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“Ih! Eu tenho algo a dizer,

explicar pra você.

Mas não garanto, porém,

que engraçado eu serei dessa vez.

Para os parceiros daqui,

para os parceiros de lá.

Se você se porta

como um homem, um homem.

Será?

    Que você mantém a conduta?

Será?

Que segue firme e forte na luta?

Aonde os caminhos da vida vão te

levar,

se você aguenta ou não, o que será,

será.

Mas sem esse caô

de que tá ruim, não dá.

Isso eu já vi, vivi, venci...

Deixa pra lá.

Tá ruim pra você,

também tá ruim pra mim.

Tá ruim pra todo mundo,

o jogo é assim.

Sem sorte no jogo,

feliz no amor.

Quem nasceu pra malandragem

não quer ser doutor.

Há 500 anos

essa banca manda a vera.
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Abaixou a cabeça, já era”.

                                                   (Marcelo D2. “Qual  é”?)
RESUMO

    O objetivo principal da presente pesquisa é a desmistificação dos diversos rótulos que
as classes populares recebem. Para isso, é realizada uma análise histórica, que pretende
contextualizar a realidade atual através da compreensão do processo de formação da
localidade  investigada.  Dada  a  desmistificação  e  a  problematização  das  questões
peculiares  encontradas,  ecoa  fortemente  a  questão  da  violência  e  de  suas  causas.
Interessa  averiguar  como  os  processos  de  alfabetização  acontecem  em  contextos
violentos,  compreendendo os  desafios  e  percebendo as  potências  latentes.  A relação
entre as orientações das instâncias maiores relacionadas a alfabetização e as práticas
alfabetizadoras, bem como a comunicação ou não das mesmas com as classes populares,
também se faz sondar.
    Palavras-chave: alfabetização, cotidianos violentos, classes populares.
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ABSTRACT

The main objective of this research is the demystification of the many labels that the
popular classes receive. For this, a historical analysis, which aims to contextualize the
current reality by understanding the formation process of the investigated localition is
performed.  Given  the  demystification  and  critical  appraisal  of  the  unique  issues
encountered, which strongly echoes the issue of violence and its causes. Interested to
find  out  how  literacy  processes  happens  in  violent  contexts,  understanding  the
challenges and realizing the latent powers. The relationship between the orientations of
the largest instances related to literacy and the methods literacy teachers practice, as
well as communication or not the same with the popular classes, it is also probing. 
Keywords: literacy, violent everyday, popular classes.
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INTRODUÇÃO
A  alfabetização  é  um  processo  que  vem  sendo  fortemente  discutido  na

atualidade,  e não por acaso. A aquisição da leitura e da escrita envolve questões de
interesse político, em especial as relações de poder. Quanto mais perto chegamos do
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conceito  de “país  alfabetizado”,  mais  nos  aproximamos do desenvolvimento  que  se
deseja apresentar ao mundo.

No aspecto humanístico, a alfabetização está diretamente associada à questão da
autoestima.  A  criança  que  apresenta  dificuldades  no  processo  de  alfabetização
desenvolve problemas relacionados à sua autoconfiança, pois sofre ao perceber que o
colega já consegue ler  e escrever, e ela, ainda não. Quando o sujeito chega à idade
adulta sem estar alfabetizado, a questão torna-se ainda mais complexa, pois tudo em sua
volta lhe exigirá o domínio da leitura e da escrita: tarefas cotidianas, oportunidades de
emprego e as próprias relações interpessoais.

Assim, o trabalho do professor alfabetizador é indispensável, uma vez que ele
será o mediador entre o sujeito e o conhecimento da leitura e da escrita. Conhecimento
este que constituirá a base para que os demais sejam adquiridos. 

Quando  comecei  a  pensar  -  ainda  criança  -  na  profissão  que  exerceria
futuramente, o que me vinha à mente era o exercício do magistério. Com o decorrer do
tempo e o desenvolver de minha maturidade, esse desejo permaneceu impregnado em
mim, e me moveu em minhas escolhas estudantis e profissionais. No entanto, eu não
imaginava quão árdua e abundante em desafios seria esta escolha.

No  ano  de  2007,  eu  cursava  o  terceiro  ano  do  Curso  de  Formações  de
Professores - o chamado Curso Normal - que na época era concluído em quatro anos.
Nesse  período,  a  Prefeitura  de  Angra dos  Reis  realizou um processo  de  seleção de
estágio,  da qual participei e fui  selecionada.  Na assunção do cargo,  passei  por uma
entrevista que tinha por objetivo o encaminhamento de estudantes do Curso Normal
para trabalhar com mediação de alunos especiais em sala de aula. Esse processo foi bem
sucedido,  portanto  fui  encaminhada  para  uma Escola  Municipal  em que eu  seria  a
mediadora de um aluno com múltiplas deficiências, aluno este que cursava uma classe
de alfabetização. 

