that participate in this process and the conditionalities that are 
essential parts to obtain rights that contribute in the formation and transition of this 
research. 
 
Key-words: childhood, frequency, family, social policies 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa surge de uma inquietação antiga, recorrente de uma série de 

acontecimentos que presenciei e que envolvem a relação entre a criança e a escola, 

partindo do pressuposto de que o direito à educação não deve ser privado. Nos 

caminhos para se chegar até ela, encontramos algumas vezes percalços que levam 

à impossibilidade de frequentá-la, e esta é a minha dor. Sabemos que é 

considerável estabelecer uma conexão cordial com o aluno e com todos que a 

compõe. Esta condição não se dá somente pelo aluno e a escola, mas entre escola, 

família e aluno. Assim, busco através desta pesquisa convidar a você, leitor, a 

compreender e entender melhor esta realidade tão presente em nosso dia a dia.  

Segundo Burgos et al. (2014, p. 73), ao trazer a escola para a reflexão sobre 

a vulnerabilidade de crianças e adolescentes, uma advertência preliminar se impõe, 

a de que a, assim chamada, “universalização do acesso” à escola não corresponde 

à universalização da escolarização. De fato, a infrequência e evasão contribuem 

para diminuição do desenvolvimento e capacidade de participação individual do 

aluno, fazendo valer as partes em que se apresentam entre decisões e omissões do 

próprio corpo docente.  

Vale lembrar, que as exigências neste tipo de situação não são tão simples 

quanto ela se apresenta. Na educação infantil o aluno não tem ainda o domínio total 

de suas escolhas, nem está apto a decisões advindas de suas próprias ações ou 

omissões de um adulto, pois sabemos que entre todas estas funcionalidades devem 

estar, primeiramente, o cumprimento do direito e deveres da criança. Assim, entendo 

que o problema da infrequência se apresenta como um grande desafio à sociedade, 

e a ela compete, assim como à família, escola e poder público cumprirem o papel 

primordial em sua práxis, levando em conta a responsabilidade e participação na 

vida cotidiana da criança. De acordo com Freire (1987) 

 

Os oprimidos, com tudo, acomodados, adaptados, “imersos” na própria 
engrenagem da estrutura dominadora, temem a liberdade, enquanto não se 
sentem capazes de correr riscos de assumi-la. ‘”E a temem, também, na 
medida em que lutar por ela significa uma ameaça, aos que usam para 
oprimir, como seus ‘proprietários’ exclusivos, mas aos companheiros 
oprimidos, que se assustam com maiores repressões”. (Freire, 1987, p.19) 
 

Ao fazer esta afirmação reconheço que os próprios opressores e oprimidos se 

encontram no modo como se colocam a pensar sobre o que devem ou não fazer 
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diante de uma insegurança ao tomar uma atitude que poderia, mesmo sem sucesso, 

contribuir diretamente para libertação do sujeito, no caso, libertar o próprio aluno das 

amarras que o cercam entre medos e atitudes, que o impedem de ir além. Ainda que 

sua condição algumas vezes é estabelecida por quem jamais deveria oprimi-los. 

Mas libertá-los, neste caso, faz com que a escola, por vezes, negue seu 

comprometimento entre decisões e omissões que na prática jamais deveriam se 

firmar.  

A infrequência e a evasão escolar estão associadas a situações que 

apresentam, de forma combinada ou não, forte presença de fatores 

extracurriculares, tais como violência, conflito familiar, negligência, ausência de 

condições materiais, abandono, dependência química e trabalho infantil, programas 

sociais governamentais e outros fatores muitas vezes ocultos, mas intermináveis nas 

suas ações diárias. Sobre este assunto Burgos et al.(2014, p. 90) destacam que:  

 

[...] Em contrapartida, o fato de a outra metade dos casos estarem 
associada a graves problemas sociais justifica o sentimento, em geral 
predominante entre os profissionais da escola, de que são os fatores 
externos à escola que concorrem para prejudicar e até mesmo inviabilizar a 
permanência da criança\adolescente no cotidiano escolar. 

 

O assunto sobre a infrequência me despertou um interesse maior no 

momento em que eu, como acadêmica, estagiária e participante do PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) através de projetos sobre mediação 

escolar, ao passo que, entre vindas e idas do ambiente escolar, me inquietava, logo, 

me colocar no lugar do outro trazendo comigo justificativas das faltas e seus 

questionamentos, algumas vezes incompreensíveis.  

Presenciar a ausência da criança na escola me traz indignação, porque eu 

não podia compreender o motivo de determinados comportamentos de um aluno, 

tampouco intervir no momento em que, por infelicidade, era chamada a sua atenção 

pela professora – por algumas vezes presenciei um aluno comendo giz embaixo da 

mesa. E como lidar com essa situação? “A relação próxima que, às vezes, significa 

distância é algo que favorece a apreensão acerca dos movimentos do outro” 

(LACERDA, 2014, p. 190). A professora incomodada perguntava ao aluno: “– Você 

não almoçou?” Ao mesmo tempo indagava o porquê de tal ato. O menino, cabisbaixo, 

de apenas quatro anos respondia: “– Não”. Logo em seguida a professora respondia: 

“– Sua mãe não fez o almoço?” Ele: “Não. Não tinha comida”. E logo em seguida 
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comentava a professora: “– Esse menino não tem jeito. Custa vir até a escola, e 

quando vem só fica desse jeito, e se eu pergunto para mãe sobre as faltas, ela 

sempre responde que estava impossibilitada de leva-lo até a escola, pois não havia 

roupas limpas”. Em relatos, a professora responde: 

 

Ele mora em comunidade próxima a escola, onde têm umas casinhas 
populares, e como não pagaram à conta a água foi cortada e para tomar 
banho pegam da vizinha. Ah, são muito carentes, nesta escola estudam ele 
e o irmão. A mãe também não tem nenhum juízo, ao ponto que, ao mesmo 
tempo em que esse menino frequenta a escola ele falta 15 dias 
consecutivos. Um dos problemas também é que antes de vir para a escola 
fica o tempo todo nas ruas, observa o estado que ele chega! Parece que 
não toma banho, esse menino já chega russo e sempre com fome.  
Situação difícil! “Por isso que não aprende”. (Relato da professora, 2017). 

 
Sabendo que a educação no Brasil tem se tornado alvo de intensos debates, 

envolvendo escola e comunidade na luta por igualdade de direito, e na busca por 

uma educação “igualitária” em favor de um discurso “igual” para todos, mesmo 

sabendo que esta democratização do ensino, ainda que possível, tem estado cada 

dia mais distante, sabemos que vivemos em sociedade de disputas onde perceber 

as diferenças é algo ainda muito difícil para a maioria da população. Ainda que as 

desigualdades estejam bem perto de nós, talvez dentro do nosso próprio lar ou na 

casa ao lado, ela existe e faz questão de se apresentar. A cara da fome não é 

bonita, ela é feia e dói. Eu como estudante e pesquisadora do cotidiano, tenho 

percebido coisas que, talvez, algumas pessoas não tenham percebido. 

Compreender o que nos cerca nem sempre é fácil, mas também o problema não se 

faz oculto, assim, devemos perceber que as complacências se fazem com a 

equidade. Entender que a fome interfere na ida até a escola ou mesmo em sua 

presença: se faz somente de corpo e não de alma. E como dizer “não” à miséria e a 

injustiça social? Nosso sistema é falho; é das falhas que surgimos! Sobre a 

desigualdade Costa; Lobo, (2014) destaca que. 

 

O nível de desigualdade no Brasil é, desde 2004, o mais baixo das três 
últimas décadas. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômicas e 
Aplicadas (IPEA) mostra que a velocidade da queda de desigualdade desde 
2011, é superior ao ritmo verificado em países ricos, como Estados Unidos, 
Inglaterra ou Suécia. (Costa; Lobo, 2014, p.02) 

 

Venho através de este trabalho tentar entender os desafios que temos dentro 

da escola. A intenção é poder entender de que forma devo olhar para estas 
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ausências que me atravessam, e que, de alguma forma, tem incomodado o outro, 

me fazendo pensar ao ponto de buscar compreender as ausências para além da 

falta a aula.   

O objetivo deste trabalho é investigar a frequência escolar na educação 

infantil que tanto tem me incomodado. É uma inquietação que tenho antes de 

ingressar na graduação, e aumentou ainda mais no início de minha trajetória 

acadêmica. Quando paro e penso sobre como fazer esta investigação, me perco no 

meio e logo me encontro batendo na mesma tecla, que acredito ser algo que 

podemos perceber e dialogar e identificar diversas questões, dentro e fora do 

ambiente escolar. O que me fazia despertar para o óbvio? Ao falar das vítimas do 

acaso, falo do não debatido, mas sem pretensão de salvar o mundo, entretanto, 

entender o porquê dele ser tão injusto. Venho percebendo no cotidiano da educação 

infantil, que conheci e presenciei em uma parte de minha vida e no início de meus 

estágios, alguns elementos que me fazem pensar estas questões que tanto me 

inquietam. Ao observar os trabalhos realizados na escola, necessidades diárias e 

suas falhas durante o processo da aprendizagem, retorno ao início da minha 

trajetória acadêmica e, agora, no momento final de uma fase (graduação). 

  

A ameaça de desvalorização e debilitação do trabalho docente precisa ser 

vencida pela assunção do desafio dos professores como intelectuais 

transformadores. Conceber o trabalho dos professores como intelectual 

implica reconhecer e questionar sua natureza socialmente construída e o 

modo como se relaciona com a ordem social, assim como analisar as 

possibilidades transformadoras implícitas no contexto social das aulas e do 

ensino. O intelectual crítico é aquele que participa ativamente do esforço de 

desvendar a origem histórica e social daquilo que se apresenta como 

natural. (Cruz, 2007, p.199) 

 

É sabido que a matrícula do aluno é um direito da criança, sobretudo, pelo 

fato de as políticas educativas terem como um de seus objetivos a preparação do 

aluno para o futuro, envolvendo o desenvolver intelectual do mesmo.  Durante minha 

participação em projetos na graduação, entendi que minha inquietação não poderia 

ser diferente, visto que o educar vai além de uma simples matrícula, mas do 

acompanhar a vida diária da criança. Esta realidade foi por mim percebida antes, 

até, da minha participação como estudante e pesquisadora universitária de uma 

escola pública no município de Santo Antônio de Pádua/RJ. Agora pretendo 

compreender isto através da narrativa e participação dos ausentes. 
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A infância é uma etapa da vida que independe de uma simples classificação. 

Neste sentido, a infância é uma fase do processo fundamental ao desenvolvimento 

do ser humano. Ainda que nos deparássemos com uma sociedade desigual, as 

crianças desempenhariam papéis diversos, que podem ser observados nas 

mudanças que a sociedade os impõe. Na idade média as crianças desenvolvem 

papéis não diferentes dos adultos, podendo ser ainda melhor percebido através das 

reações críticas que foram provocadas no fim do século XVI e, sobretudo no século 

XVII. Algumas pessoas rabugentas consideram insuportável a atenção que se 

dispensava então as crianças: sentimento novo, como que o negativo do sentimento 

da infância, ao que chamamos de “paparicarão” (Áries, 1978, p.159). A realidade é 

que não havia esse sentimento de infância. Hoje no século XXI, percebe-se não 

haver grandes mudanças, onde os direitos existem, são apresentados, mas poucos 

são cumpridos e questionados, muitas vezes vistos com indiferença. Posso dizer 

que a infância vai além da afeição pela criança, sendo importante considerar o que a 

criança diz e sente, e a maneira como esse adulto interpreta, o que fará a diferença. 

 Kohan (2003) afirma que a infância é uma etapa da vida, a primeira, o 

começo, que adquire sentido em função de sua projeção no tempo. O ser humano 

está pensado como um ser em desenvolvimento, numa relação de continuidade 

entre o passado, o presente e o futuro, e a intervenção educacional tem um papel 

preponderante nesta linha contínua.  

Visto que a infância, como a condição da experiência humana, onde o 

amparo, a proteção estabelece as condições necessárias à sobrevivência. Ainda 

que a escola contribua para o crescimento do ser e seu desenvolvimento, muitos 

não têm a mesma oportunidade de acesso e, quando tem, seu direito não é 

estimado como devia. Neste trabalho dedico-me também a pesquisar sobre as 

condições que nossas crianças são expostas e aos direitos que lhes são privados, 

ainda que tenhamos oportunidade de acesso ao conhecimento sobre esses direitos, 

eles ainda não são cumpridos e temos a família como um dos principais envolvidos 

na luta pela garantia desses direitos. 

 
Segundo Kohan, (2003) convivemos com duas infâncias, uma cronológica; 
a outra de um tempo intenso, contemporâneo, presente. As duas convivem, 
sendo que a primeira remete a nossa biografia primeira, às crianças, a outra 
não tem idade, diz respeito à potência de cada idade. Cronológica no 
contexto de separar as fases da criança. (Kohan, 2003, p.59) 
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Dito isso, diante dos acontecimentos do cotidiano, onde as normas nem 

sempre são respeitadas, e as necessidades de cada criança, só se sabe o que nos é 

apresentado, pois há partes que são ocultadas, as quais eu me proponho a 

entender. Por mais que eu me esforce, eu ainda insisto em dizer que o Brasil sofre 

de uma grande doença que é descaso, tanto no meio educacional, quanto na própria 

educação dada pela “família”, com os problemas no meio social e no âmbito familiar. 

Mas será mesmo que a educação da criança está contida entre os laços que 

perpassam o ambiente familiar, ou será que a escola é a responsável por educar? 

Sabemos que a educação há alguns anos tem passado por diversas mudanças no 

que se refere à igualdade de direitos e que a democracia tão sonhada, infelizmente, 

não é para todos. Ainda que desejemos viver em um país democrático, sofremos 

constantemente com perdas de direitos que foram adquiridos e conquistados por 

permanentes lutas a favor da igualdade. Esta questão será aprofundada nas seções 

seguintes, pois antes é preciso discutir a realidade que envolve. 

Na seção I apresento a metodologia e instrumento de estudo empregados no 

processo do meu trabalho, percebido no decorrer de minha experiência no âmbito 

escolar e também fora dele. Temos a pesquisa narrativa como objeto de pesquisa 

para realização deste trabalho e a pesquisa documental como forma de 

problematização do tema. Na seção II, busco apresentar meu despertar para esta 

pesquisa vinda a consolidar ao longo de minha trajetória acadêmica junto às 

vivências no cotidiano da escola, dentro e fora dela. Na próxima seção trago a 

representação da importância da infância e condição de permanência como 

fundamentação da minha pesquisa, numa visão epistêmica não a favor da opressão 

social de aprendizagem, que desfavorece as camadas populares provenientes das 

classes dominantes. Lembrando que não há regra para educar enquanto vemos as 

contradições da sociedade, mas é preciso entender melhor as relações que 

envolvem e estabelecem condições de permanência e bem estar da criança. 

 

Sabemos que a ideia de infância, da maneira como hoje a conhecemos, 
nasceu no interior das classes médias que se formavam no interior da 
burguesia. Era a ideia de uma criança que precisava ser “moralizada” e 
“paparicada”, esse duplo modo de ver a infância, de que falava Aries. Mas 
sabemos também da miséria das populações infantis daquela época, do 
trabalho escravo e opressor que desde o inicio da revolução industrial as 
condenavam a não serem crianças. (Kramer, 2000, p. 03)    
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SEÇÃO I 
METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
Esta seção destina-se a apresentar o método de investigação que será 

trabalhado durante o desenvolvimento da minha pesquisa, tendo nessa perspectiva 

a pesquisa narrativa como método de pesquisa. Trata-se de pesquisa bibliográfica, 

de caráter teórico reflexivo a partir de observações da vida cotidiana, buscando 

novas formas de pensar a realidade que, às vezes passa despercebida. O objetivo é 

estabelecer uma relação entre a pessoa e o mundo, levando o outro a compreender 

de forma mais reflexiva o que antes era inquestionável. De acordo com Galvão 

(2005) 

A realidade cotidiana é percebida por cada um de nós de um modo muito 
particular: damos sentido às situações por meio do nosso universo de 
crenças, elaborado a partir das vivências, valores e papéis culturais 
inerentes ao grupo social a que pertencemos. As representações nos 
permitem decodificar e interpretar as situações que vivemos. (Galvão, 2005, 
p.328) 
 

Através da pesquisa narrativa é possível interpretar o meio e suas ações, 

através dos aspectos cultural e social, onde de maneira mais ampla se constrói 

gradativamente argumentos importantes para desenvolver uma pesquisa voltada 

para identificação dos sujeitos. Segundo Galvão (2005, 330) pesquisa é : 

 

A narrativa como metodologia de investigação implica uma negociação de 
poder e representa de algum modo, uma intrusão pessoal na vida de outra 
pessoa. Não se trata de uma batalha pessoal, mas é um processo 
ontológico, porque nós somos pelo menos parcialmente construídos pelas 
histórias que contamos aos outros e a nós mesmos acerca das experiências 
que vamos tendo.  
 

A pesquisa documental foi realizada através do acesso a documentos que 

puderam ser consultados durante o decorrer dessa pesquisa, tendo as informações 

disponibilizadas pela parte administrativa da escola. São apresentadas neste 

capítulo informações obtidas pela pesquisa documental e de campo. Lembrando que 

a pesquisa de campo envolve tanto o apoio administrativo quanto a relação 

dialógica, pois ambas são parte da construção e formação do sujeito. “a 

transitividade critica por outro lado, a que chegaríamos com uma educação dialogal 

e ativa, voltada para responsabilidade social e política, se caracteriza pela 

profundidade na interpretação dos problemas (Freire, 1967)”. Portanto tudo que se 

almeja se faz pela iniciação do diálogo e da escuta, ambos são necessários para 

obtenção da mesma durante as relações entre sujeitos.  
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Segundo Piana (1967,p.2), “a pesquisa só existe com o apoio de 

procedimentos metodológicos adequados, que permitam a aproximação ao objeto 

de estudo”, tendo em vista que a pesquisa só se dá a partir das relações entre 

sujeitos, onde ambos tenham acesso à realidade para melhor compreendê-la. Não 

se inventa a realidade, é preciso ir além do encontro para compreendê-la. A escola a 

qual me refiro, onde ganhou vida minha pesquisa esta situada na cidade de Santo 

Antônio de Pádua na Rua Sebastião Malafaia, s/nº, Bairro Campo Alegre – 

conhecido como (bairro XVII). Seu nome: Escola Municipal Professora Judith 

Machado Bustamante. Fundada no ano de 1968, construída pelo prefeito Frederico 

Alvim Padilha no terreno doado por Sr. Antônio do Couto. A escola foi criada de 

acordo com o decreto 13746, de 12/68, como escola para o primeiro seguimento do 

Ensino Fundamental. Em 1993, a escola passou a funcionar também com Educação 

Infantil e deixou de ser Estadual, passando a ser municipalizada.  Em 1997, mais ou 

menos, por ordem da secretaria municipal de educação a escola deixou de oferecer 

o primeiro seguimento do Ensino Fundamental, ficando somente com Educação 

Infantil e a primeira série Nível I. Por volta de 2005 passou a funcionar 

exclusivamente com a educação infantil. 

Com a incumbência de atender a Educação Infantil, a matrícula é regida pela 

lei 11.274, que recentemente alterou a LDB 9394/96 para instituir a obrigatoriedade 

da matrícula no ensino fundamental dos seis anos de idade e ampliação deste nível 

de ensino para 9 anos de duração. Por conseguinte, determina também, que a idade 

escolar para Pré-escola (etapa da educação infantil) passará a ser dos quatro e dos 

cinco anos de idade, e obedecerá a: 4 anos-PRÉ I, 5 anos-PRÉ II. Visto que para 

melhor atender a comunidade, a escola mantém a faixa etária de 3 anos – 

MATERNAL III. Lembrando que é na educação infantil que os valores são 

fundamentados. A micrológica seguida pela lógica da diminuição descreve a escola 

por um único modelo. 

 

[...] A teoria referente à escola, por motivos que deveriam ser investigados, 
parecia separá-la do resto da ordem social e aprisiona-la numa cela 
conceitual que se tornara “senso comum” desde o século XVII. Mesmo 
depois de varias décadas de sociologia e antropologia da educação, a 
escola parecia ter escapado do questionamento e da construção teórica que 
a resgataram deste “senso comum” e tornaram objeto de conhecimento 
(Rockwell; Ezpeleta, 2007, p.05). 
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A escola possui hoje cerca de 253 alunos matriculados e quando pergunto a 

secretária sobre os não frequentes ela afirma não ter um quantitativo, mas alguns 

casos isolados de crianças que, por separação dos país entre outras questões 

familiares, acabam trocando de escola e logo retornam. Durante conversa com uma 

das professoras da escola ela explica que na maioria das vezes as crianças que não 

frequentam estão inseridas em classes sociais distintas. São os itinerantes, 

classificados como alunos que vivem mudando de endereço e com isso mudam 

também de escola. A escola recebe alunos em dois turnos, cuja maioria vem de 

comunidades próximas à escola. Tem como método trabalhar a proposta curricular 

baseada nos eixos referenciais –, formação social e pessoal (identidade e 

autonomia) e o reconhecimento do mundo; (Linguagem oral e escrita, natureza e 

sociedade, conhecimentos matemáticos, corpo e movimento, música, artes) de 

acordo com o referencial curricular nacional de educação infantil (1998-MEC). A 

escola atende a vários bairros da região: Cidade Nova, Cehab, Beira Rio, Farol, 

Dezessete e uma comunidade rural chamada Meia Laranja. 

A escola atende de forma inclusiva levando em conta as diferenças de gênero 

e faixa etária, assim como as das pessoas portadoras de necessidades especiais. 

Como afirma Skliar (2003), “o excluído é somente um produto da impossibilidade de 

interação, não é um sujeito, é um dado”. Ele afirma isso fazendo uma crítica a 

exclusão de pessoas com deficiência. É preciso pensar na diversidade não somente 

como algo histórico, mas presente no cotidiano.  

A orientação pedagógica, foi implantada no ano de 2005 tendo o objetivo de 

contribuir na qualificação da educação infantil. Visto que os encontros pedagógicos 

acontecem de 15 em 15 dias, para troca de experiências e avaliação dos trabalhos 

feitos, o HTPC (Hora do Trabalho Pedagógico Coletivo). São momentos de trocas de 

experiências onde discutem questões do cotidiano e sua organização tendo como 

principal elemento, o aluno. Trabalha com parcerias que ajudam a crescer, como a 

UFF, oferecendo estagiários e bolsistas do programa institucional de bolsas de 

iniciação a docência, via mediação escolar para crianças, colaborando na formação 

de professores.  

 

[...] o homem pode ser iminentemente interferido. Sua ingerência 
senão distorcida acidentalmente, não lhe permite ser um simples 
telespectador, a quem não fosse lícito interferir sobre a realidade 
para modifica-la [...] (Freire, 1967, p.41). 
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Eu, como estudante de escola pública desde o início de minha vida escolar,  

entendi que a escola e a família devem caminhar juntas e sempre comprometidas e 

atentas na aprendizagem e necessidades da criança. Confesso que nunca tive 

problemas com frequência escolar na infância. Adentrei o ambiente escolar aos 

quatro anos de idade, matriculada no Jardim de Infância que era o mais próximo do 

bairro em que morava.  Advinda da zona rural da cidade Miracema, interior do RJ, 

com meus pais que chegaram à cidade com à intenção de vida melhor para se viver, 

sabendo que, morando de aluguel, de forma alguma poderiam ficar sem um 

trabalho. Chegando à cidade, minha mãe passa a lavar roupas para outras famílias. 

Me lembro de que chegou a lavar até para seis famílias, pois havia uma 

necessidade de ter um ganho, visto que meu pai não tinha emprego fixo. Minha 

mãe, vendo a necessidade de ter mais tempo para o trabalho resolve me matricular 

em uma creche do município, onde permaneci por um ano e meio, saindo aos seis 

anos, sendo matriculada, logo após, em uma escola que na época era da rede 

estadual de ensino e que hoje foi municipalizada. Lembro-me que mesmo com toda 

dificuldade, minha mãe com sua simplicidade nunca deixou de dar assistência na 

minha trajetória escolar, assim como meu pai também acompanhava. Os materiais 

não eram os mais caros, minhas meias não era as “melhores”, nem o uniforme era 

do “melhor” tecido, minha mochila era a mais “barata” da loja, pois era o que minha 

mãe podia comprar naquele momento. Com isso, a simplicidade não me tornou 

melhor nem pior, mas as dificuldades foram minha base para ter sensibilidade hoje 

de poder ver o outro com um olhar mais reflexivo, sobretudo, a criança. E, assim, 

pensar melhor a praxe e suas necessidades. Desse modo Oliveira afirma que 

 

Nesse sentido, a narrativa proporciona uma reconfiguração do sujeito, ou 
seja, uma reconfiguração de si, ao tempo em que ao relatar a experiência, 
esse movimento, desloca o sujeito no espaço tridimensional, o contato com 
a dimensão pessoal e social, temporal e de lugar. Assim, a narrativa 
proporciona ao sujeito uma transição nesses espaços e ao estranhamento 
de si, pois ao resgatar o passado, aquele que narra fala de uma perspectiva 
cronológica temporal e social a partir do presente, ou seja, o que eu sou 
hoje tem como marca os eventos passados (Oliveira, 2017, p. 12157) 
 

Tudo que vivencio hoje me toca e me faz pensar no antes. Frequentar uma 

escola é direito de toda e qualquer criança, seja na zona rural, periferia ou nos 

grandes centros. A escola é pra todos? Sim, mas o que vemos hoje é uma 

separação de classes ou formas de separá-las a qualquer custo. Embora todos 
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tenham o mesmo direito de acesso, a maioria encontra diariamente dificuldades que 

a impede de seguir e obter sucesso na trajetória escolar. Segundo Aragão (2008), 

citado por (TELLES, 2002), na pesquisa narrativa, os participantes e o pesquisador 

são compreendidos como co-construtores e como co-agentes envolvidos na 

construção da pesquisa. Essa modalidade de pesquisa propõe uma parceria como 

participante na construção das histórias e na compreensão da experiência 

educacional. Ao chegar à terceira série, equivalente ao segundo ano do ensino 

fundamental, passei por uma reprovação, acredito que teve relação com a falta de 

professor durante um longo período. Diante da necessidade de uma professora 

regente para dar assistência à turma, ficamos com a professora de educação física, 

a única na época disponível. Com a chegada da nova professora substituta, tivemos 

também dificuldades para dar sequência às atividades realizadas desde o início do 

período letivo, pois a falta de professor contribuiu com a reprovação de parte de 

alguns alunos, consequências de um tempo que praticamente ficamos parados, 

tendo somente assistência de um professor que na realidade não era 

especificamente o indicado para lecionar para uma turma do 3º ano. A verdade é 

que passamos a maior parte do tempo a brincar na quadra, pois era aula com a 

professora de educação física. Não que na educação física só tenhamos que 

brincar. Na realidade, quero mostrar que nem toda culpa é exclusividade do aluno, 

mas podemos tentar compreender melhor ao buscar onde estão nossas falhas, a 

partir do momento que tomarmos consciência  e ter  um olhar mais sensível diante 

da realidade que nos cerca. Assim entendo que 

 

A dificuldade estaria na suposta invisibilidade atribuída ao cotidiano, e à sua 
insignificância, seu empobrecimento. Aí reside a maior dificuldade, quando 
uma ciência hegemônica sequer se aventura a conversar com o cotidiano, 
porque já predisposta a considera-lo menor (Lacerda, 2014, p. 84). 
 

Entendo que a realidade da escola se apresenta, e com ela vem as 

desculpas, não a culpa. Acredito que dentro desse mesmo ambiente existem 

maneiras diferentes de interagir com o cotidiano, seguindo o modelo não tão imposto 

assim. Em outras palavras “o cotidiano se inventa com mil maneiras de caça não 

autorizada” (Certeau, 1998, p.38). Assim, entendo que o cotidiano é algo onde o 

passo se encontra, mas não é algo permanente, os caminhos são diferentes. 

Vivenciamos histórias e momentos que partem do ser humano. E somos reprovados 
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por uma lógica que nos diferencia do lugar de estar, o que nos impõe no lugar do 

ser, ainda dessa forma temos reprovações, pois não seguimos acertando sempre.  

Quando decidi seguir a carreira na áreas de ciências humanas, foi uma das 

grandes realizações na minha vida, tanto pessoal como emocional, pois todos os 

cursos que pensava em fazer sempre eram voltados para questões que envolvem a 

vida social, dessa forma, pesquisar o cotidiano da escola e suas necessidades se 

tornou algo prazeroso pra mim. Talvez eu veja pela lógica de pensar ubiquamente, e 

dessa lógica entendo como posso desconstruir e levar ao leitor a compreender as 

tramas que influenciam os acontecimentos que nos cercam. Não sei ainda quanto 

tempo tenho que percorrer para compreender esta relação do sujeito com a escola e 

a escola com o sujeito, mas acredito que estou no caminho para vivenciar suas lutas 

e só assim entender suas questões. 

 

A narrativa autobiográfica revela a experiência a partir da perspectiva do 
sujeito, de modo que, no contexto de um projeto de pesquisa, a narração de 
si abre caminhos para se compreender o processo de formação da pessoa 
a partir da configuração de seus percursos formativos em diferentes tempos 
e espaços, envolvendo antes, o durante e o depois. (Silva e Maria, 2008, 
p.06) 
 

Através da pesquisa narrativa procuro entender as ausências e suas 

implicações na infância, tendo como princípio que a atividade humana utiliza o uso 

da linguagem, expressa de diversas formas, tendo em vista sua complexidade e 

variações. Um turbilhão de histórias e memórias compartilhadas.  Esta pesquisa será 

realizada com duas professoras da rede municipal que vivenciam a infrequência 

diária no cotidiano da escola, trazendo relatos da professora, a criança e a família 

onde as ausências se tornaram frequentes, mesmo que esteja claro que as faltas 

comprometem a aprendizagem, levando em conta sua complexidade interferindo 

também ,diretamente, no desenvolvimento do aluno durante toda a sua trajetória de 

formação, desde a creche a pré-escola. Segundo Aragão (2008), é a reflexão que 

possibilita vermos a dinâmica emocional, ao descrever o que se vive no fluir 

contínuo da experiência. Diante dessa consideração, este trabalho tem como 

principal objetivo o ouvir a experiência e pensar sobre ela. Tendo sobre seus 

principais argumentos que nos possibilitará tentar a compreender o que se passa 

dentro e fora dela. 

A pesquisa narrativa traz o diálogo que se apropria e dialoga a partir da 

experiência e proximidade do sujeito, fazendo-me pensar e a refletir sobre 



23 
 

acontecimentos que se entrelaçam e antecedem as relações sobre as ações que 

perpassam as expectativas do sujeito.  

 

Para Kramer (2000), desde que Ariés publicou, na década de 1970, seu 
estudo sobre aparecimento da noção de infância na sociedade moderna, 
sabemos que as visões sobre a infância são construídas social e 
historicamente: a inserção concreta das crianças e seus papéis variam com 
as formas de organização social. (Kramer, 2000, p 0.2). 
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SEÇÃO II 
AS HISTÓRIAS DAS CRIANÇAS: NARRATIVAS 

 

Nesta seção busco apresentar meu despertar para esta pesquisa, vindo a 

consolidar ao longo de minha trajetória acadêmica e junto às vivências no cotidiano 

da escola, dentro e fora dela. Sobre a infrequência escolar na educação infantil e 

seus entraves. Magda Soares (1997) faz o seguinte destaque:  

 

Por que o fracasso escolar está maciçamente concentrado nos alunos 
provenientes das camadas populares, socioeconomicamente 
desfavorecidas? Serão esses alunos menos aptos, menos inteligentes que 
os alunos provenientes das classes dominantes, socioeconomicamente 
favorecidos? A busca de resposta para essas questões levou ao surgimento 
de outra ideologia: a ideologia da deficiência cultural. (Soares, 1997, p.11) 

 

Devemos ter o cuidado ao impor ao sujeito condições que nós 

estabelecemos. Não se classifica um ser por sua deficiência cultural ou por sua 

classe, o julgamento é imposto de forma a condicionar o sujeito a uma posição de 

estar relativo ao momento presente e não futuro, e essa mesma condição o mantém 

de pé, dando a ele razões para não querer estar lá. As subjetivações impostas num 

dado momento histórico, não estabelecem o fim, mas  o faz acreditar que aquela 

condição possa ser sua única opção, o torna desacreditado de si próprio. Tudo isso 

por uma simples afirmação. 

Nas histórias narradas tento me aproximar da vida cotidiana de pessoas 

comuns que atravessaram minha vida e que me trouxeram até aqui, nesta escrita. 

Não são histórias que busquei para escrever este trabalho: são histórias que 

aconteceram junto a mim. A primeira história que relato é a de Joana, e a segunda, 

do Lucas. Ainda que eu pergunte a mim mesma: “por que contamos histórias?” As 

histórias são memórias, são sentimentos de reconhecimento do outro, é a invasão 

do espaço que também é nosso, pois somos os envolvidos no sistema de 

referências históricas contadas de modos diversos, cada uma a sua essência e 

singularidade. A infância, nessa perspectiva, deve ser compreendida como um modo 

particular de se pensar a criança, e não um estado universal, vivida por todos de um 

mesmo modo. “Não seria nada simples fixar limites que marcam as etapas da vida 

humana, o que tem importantes implicações de todo tipo, principalmente sociais, 

políticas e culturais”(Moriyon, 2010, p.141). 
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2.1 Joana, sem infância, cuida da criança 

 

No ano de 2010, conheci uma família que morava próxima à minha casa, esta 

mesma família era composta por sete pessoas: a dona da casa que se chamava 

Dalva1 e três de seus seis filhos, e três filhos de uma filha (também residente), 

Carlos de oito anos, Joana de sete anos e a mais nova, Raissa de 3 anos, com 

quem tive o primeiro contato. Era uma menina muito encantadora, todos queriam 

levá-la para casa: seu rosto redondo, de sobrancelhas grossas e lindos cachinhos 

encantava a todos. A amizade com Raíssa veio em momento de tristeza para mim. 

Ela chegou em dias depressivos e me deu um conforto inesperado, pois havia 

acabado de sofrer um aborto espontâneo, e perdia a oportunidade de ser mãe pela 

primeira vez, um sonho que até hoje alimento em mim.  

 Ela, sempre que saia da casa da avó, ia direto para a minha casa. Um belo 

dia, num final de tarde, ela e seus irmãos resolvem brincar em frente à minha casa e 

eu os convidei para assistirem a um desenho, eles logo aceitaram. Raissa já se 

sentia bem à vontade, pois já havia aprendido o caminho da minha casa. Sua mãe 

era manicure e enquanto fazia unha das mulheres do bairro, as crianças, quando 

não estavam ao redor dessas pessoas, brincavam na rua ou na casa de alguém, 

como na minha casa, por exemplo. Depois de terem aprendido o caminho da minha 

casa, tinha dia que eu chegava cansada do serviço e ali estavam eles me vigiando 

passar para chegarem logo atrás. Também pude perceber que a mãe até gostava! 

Afinal, era hora que davam “sossego”, onde na verdade eles só queriam atenção e a 

casa de outros era o abrigo. A irmã mais velha, Joana, tinha poucas oportunidades 

de brincar com outras crianças, isso porque, na maioria das vezes, estava atarefada 

com alguma atividade de adulto, pois a sua mãe sempre solicitava sua ajuda nos 

afazeres de casa e a cuidar de seus irmãos menores, que a meu ver não era um 

compromisso que ela deveria assumir integralmente, pois  isso lhe impedia de ter a 

oportunidade de aprender coisas essenciais para sua idade, inclusive ao seu 

desenvolvimento intelectual e afetivo, em suas amizades. 

Lembro-me com exatidão que em um dia, as duas irmãs e uma amiguinha do 

bairro resolveram brincar de aulinha em minha casa. Assim, elas se organizaram 

para brincar. Fiquei impressionada com tudo o que surgia da imaginação das 

                                                           
1 Todos os nomes registrados neste trabalho são pseudônimos. 
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crianças, pois fizeram de uma parte da parede da cozinha um quadro escolar, no 

qual utilizaram a caneta hidrocor para a escrita, sentavam e brincavam. Tudo era 

muito natural, mas uma das irmãs, a mais velha, tinha muita dificuldade de 

acompanhar as amiguinhas, haja visto que sua escrita e compreensão de leitura 

eram bastante precárias para sua idade, pois nunca tinha tempo para estudar, por 

estava sempre ajudando sua mãe. Raissa, mesmo com completos três anos,  ainda 

não frequentava a escola, mas tinha uma vontade de aprender que dava gosto de 

ver! 

Momentos raros esses que presenciei, algo tão significativo e prazeroso entre 

elas, mas que não durava muito tempo, pois sua mãe já chegava logo para chamá-

las, pois precisava de sua ajuda nas atividades do lar. Quando sua mãe chegava 

para lhe chamar, a menina saia triste da vida e reclamando: “ – Minha mãe não 

deixa eu brincar, eu não posso fazer nada, só posso vigiar meus irmãos, ajudar no 

serviço, que coisa! Só posso fazer isso, ela não deixa os outros brincar!” E em 

seguida saia murmurando dali. 

O tempo de convivência com ela me fez perceber que, mesmo frequentando 

a escola, entre faltas e pouco estímulo familiar, tinha uma grande dificuldade em sua 

escrita, também pelo fato dela não compreender palavras simples no ato de brincar 

de escolinha. No momento que a colega Gisele passava uma atividade, as duas 

irmãs copiavam, Gisele que já tinha um melhor desenvolvimento na leitura e na 

escrita, ao observar o desenvolvimento da amiga, não compreendia o porquê dela 

não ter aprendido, já que eram da mesma idade, o que lhe chamava atenção. Mas 

ela, Gisele, tinha assistência dos pais, diferente de Joana. A amiguinha tinha 

assistência de seus pais diariamente sobre a vida na escola, por isso tinha 

dificuldade de entender o atraso de aprendizagem da amiga, isso pude perceber ao 

ver os olhos dela. A realidade era triste, errar palavras de fácil compreensão era 

demais para ela. Era claro que percebia que Joana ficava envergonhada com o 

espanto da amiga, eram realidades diferentes, mas crianças de um mesmo 

potencial. De um lado, preocupação para o desenvolvimento, no outro, indiferença. 

Ao passar do tempo, a mãe engravida novamente do quarto filho.  

O tempo passa e nasce o quarto filho, um menino. E Joana, como de 

costume, dá sequência do cuidar de mais um irmão para ajudar, enquanto sua mãe 

trabalha como doméstica e manicure para ajudar nas despesas da família. Joana 

faltava aula, muitas vezes, para ficar com os irmãos ou, quando a mãe estava em 
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casa, ficava com as crianças para que a mãe cuidasse dos afazeres do lar. Dessa 

forma era impossível se dedicar somente aos estudos, com mais um para tomar 

conta. Ela sempre chegava em minha casa com o pequeno encaixado na cintura, 

pois ele era seu compromisso imposto pela mãe para que fosse cuidado. Ás vezes 

eu dizia: “- Pode deixá-lo aqui, oh! Só uma observação, não demore”. Em seguida, 

Joana corria feliz e dizia “ – Vou brincar um pouco, as meninas estavam me 

chamando”. Eu dizia: “ – Não some”. Assim, a ida dela em minha casa era um alívio 

para ela. Assim era o cotidiano de uma menina de sete anos, entre cuidados, 

brincadeiras e idas à escola.  

Os meses passam e a mãe de Joana volta a morar com o ex-marido, o 

mesmo que havia separado há um ano, mas que mesmo assim mantinham contato. 

Após dois anos, a mãe engravida do quinto filho. Esse, os cuidados de Joana foram 

em período mais curto, pois agora a mãe já trabalha o dia todo e necessita de 

alguém para ajudar com os cuidados do filho mais novo, mas não podia deixar 

somente aos cuidados de Joana, pois a menina precisava frequentar a escola, do 

contrário repetiria a mesma série pela terceira vez, devido à tamanha dificuldade que 

enfrentava entre ir ou não a escola.  

Aos doze anos de idade, ela arruma seu primeiro namorado e, mesmo ainda 

criança, assume a responsabilidade de um adulto em suas obrigações do cuidar. 

Com isso sua vida escolar a cada ano fica mais difícil, suas faltas constantes se 

uniam ao cansaço, impedindo-a de ter um aproveitamento maior nos estudos. 

Chegando aos catorze anos de idade ela comemora seu aniversário junto com um 

pedido de noivado. Mas o que dizer? O que são os anseios de uma menina que é 

privada da infância e da escolarização e da vida que tem à sua volta? Joana é uma 

criança brasileira e sua história, embora não seja igual às outras histórias, traz 

algumas marcas em comum como a pobreza, a fragilidade de políticas sociais de 

cuidado para a infância, a própria ideia que temos de infância que faz com que a de 

Joana seja subtraída.  Não bastasse ter que faltar a escola, ela também precisa 

cuidar dos irmãos, é como se a infância pudesse ser adiada e recomeçada num 

determinado momento. Todos os dias, tantos milhares de joanas e Lucas são 

impedidas de frequentar a escola. Às vezes, pelo simples fato da criança não querer 

ir já vale para que os país não os levem, por pena ou desconhecimento da 

importância dessa frequência na vida delas. Em relatos cotidianos, tem crianças que 

não frequentam a escola por opção dos país, pois relatam a frequência em alguns 
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casos como algo desnecessário, isso principalmente nos primeiros anos que 

antecedem a educação obrigatória.  Isto está relacionado ao pensamento de que na 

primeira infância a criança só vai a escola para brincar, o que não é verdade. Na 

primeira infância é que se da o início da descoberta, a experiência cotidiana do 

contato, por fim, início da descoberta do mundo e seu espaço. Também é na 

primeira infância que os estímulos, as brincadeiras acontecem e que antecedem 

todos os outros desenvolvimentos da criança. A partir do momento em que o 

entendimento dos pais faz, de forma negativa, essa relação da vida escolar da 

criança, de algum modo, acontece a perpetuação da historia da não aprendizagem. 

Talvez  por desconhecerem e relativizarem esta questão pela baixa escolaridade 

que eles mesmo (pais) enfrentam.. Em casos contrários, os pais veem nos filhos a 

necessidade de mudarem a história que encontraram durante sua infância. Assim, 

essa ocorrência se torna cada vez mais consistente, e mesmo sabendo que isso não 

acrescenta positivamente na vida da criança a história novamente se repete. 

Para a escola, Joana é uma menina que tem baixa frequência. A escola 

transforma Joana em um número. Joana é o número 15 da lista de frequência, e já 

tem mais de 75% de faltas. Por isso é reprovada. O número 15 foi reprovado. Mas 

ninguém sabe o que se passa com ela, o que é a vida dela. As necessidades diárias 

de Joana estabelecem diálogos que comprometem diretamente o seu 

desenvolvimento. Dessa forma, podemos entender a multiplicidade de elementos 

que constituem essas relações.  

Hoje em dia o aluno se resume a um papel, a uma presença, e se está ou não 

na escola. É preciso estabelecer uma consciência formativa no sentido de valorizar a 

subjetividade e a importância que a presença do aluno contribui para a escola. 

Muitas vezes a criança é uma contabilização de frequência, de papel, de recursos e 

de comida. Uma das coisas que me chamou atenção na escola é o momento em 

que a servente vai até a sala, conta quantos alunos estão presentes para a 

merenda. Me pergunto se a conta sempre da certo, porque há crianças que não 

merendam apenas uma vez. Às vezes penso que o sistema trabalha de forma a 

seguir uma regra contra o desperdício, mas é difícil fazer essa conta quando nela 

envolve a criança que não almoçou em casa ou talvez esteja sem jantar desde o dia 

anterior. Esse comentário parece  banal, mas é a realidade que se encontra dentro 

da escola, pois a professora sempre falava do menino que chegava sem almoçar, 

então, não é errado duvidar que ele tenha dormido sem jantar. Acredite ou não, um 
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dos fatores que me chamou à atenção foi a questão da cantineira comentar que “não 

pode dar merenda para estagiário ou professor”, pois segundo ela há uma lei que 

estabelece a obrigação do alimento somente para o aluno. Mesmo assim, em 

determinado momento, a coordenadora me oferece um pouco de comida falando “ – 

Você aceita comer? A diretora não está na escola, não podemos dar merenda a 

outros que não sejam as crianças, mas hoje sobrou” Ela me oferece sem que eu 

tenha pedido, mas mesmo assim me ofereceu. Ainda bem que na hora da fome, tem 

sempre alguém que burle o sistema. Já pensou se isso fosse mesmo levado a sério? 

Seria preocupante. Ainda bem, porque o menino que vem de casa com fome é 

agraciado com um, dois ou três pratos de comida. Ninguém tem culpa de sentir 

fome, é uma ação que vem de dentro e muda nossos planos. O que ajuda na conta 

dos pratos é a criança que não chega com fome, mas como nem todos tem os 

mesmos benefícios, ai que se encontra a diferença.  

 

2.2 Lucas vem a cavalo 

 

 Durante o período de estágio conheci um menino que se chama Lucas, de 

três anos e meio, que morava com sua mãe e seu pai, mas por causa de uma 

separação do casal, fica um tempo aos cuidados da avó paterna que se chama 

Geisa. Devido à separação de seus pais, com o passar do tempo, volta a morar com 

a mãe, sua irmã e seu padrasto. O que havia de diferente é que o menino não 

frequentava à escola, e com isso o Conselho Tutelar2 foi acionado para que Lucas 

tenha sua vida escolar como direito.  

Sua avó paterna vai até a escola e consegue uma vaga, logo, Lucas começa 

a estudar. Eu percebia durante os dias de estágio, que Lucas é um menino muito 

inteligente e comprometido com as atividades propostas pela professora, fazia de 

uma forma rápida e de acordo com o que era exigido e logo entregava, na maioria 

das vezes era o primeiro a se dirigir à professora. Ela dizia: “ – Nossa, já acabou? 

                                                           
2 O conselho Tutelar foi criado  conjuntamente ao Eca( Estatuto da criança e do adolescente) . 
Instituido pela lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990. Orgão Municipal responsável por zelar pelos 
direitos da criança e do adolescente, deve ser estabelecidos por lei municipal que determina seu 
funcionamento tendo em vista os artigos 131 a 140 do ECA. Formados por membros eleitos pela 
comunidade para mandato de três anos o conselho tutelar é um órgão permanente (uma vez criado 
não pode ser extinto), possui autonomia funcional, ou seja, não é subordinado a qualquer outro órgão 
estatal. 
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Parabéns”! Falava a professora impressionada com o menino que acabara tão 

depressa.  

A permanência de Lucas na escola foi breve, a mãe resolve mudar de 

endereço e o tira da escola. Passando uma semana, a avó se dirige até a escola à 

procura da diretora para que pudesse ter maior esclarecimento sobre a situação do 

menino. Quando a avó chega à escola e não encontra a diretora, ela para por alguns 

minutos, muito chateada para uma conversa, dizendo: “ – Fico chateada! Eu vim até 

a escola, consegui a vaga pra ele perto de casa e agora só por mudar de bairro 

precisa tirar o menino da escola, é difícil. Não vejo interesse da mãe em ajudá-lo, ela 

não tem compromisso, melhor este menino ter ficado morando comigo, era bem 

melhor. Essa gente tem preguiça de levar uma criança até a escola, desse jeito não 

dá”, disse a avó.  

  Acredito que a realidade de Lucas seja a mesma de milhares de crianças 

neste país. O descaso na educação, falta de comprometimento de alguns pais, as 

desigualdades sociais, e a falta de um maior comprometimento das autoridades 

locais são fatores importantes entre as dificuldades que encontramos na pré-escola, 

e que levará seus reflexos até a vida adulta. Não acredito que a culpa seja somente 

das crianças, pois elas são apenas vítimas de um passado que, sinceramente, 

retiram lentamente seus direitos, quando deviam alimentar seus sonhos. 

  Fantasias que só poderiam ter sido vividas por elas e não aproveitadas para 

curar feridas e compromissos que não eram delas. Prefiro acreditar que cada etapa 

da infância que vivemos é um fio que tece o nosso futuro, só não me pergunte como, 

prefiro pensar que a infância é o melhor fio e a que frutifica sonhos em todos os 

outros, ainda que o sonhar com um futuro seja através da imaginação. Só dessa 

forma podemos pensar um futuro melhor para nossas crianças. 

 

A escola inicialmente imposta como instrumento de unificação nacional 
passa a ser desejada pelas classes trabalhadoras quando de alguma forma 
se apercebem da desigualdade embutida na nova ordem e tentam escapar, 
pelos caminhos socialmente aceitos, da miséria de sua condição. A 
escolarização é um das formas que estas tentativas assumem, quer como 
luta individual (família) da maioria, quer como luta coletiva (através das 
organizações de trabalhadores) de uma minoria que consegue levar a 
compreensão da realidade social até o limite histórico de sua possibilidade 
(Patto, 1999.p. 49). 
 

Durante minha participação em uma pesquisa realizada em escola Municipal 

de Santo Antônio de Pádua/RJ, me deparei novamente como a questão da 
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infrequência escolar, só que agora era entre alunos que precisam aprender a 

escrever o nome, os mesmos que com a dificuldade, também lutam contra sua 

relação com a fome. E temos mais questionamentos. E como relata a professora 

sobre esta situação? Ela responde: “ – não sei mais o que fazer com esse menino, 

falta aula que é uma beleza, mas também a mãe vive na rua e quando manda para 

escola vem assim desse jeito, sujo e sem material, na maioria das vezes. Acredito 

que ele só vem para comer, né?” 

O menino quieto, cabisbaixo e de olhos flutuantes silencia. E num dado 

momento, é pego comendo giz de cera em baixo da mesa. Novamente a professora 

pergunta: “ – Você não almoçou, menino?” Ele responde balançando a cabeça de 

um lado para o outro: “ – minha mãe não fez comida, não tinha”. A professora 

comenta: “ – Daqui a pouco você vai merendar, pode deixar". E comenta novamente 

“ – Está  vendo a situação? É isso aí: falta aula, a mãe nem aí, é difícil, muito difícil. 

É por isso que quando chega na hora da merenda, come mais de duas e se deixar 

até quatro vezes, acredito que só come aqui”, relata a professora. 

Eu, durante a conversa, interrogo dizendo: “ – Ele recebe algum beneficio?” 

Ela: “ – Não.  A mãe não trabalha, só arruma gente com problema, tem duas 

crianças que ficam o tempo todo na rua. Aí, já viu... Sem contar que o irmão mais 

velho é bem problemático, acho que toma até remédio. Acredito que a mãe dá 

remédio a esse aqui também, porque tem dias que não perturba muito, fica calmo 

até demais e não faz nada além de merendar, só vem para isso mesmo, e quanto ao 

dever que leva para casa volta sem fazer, em outros ela mesma faz ou o irmão, 

conheço pela letra e fico com pena, mas é complicado”.  

Percebi que durante os dias que presenciei o comportamento do aluno 

envolvido na conversa, vi que alguns dias ele se comportava de forma agressiva, em 

outro calmo e viajante, sobre a carteira à frente de uma atividade proposta pela 

professora, só segurava o lápis que rodeava o mesmo sobre a folha e nada fazia. 

Eu, quando me aproximava e oferecia ajuda, ele aceitava sorria e dizia “ – Eu  

quero”. Me lembro também de um dia que o mesmo chegou animado e se 

disponibilizou a participar das atividades do dia, ainda que com dificuldade em 

assimilar o que foi trabalhado devido às faltas de mais de duas semanas. Ele, ainda 

assim, começou a fazer a atividade bem contente. Afinal, não eram frequentes os 

dias que o menino encarava uma atividade daquele jeito. O que me chamou atenção 

foi quando o sinal do recreio bateu e ele logo se recusou a sair naquele momento, 
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pois ainda não acabara a atividade. Ainda assim, a professora o chama 

forçosamente dizendo: “ – Anda, mas você precisa sair agora”. Ele se recusa a sair 

por causa da atividade e pede pra ficar e termina, mas ela insiste pra que ele saia. 

Ele sai da sala triste e descontente. 

Confesso que diante da situação eu me propus em continuar em ajuda-lo até 

o final, para que o menino finalizasse a atividade, mas a força da escola foi maior 

que a intenção e o choro para ficar, o problema é que os horários precisam ser 

cumpridos, pois tem a hora de merenda, e se deu o sinal é preciso ir, assim ele se 

dirigiu-se ao refeitório triste, com mágoa, mas seguiu para a merenda. Ao narrar a 

escola damos vida às insignificâncias do outro. Dessa forma, dou continuidade aos 

escritos, contando a história do menino e o cavalo, conto dessa forma para que 

você, leitor, compreenda minha curiosidade sobre a frequência escolar e suas 

implicações no cotidiano.  

Aquilo mesmo que é conhecido como habitual, algumas vezes pode 

surpreender o de costume. Sabemos que cada vida tem suas particularidades e 

modos diversos, o que nos diferencia uns dos outros. Enquanto eu aguardava a 

diretora para que ela me apresentasse o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

escola, de repente somos surpreendidas com a chegada de um pai, o mesmo que 

foi recebido pela coordenadora, já atrasado para entrada.  

O homem levava em cima de um cavalo sem arreio um menino, segundo 

relatos da coordenadora. O menino portava só uma mochila, o problema é que 

mesmo chegando atrasado o menino se recusava a entrar na escola, mas o pai já 

sem paciência tenta dialogar dizendo: “ – Entra nessa escola agora, ou você quer 

que eu entre na escola com cavalo e tudo? É melhor decidir, porque senão daqui a 

pouco eu entro com cavalo e tudo, você vai passar vergonha entre os colegas”. E 

assim segue o menino não satisfeito em direção à sala de aula acompanhado da 

coordenadora. Durante a conversa, pergunto a ela se a criança mora próxima à 

escola, ela responde: “ – Não, ele é morador da zona rural, é que segundo relato do 

pai, o pneu da bicicleta furou e o jeito foi chegar à escola de cavalo mesmo”. Ela 

ainda comenta: “– Gente, ele trouxe esse menino no cavalo sem arreio sem nada”, e 

sorriu. Eu pensei: ‘ainda bem que veio junto a mochila”. 

A partir disso, percebo o quanto somos seres inventivos e criadores, afinal, a 

vida tem seus contos, sejam breves ou longos. O que nos diferencia do outro é a 

realidade que cada um vive e apresenta. Pensando nesse relato percebo o quanto a 
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necessidade me coloca à frente do que seria certo ou errado, porque andar sobre 

um cavalo sem arreio, seria o mesmo que andar em um carro sem cinto de 

segurança perto da dignidade de estar dentro do que me falta, buscar o que me 

completa. E para isso é preciso ultrapassar a atmosfera do criar e buscar o que me 

falta. A dificuldade existe se dermos espaço a ela, algumas vezes é preciso burlar, 

ultrapassar o que é imposto. 

Todos os dias meninos e meninas chegam à escola à cavalo, na garupa da 

bicicleta, a pé, de carona, no ônibus escolar. Crianças em desenvolvimento lutando 

por espaços diversos e conquistando seu lugar no mundo.  Cada um com a sua 

história. O que eles têm em comum? São caminhantes! Em Certeau (1998) nós 

aprendemos sobre isso: somos caminhantes do cotidiano. Transitamos pela vida, 

pelo “campo do outro”, em busca de oportunidades. Caminhantes  em busca de um 

objetivo, assim, seguindo na luta por melhores condições de vida. Sabemos que os 

desafios começam já nos primeiros anos de vida, onde a busca pelo direrio de viver 

inclui as diversas condições que estabelecem a sociedade, tendo as crianças como 

atores sociais do cotidiano, incluem suas práticas e táticas recriando suas vivencias. 

Formadores de um processo histórico responsável pela própria existência, mas que 

não garante o seu lugar de estar no mundo. 
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SEÇÃO III 
A RELAÇÃO BOLSA FAMILIA E ESCOLA 

 

Esta seção destina-se a falar do programa que envolve a frequência escolar e 

contribue para o desenvolvimento social dando condições de permanência da 

criança na escola. O Programa Bolsa Família (PBF) foi criado e regulamentado pela 

Lei Nº 10.836, de 09 de janeiro de 2003, no governo Luiz Inácio Lula da Silva, para 

apoiar as famílias mais pobres e garantir a elas o direito a alimentação, acesso à 

educação e saúde. O programa visa a inclusão social dessa faixa da população 

brasileira, por meio da transferência de renda e da garantia de acesso aos serviços 

essenciais. Seguindo no modelo da hegemonia, “na miséria e na grandeza, 

encontramos um mesmo espaço/tempo vivenciado segundo as lógicas distintas, 

cotidianas que entrelaçam em suas diferenças”. (Lacerda, 2014, p.83). O bolsa 

família é um dos programas que mais beneficiou as classes populares. Vale lembrar 

também que segundo a Constituição Federal de 88 dispõem em seu artigo 3º 

objetivos fundamentais para construção de uma sociedade justa. Seu principal foco 

é erradicar a pobreza, marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; atribuindo garantias prioritárias as políticas estatais. Ainda que o 

programa seja de grande relevância, sem deixar de levar em conta suas dimensões 

e condicionalidades, não desconsideramos a ideia que o programa traz consigo a 

oportunidade de aquisição aos produtos essenciais para permanência da criança na 

escola. Sobre este assunto percebe-se claramente que sua permanência influencia 

no que envolve a evasão escola e o trabalho infantil.  

 

 [...] O Programa Bolsa Família (PBF) completou sua primeira década, com 
matriz em quatro programas sociais do Governo Federal, criado entre 2001 
e 2002. (Bolsa escola, programa nacional de acesso a alimentação, bolsa 
alimentação e auxilio gás), o PBF surge como forma de continuidade dos 
programas sociais anteriores, não obstante a alternância partidária do 
governo federal. Notadamente, trata-se do principal programa de 
transferência de renda do mundo, abrangendo mais de 13 milhões de 
famílias (Costa; Lobo, 2014, p.3 a 4). 

 

É sabido que parte dessas famílias que recebem o beneficio fazem um bom 

uso do dinheiro, enquanto parte da sociedade a julga de uma forma grotesca 

apelidando o benefício como “bolsa cachaça” –  eu mesma, por diversas vezes, tive 

a infelicidade de presenciar esse tipo de afirmação: “ – Esse programa só serve para 

estimular as mulheres a arrumarem mais filhos e contribui na malandragem”. É 
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entendido que essa visão não é coerente com a realidade que vemos hoje. Onde 

muitas dessas famílias com pouca renda ou nenhuma, fazem desse beneficio um 

marco referencial para seu sustento, na compra de um litro de leite, pão, um gás ou 

no alimento necessário a vida humana, transformando, assim, o milagre da 

retribuição. Sabemos que a intenção do programa é beneficiar as famílias de baixa 

renda garantindo o bem-estar social no combate a fome e a pobreza. Com esse 

efeito a Constituição de 1988 traz uma extensa relação a efetividades desses 

direitos. Desse modo Costa; Lobo explica.  

 

Verifica-se uma crise de observância e execução dos direitos sociais, cujo 
fim pode estar próximo, sobretudo, num país como o Brasil, onde C/1988 
formula o preceito da aplicabilidade imediata e incondicional de todos os 
direitos da cidadania, de tal modo que os direitos fundamentais da segunda 
geração ou simplesmente direitos sociais tendem a tornarem-se tão 
justificáveis[...] (Costa; Lobo, 2014, p.05). 
 
 

Exemplo disso é quando eu, como estudante e pesquisadora do cotidiano, 

durante uma conversa com a secretária administrativa da escola, presencio uma 

mãe que acabara de entrar na sala da direção da escola com uma criança de colo e 

uma com aproximadamente quatro anos, ela estava apreensiva, portando em suas 

mãos duas receitas e um atestado médico. A mulher apresentava à diretora da 

escola duas provas como justificativa da falta da filha.  

Uma das coisas que mais me chamou atenção foi quando ela disse à 

secretária: “ – Eu vim trazer o atestado junto a estas receitas para apresentar a 

vocês porque fico preocupada, pois eu não posso perder a bolsa família, faz muita 

falta, né?”. Percebi, durante a conversa entre as duas, que o atestado estava com 

datas diferenciadas da receita o que, em seguida, foi percebido pela secretária,  

assim, a portadora do documento teria que fazer a conferência da data correta, 

lembrando que a mesma não podia ser diferente da data da consulta da criança. 

Acredito que aquele dia foi diferente dos outros que adentrei a escola, foi o dia em 

que fui surpreendida com um dos problemas relacionados á pesquisa, tendo a 

oportunidade de estar presente vivenciando o momento que faz parte de milhões de 

brasileiros que, de modo particular, traria ali algo que faz parte do que nem sempre é 

bem visto por parte da população, mas ao mesmo tempo beneficia a cada um dos 

envolvidos fazendo e compondo sua história.   
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As últimas décadas do século XIX foram marcadas por acontecimentos de 
grande importância no Brasil. No ano de 1988 efetiva-se a abolição da 
escravatura, em 1989 é proclamada a república, fatos que provocam um 
profundo reordenamento econômico, politico e social no país. (RizzinI, 2006, 
p. 04) 

 

Atualmente o ECA atua sobre o aparato do direito sobre a criança e o 

adolescente visando as condições de permanência e sobrevivência de uma forma 

mais digna na sociedade. Lutam e buscam a ascensão dos direitos e deveres para a 

sociedade, ao mesmo tempo em que existe a separação e exclusão por parte dessa 

sociedade. Segundo Rizzini, “para eles pensou-se uma política se exclusão social e 

de educação para submissão, mantendo-se a renda e os privilégios nas mãos de 

uma minoria até os dias de hoje”(p.3). 

Atualmente o que ocorre é o desmonte das redes de educação pública e das 

de universidades, onde visa-se à redução de cortes nos orçamentos. Tudo isso leva 

a população mais carente a perder a chance de uma melhor qualidade de vida, 

importante para seu progresso. Exemplo disso são os cortes que atualmente caem 

sobre os programas. De acordo como foi apresentado no dia cinco do nove de dois 

mil e dezoito pelo jornalista Guilherme Mazui escrito na página do G1. Para o 

Programa Bolsa Família, a proposta orçamentária prevê que R$15 bilhões, cerca de 

metade do valor total previsto para 2019, o que aguarda aprovação pelo congresso. 

Estimasse que para atender cerca de 13,6 milhões de famílias, O governo precisará 

gastar cerca de R$ 30 bilhões em 2019. É que atualmente, são atendidas 13,9 

milhões de famílias pelo programa. 

A realidade das desigualdades se faz presente, afirmando ser gente em 

mundo não tão humano assim. Talvez essa mulher não seja a única a usufruir e 

preocupar-se com direitos conquistados, nem a única a abrir mão dos mesmos, mas 

tenho consciência que a luta daquela mulher representa a maior parte dos que, de 

forma direta ou indiretamente, recebem ajuda do governo. Desse modo entendo que 

pela lógica de Freire (1967) 

 

[...] No ato de discernir, porque existe e não só vive se acha a raiz, por outro 
lado, da descoberta de sua temporalidade, que ele começa a fazer 
precisamente quando, varando o tempo, de certa forma então 
unidimensional, atinge o ontem, reconhece o hoje e descobre o amanhã 
(Freire, 1967, p. 41). 
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A vulnerabilidade social hoje é parte de um conjunto de ações continuas que 

visam dar desestabilidade ao programa e projetos criados em prol de uma sociedade 

mais justa. Em Kramer (2000), as políticas para infância representam a possibilidade 

de tornar as conquistas legais um fato concreto, construindo-se como espaço de 

cidadania (contra desigualdade social, assegurando o reconhecimento das 

diferenças), de cultura (espaço da singularidade); de conhecimento em seu 

compromisso com a dimensão de humanidade e da universidade. (p.8) 

É sabido que no Brasil as políticas de assistência à criança tem uma grande 

importância para as famílias carentes que por ela são contemplados, mas ainda 

enfrentamos uma rejeição sobre estas políticas, o que se torna um desafio aos 

menos favorecidos, os que lutam contra opressão e omissão dos governos. Ao 

mesmo tempo em que assistimos nos noticiários juízes recebendo auxilio moradia e 

tudo mais alegando terem direitos.  

Neste estudo, não podemos esquecer que as escolas são espaços onde 

circulam a comunidade e a cidade. É ali que os conflitos se encontram ao mesmo 

tempo em que neste espaço os apontamentos aparecem indicando ao sujeito o valor 

do seu “lugar”, seguidas de relações e tensões que demonstram o quanto somos 

desprovidos enquanto interlocutores, a partir do momento que apontamos, de forma 

errônea, o lugar de estar do outro, não obstante, quando deveríamos indicar para 

transformar esta classificação que ao outro nós impomos. 

 

“Escolas”, pré- escolas e creches são espaços de circulação das culturas, 
no plural: das tradições culturais, costumes e valores dos diferentes grupos, 
suas trajetórias, experiências seu saber; dos conhecimentos culturais 
disponíveis na história de uma dada sociedade, povo ou país. (KRAMER, 
2000, p.08) 
 

De acordo com o gráfico, o MEC monitora a frequência em cinco períodos 

bimestrais de estudantes acompanhados pelo Programa Bolsa Família. Lembrando 

que as exigências entre crianças e adolescentes são de 85% de frequência com 

idade entre 6 e 15 anos, e de 75% para jovens entre 16 e 17 anos, que recebem o 

beneficio. Com os números em mãos, a Secretaria de Educação continuada 

(Secadi), responsável pela gestão do sistema de presença, consolida os dados e, 

dessa forma, recebe os registros da frequência e da baixa frequência realizados 

pelas secretarias estaduais e municipais de educação em todo país. Somente 

depois de todo esse processo e números em mãos, a Secadi consolida os dados e 
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envia ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Desse modo, os gestores 

podem atuar no combate a evasão escolar destinando subsídios ao programa. Não 

bastam somente fazer o cadastro no programa é preciso fazer o acompanhamento 

seguindo todas as exigências para que a criança ou adolescente dele se beneficie.   

 

 

Figura 1- Grafico da frequência escolar após o bolsa familia 
Fonte: MEC, Brasil, 2017. Disponível em: http://portal.mec.gov.br 

 

No gráfico 1, a pesquisa entre os anos de 2007 e 2017, entre abril e maio de 

2007, ano em que o acompanhamento da frequência esteve mais baixa, sendo 

recuperado logo no ano seguinte, mas tendo queda entre abril e maio 2008 e 2009. 

Apesar de ter dado um ocilada em abril e maio 2010 sofre uma pequena baixa no 

índice da frequência e apenas no ano de 2011 se mantém estável até 2013, tendo 

alterações novamente no ano de 2014. É possivel visualizar no gráfico quando a 

média foi maior que nos anteriores. Observa-se que a frequência sobe e logo a 

frente, em 2016, tem baixa queda novamente podendo se recuperar em abril e maio 

de 2017. Podemos perceber que com aumento das familas beneficiados pelo 

programa bolsa família, houve um crescimento significativo na presença de alunos 

acompanhados na escola.   

 



39 
 

 

 

 

 

 

Figura 2: Grafico da Relação dos Estados com Frequência  

Fonte: MEC, Brasil, 2017. (Disponível em: http://portal.mec.gov.br) 

 

No gráfico 2, a porcentagem de frequência mais elevada foi em São Paulo, 

registrados 94,42%, e quando comparadas a baixa frequência destaca-se o Estado 

do Rio Grande do Norte com 88,07%. Isso demonstra uma desigualdade 

educacional que significa que a igualdade não chega a todos os estados. Podemos 

perceber claramente esse aumento que prossegue de forma crescente, vindo a se 

consolidar no Estado de São Paulo conforme mostrado no gráfico acima. 
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Figura 3 : Grafico das capitais acima da média 

Fonte: MEC, Brasil, 2017. Disponível em: http://portal.mec.gov.br 

 

No gráfico 3, observa-se as capitais com informações sobre a frequência 

acima da média nacional, tendo Porto Alegre  99,6% acima da média quando 

comparado a Natal que tem baixa com 88,02%. O que significa que o 

acompanhamento da presença na escola tem contribuido de forma positiva na vida 

do aluno. Deve-se levar em conta a importância dos programas que contribuem com 

a estabilidade da frequência e auxiliam diretamente na vida da criança. 

 

3.1 Sobre as condicionalidades do programa 

 

 Durante o procedimento para coletas de informações com relação a minha 

pesquisa, dou inicio a uma conversa com a secretária responsável pela parte 

burocrática da escola. A escola, segundo informações colhidas, atende em torno de 

34 crianças que são beneficiados pelo programa BF, para o qual, a condição de 

cadastro envolve um acompanhamento para que os mesmos anualmente possam 

ser supervisionados e recadastrados no programa com base nas informações 

relacionadas a questões da frequência. De acordo com. Costa, Lobo (2014, p. 08).  

 

Sobre as condicionalidades dos responsáveis pelas crianças menores de 
sete anos são: manter atualizado o calendário de imunização; levar a 
criança a unidades de saúde para realização do acompanhamento do 
estado nutricional e do desenvolvimento.  
 

http://portal.mec.gov.br/
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 De acordo com a lei 12.796 sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em 

abril de 2013, que estabelece a frequência escolar na educação infantil, é sabido 

que, para o controle de frequência, cada criança tem que ter 60% de presença, 

sendo o mínimo de exigências estabelecido pela instituição pré-escolar. Lembrando 

que o ano letivo possui carga horaria mínima de 800 horas anuais, distribuídos em 

no máximo 200 dias de trabalho educacional. Dessa forma, a criança só pode se 

ausentar 80 dias no ano. Preciso pensar que o objetivo da lei é melhorar a 

participação da criança no ensino infantil. Deve-se levar em conta que este período 

é de extrema importância para o desenvolvimento da criança. Sobre o excesso de 

falta, a secretária afirma que na educação infantil não resulta em punição do aluno, 

mas se faz necessário o acompanhamento da frequência, mas pode ser observado 

para que sejam tomadas as devidas providencias.  

 

 

Figura 4- Calendário do acompanhamento 
Fonte: Secretariada educação (Disponivel em:  http://www.educacao). 

 
De acordo com informações passadas juntamente às pesquisadas, as regras para 

receber o benefício são: no primeiro registro de descumprimento: Advertência. Onde 

a família é comunicada de que ocorreu descumprimento de condicionalidade, mas 

não deixa de receber o beneficio. No segundo registro de descumprimento: 



42 
 

Bloqueio: o beneficio fica bloqueado por um mês, mas pode ser sacado no mês 

seguinte, junto com a nova parcela. No terceiro registro de descumprimento: 

suspensão por dois meses e a família não poderá receber os valores referentes a 

esse período. Assim seguindo, regras específicas para o cancelamento, o beneficio 

será cancelado, a partir das regras estabelecidas isso em até seis meses para cada 

descumprimento. É importante lembrar que a partir do momento que a criança é 

matriculada, a escola deve ser avisada que ela é beneficiaria do BF, pois somente 

através dessas informações é possível fazer o acompanhamento da frequência.  

            Em conversa algumas mães (ao lado de fora da escola) uma delas conta que 

a renovação é feita de dois em dois anos, através no CRAS- Centro de Referência 

em Assistência Social do Município. É um tipo de recadastramento onde perguntam 

se a renda mudou, se alguém da casa utiliza remédio controlado, quanto gastam de 

luz, água e alimentação. Sobre o cadastro, as famílias são atendidas tendo o 

cadastro realizado e uma das exigências para a realização do cadastro é a 

declaração da escola. Se os filhos mudarem de escola, é preciso informar os novos 

dados no cadastro único. Durante algumas conversas também observei que parte 

dessas mães trabalham com faxina ou artesanato, mesmo porque, para receber o 

beneficio é preciso estar de acordo com as exigências do programa. 

 A escola reflete, em grande parte, as grandes desigualdades da organização 

social em que esta inserida: um pouco de nível sócio econômico mais elevado, 

ultrapassa todos os graus de ensino; a grande maioria, filho de trabalhadores, não 

consegue vencer as barreiras e perde-se pelo caminho, principalmente nas primeiras 

séries. (PILETTI, 1990, p.89). Segundo Piletti, observa-se que a escola ainda não foi 

democratizada. Ela ainda reflete as desigualdades que dificilmente passam 

despercebidas aos nossos olhos, os julgamentos e apontamentos geram resultados 

que acarretam um fardo contínuo na vida do aluno. Entre estes apontamentos posso 

citar condições de moradia e histórico da vida social. Quero chamar atenção também 

sobre os rótulos que presenciei durante minha pesquisa. Quando relatamos a vida 

de uma criança somente com rótulos, não interferimos positivamente na mudança 

social, nem contribuímos com a visão epistêmica. É preciso olhar com olhos de 

futuro. Sobre a criança, destaco algo que presenciei durante o recreio no momento 

em que as crianças brincavam no pátio. Conforme segue abaixo, um diálogo entre 

uma professora e a servente quando apontam sobre um aluno que vive em situação  
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vulnerável e comprometedora. Talvez ele não seja o único a passar por isso, mas as 

marcas que estabelecem a condição de estar permanecem ali. 

 

“ – Ontem ouvi uns três tiros na casa de B, é que eu moro próxima a casa 
dele. Me parece que deram tiro pro alto dentro de casa, é complicado, né? 
É que o rapaz que mora com a mãe dele é envolvido em coisa errada”. E 
uma delas responde: “ – Ah, coitados desses meninos, é por isso que 
chegam dessa forma na escola”. (Relatos da servente escolar). 
 

  

Penso que o conhecimento das culturas implica na realidade das relações entre as 

crianças. Para que estas relações se tornem afetuosas, é importante que o educador 

tenha a sutileza ao lidar com a criança. Não basta falarmos das necessidades da 

criança quando não somos compassivas às suas faltas. 

 

É importante lembrar que as “políticas comprometidas com as crianças 
como cidadãs precisam enfrentar o pesado problema da nossa própria 
condição humana: a discriminação, a dificuldade de lidar com essas 
questões e de reconhecer que o que torna o ser humano singular é o fato 
de ser plural” (Kramer, 200, p. 9) 

 

 É preciso pensar mais sobre essas culturas diversas, permanentes no nosso 

cotidiano. Não basta falar somente das necessidades que encontramos, que 

envolvem o cotidiano da criança, mas lutar em favor dos desafios que a esta 

sociedade é tão imposta. Devemos lembrar também que o meu direito começa 

quando termina o do outro. Somos formados por círculos que desafiam a realidade 

cotidiana do sujeito, esse mesmo sujeito protagonista do que é desigual, como diria 

“outros”, o fora do padrão. Penso que na escola, a “humanidade não resolveu 

problemas de aceitação e reconhecimento do outro e suas diferenças e é contra 

injustiça e a desigualdade que marcam a história que precisamos direcionar nossas 

ações educacionais e culturais” (Kramer, 2000, p. 11). 

 Segundo Kramer, não basta olhar a criança no sentido negativo, é preciso 

entrar na historicidade da infância, pois a partir do momento que eu adentro esta 

posição do sujeito, eu, de alguma forma, como educadora pensarei na mudança. 

“Há de aprender com a criança a olhar e virar pelo avesso, a subverter, a tocar o 

tambor do ritmo contrário ao da banda militante, de maneira que a pessoa, em vez 

de gritar, obedecer a marcha, comece a bailar”. 
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  Neste trabalho o bailar no sentido da experiência com o conviver com o outro, 

entender a realidade que se passa, que toca e me faz entender o porquê da 

necessidade de estar na luta de novas ações para este sujeito, é importante que se 

invente novas histórias e novas formas, sempre pensando no espaço onde 

possamos incluir as qualidades, levando em conta a historicidade. Assim, para a 

escola é importante refletir ao conhecer o enredo e melodia de cada criança, para 

transformá-la dando um toque de vida a essas histórias. 

 

Dia após dia nega-se as crianças o direito de ser crianças. Os fatos que 
zombam desse direito, ostentam seus ensinamentos na vida cotidiana. O 
mundo trata os meninos ricos como se fossem dinheiro, para que se 
acostumem com a atuar como o dinheiro atua. O mundo trata os meninos 
pobres como se fossem lixo, para que se transforme em lixo. E os do meio, 
os que não são ricos nem pobres, conserva-os atados à mesa do televisor, 
para que aceitem desde cedo, como destino, a vida prisioneira. Muita magia 
e muita sorte têm as crianças que conseguem ser crianças. (Galeano, 2011, 
p.23) 

 

 Puiggrós (1990) afirma que a “educação popular e suas diversas tendências 

devem voltar a pensar em seus sujeitos”. E pensar de forma diferenciada sobre as 

relações que estabelecem a posição de família desestruturada, quando na realidade 

é o equivoco que cometemos quando afirmamos sobre as condições de um 

determinado sujeito. Eu sempre penso qual a estrutura familiar seria a ideal em 

atitudes coerentes junto as necessidades de um filho(a) que vivem em condições 

básicas de moradia, alimentação, e assistência a saúde junto aos  os direitos 

básicos necessários  à sobrevivência humana. 

As estruturações familiares hoje são vista como modelo ideal, o que nem 

sempre acontece – as famílias tradicionais de hoje, com filhos criados por pai, mãe e 

irmãos. O que tenho observado não se encaixa a essa condição imposta, 

estabelecida aos sujeitos. Exemplo disso tenho dentro da minha casa. Participo 

fielmente na criação do meu afilhado, praticamente desde que ele completou seu 

primeiro ano de vida, isso sem entrar em detalhes da aproximação que se deu  

desde o nascimento até a entrada na escola, que foi a partir de dois anos de idade. 

A decisão de acompanhá-lo se deu ao ver de perto as necessidades e insucessos 

que observei durante um tempo dado pelas faltas cotidianas de assistência 

essenciais para o desenvolvimento da criança. Visto que a presença dos pais em 

atividades relacionadas à escola eram falhas e sem sentido, não havia um interesse 

na realidade da escola, isso quando comparadas as necessidades básicas 
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importantes durante a vida de uma criança. Assim, em outros termos, cria-se, neste 

momento, outra estruturação de família, que se destaca pela dedicação no 

acompanhamento dessa criança, mesmo entre várias estruturas que a diferem. 

Trata-se de uma classificação que criamos entre relações, entre sujeitos e as 

condições estabelecidas de aproximação e convivência, onde ambos estabelecem 

como objetivo primordial o bem estar na vida social da criança.  

É importante que estejamos atentos a essas mudanças, para que a falta de 

diálogo não comprometa estas novas tendências que seguem e perpassam o 

ambiente escolar comprometendo os cuidados na infância.  
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho permitiu investigar algumas situações que envolvem e 

interferem a frequência escolar na educação infantil, dentro e fora dela. Um modo 

particular, trazendo as histórias vividas, através das narrativas e documentos que 

me foram apresentados de acordo com dados da escola. Sendo aqui  representadas 

por diferentes relatos dentro de um mesmo histórico educacional. Com isso, conclui-

se que as inquietações sobre as relações que perpassam o ambiente escolar vão 

além de uma simples falta, elas inquietam de modo a não estar intrinsecamente 

condicionada a somente um dado, mas entre situações e omissões que, de alguma 

forma, estabelecem uma desestruturação condicionada às necessidades da criança.   

É nesse sentido, que é preciso compreender a realidade social e pensar na 

necessidade que encontramos por suas margens, tendo a sensibilidade de olhar   

minuciosamente as condições com que cada um se apresenta durante as relações 

cotidianas, pensar como um todo incorporando, métodos e ideias que visam a 

desenvolver estratégias voltadas para as tensões que envolvem a vida escolar da 

criança.  

Desse modo é importante que, ao olharmos para a educação da criança, 

tenhamos um olhar mais afetivo, condicionador, qualificador e capacitador, de modo 

a ser algo transformador na vida social, pois é na educação infantil que começa o 

processo de desenvolvimento da aprendizagem. É preciso pensar a cordialidade,  

sensibilidades da aprendizagem do aluno, não restrita somente às salas de aula, 

mas também fora dela e da sociedade que as cercam. É importante pensar nas 

condições de acesso, não bastando somente apontar as falhas que estas ações 

estabelecem. É importante saber a localização do aluno e, quando os pais não 

informam explicitamente as informações que favorecem as condições de acesso, 

torna-se difícil a obtenção dos benefícios, onde na verdade não podem ser 

favoráveis às condições de vida da criança. Visto que pelo sistema de presença, 

pais, professores e coordenadores são grandes contribuintes nessa longa 

caminhada. A escola precisa ter preocupação com o aluno. 

Sobre essa nova reflexão Rizzini (2006) afirma que “o foco sobre a infância 

pobre redundou no desenvolvimento de um complexo aparato jurídico-assistencial 

sob liderança do Estado; materialização através da criação de inúmeras leis e 

instituições destinadas à proteção e a assistência à infância”. (RIZZINI, 2006, p. 3). 
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É sabido que estes acompanhamentos são partes das politicas  públicas 

destinadas ao desenvolvimento e bem estar social da criança, tendo como principal 

foco o objetivo sanar as desigualdades sociais existentes no Brasil e em todos os 

países do mundo. Tudo isso relacionado a má distribuição de renda, ainda que todos 

esses projetos sejam aprovados, muitos são os entraves que interferem no sucesso 

desses programas levando a fome e a miséria no Brasil. Um histórico presente no 

passado, mais presente ainda no futuro, quando as politicas de cunho social não são 

distribuídas de acordo com as necessidades da população.  

Acredito que os sonhos só se realizam depois de muito trabalho e 

persistência, e para toda realização há uma bagagem cheia de sonhos e 

perseverança, conquistados dia após dia, e que independente dos obstáculos que 

encontramos no decorrer do caminho, somos fortes e vitoriosos. Sim, independe de 

algo ou qualquer coisa somos humanos e seres como esses erram, ficam fracos e 

automaticamente pensam várias vezes em desistir e, por que não? Se a vida é feita 

de momentos tristes e felizes são os altos e baixos que nos acompanham desde o 

nascimento a vida adulta, seres fortes e frageis, afinal somos vulneráveis às reações 

e acontecimentos diários e entre choros e conflitos a gente chega lá. De início foi 

difícil decidir como seria feita a construção deste trabalho, pois minha intenção era 

pesquisar a frequência, o alvo não era necessariamente saber das faltas somente, 

era entender estas relações que perpassam o ambiente escolar, o que envolve, ao 

que se relaciona. Eu me lembro como se fosse hoje quando alguém me perguntava: 

“ – Qual seu tema de pesquisa?” Eu respondia: “ – A frequência escolar na 

educação infantil em uma Escola da rede Municipal”. Então, alguém me respondia: “ 

– Que legal!” Mas penso que o legal é adentrar a verdadeira história dessas 

crianças, é mergulhar nas grades que as cercam, nas relações que se cruzam e 

fazem do caminho um infinito de possibilidades e reações que, por vezes, podem ser 

positivas ou negativas para o futuro dessas crianças. É dessa forma que quero 

agradecer aqui: penso que o mais importante para mim é saber que não basta 

somente os resultados, mas saber de que forma eu posso contribuir nessa 

mudança. 
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