Naquela pequenina e acolhedora escola, iniciei minha relação com a educação;
familiarizei-me aos contextos escolares e aos processos de alfabetização. Lembro-me da
professora  alfabetizadora  com  quem trabalhava  em  sala  de  aula,  muito  dedicada  e
envolvida com o trabalho pedagógico. Queria ser igual a ela... A classe era multisseriada
– atendia ao segundo e terceiro ano de escolaridade - contudo, não era muito numerosa,
havia uma quantidade inferior a vinte alunos. 

Em 2008, ainda trabalhando como monitora de Educação Especial, me inscrevi
no concurso público para Docente I da prefeitura de Angra. Fui aprovada, mas quase
perdi a vaga. Ainda estava no último ano de minha formação, portanto desprovida de
diploma. Mas felizmente, o tempo foi suficiente e em dezembro eu pude tomar posse de
meu almejado cargo, para iniciar minhas funções em janeiro de 2009.  

Entusiasmada,  compartilhei  com amigos  e  familiares  a  minha  conquista.  No
entanto, ao relatar a minha lotação – E. M. Mauro Sérgio da Cunha, na Vila Campo
Belo – fui surpreendida por reações temorosas: “Não acredito que você vai trabalhar lá!
Você está louca? Aquilo ali é um fogo cruzado! Provável que nem chegue a concluir o
estágio probatório! As janelas têm marcas de tiro! Ali é muito perigoso, você não vai
conseguir”!

Nesse momento, meu mundo caiu. Fui acometida por um choque de realidade, e
aquela ilusão de que tudo seria perfeito caiu por terra. Quando fiz a escolha, não sabia
da fama daquela localidade, para mim era o lugar de acesso mais fácil dentro das opções
apresentadas. Durante uma semana só pensava em como seria meu destino, trabalhando
num  ambiente  tão  perigoso...  Imaginava  mil  situações,  chegando  a  tentar  procurar
outras escolas, mas naquela altura,  já era inviável. Resolvi assumir minha decisão e
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pensar que por algum motivo, o destino me queria ali. E queria...

Logo  na  primeira  semana,  fui  me  sentindo  acolhida  pelo  grupo...  Muitos
professores  estavam  chegando  também,  e  aos  poucos  fomos  construindo  laços  de
cumplicidade que ao longo do tempo só se fortaleceram. Vivenciei muitos desafios em
sala  de  aula  de  ordem social,  mas  com minha persistência  e  o  companheirismo do
grupo, me senti fortalecida.

Comecei a perceber então que muito do que ouvimos e aprendemos torna-se
insuficiente quando entramos na complexa realidade das classes populares. E ao iniciar
minha  jornada  acadêmica,  essa  percepção  do  real  foi  se  tornando  cada  vez  mais
aguçada, pois estas questões problematizadas me trouxeram constantes reflexões que
passaram a permear as minhas práticas.

Questões como: violência local (exorbitante ao ponto de influenciar a imagem da
localidade  mesmo  por  quem  ainda  não  a  conhece),  dificuldades  desafiadoras  de
aprendizagem, e propostas vigentes relacionadas à alfabetização que se distanciavam da
realidade, ecoavam em minhas reflexões, me inquietando.

Assim, ao pensar sobre o tema de minha monografia, não me vinha outra ideia
que não fosse a problematização dessas questões intrínsecas a minha realidade. Assim,
assumo  uma  pesquisa  de  ordem  visceral,  cujo  tema  me  afeta  pelo  fato  de  minha
inerência ao mesmo; na qual sou interrogadora e também interrogada.   

Surge assim a presente pesquisa, na qual se encontra entranhada a minha própria
história.
     
    

CAPÍTULO 1:

 ORIGEM DA COMUNIDADE E DA ESCOLA

A presente  pesquisa  tem  como  lócus  a  Escola  Municipal  Mauro  Sérgio  da

Cunha, bem como a localidade em que está inserida. Neste capítulo, conheceremos a

escola e o bairro na qual a mesma encontra-se localizada, não somente numa breve e

formal apresentação, mas sim dentro de um contexto histórico aprofundado, que nos

permitirá uma posterior reflexão referente à realidade atual relacionada aos episódios de

sua formação.

1.1 – A escola

 A Escola Municipal Mauro Sérgio da Cunha foi fundada em 1992, em resposta à

reivindicação da comunidade1 do bairro Vila Campo Belo. A escola recebeu esse nome

em homenagem a um  jovem morador da localidade. Ele possuia algumas limitações

devido a uma deficiência, mas participava ativamente da comunidade. Entretanto, em

uma  enchente,  o  jovem  Mauro  Sérgio  contraiu  leptospirose,  e  por  conta  dessa

1 Em diversos momentos encontraremos a palavra “comunidade” no decorrer da leitura.
Entendo que essa palavra carrega conceitos diversos dependendo da contextualização, 
por isso, nessa pesquisa essa palavra estará sempre limitada ao conceito de grupo de 
pessoas que reside em uma determinada área geográfica, compartilhando uma cultura 
comum. Prefiro delimitar este conceito, pois os desdobramentos destas questões de 
significado podem ser muito extensos, não sendo este o momento mais adequado.
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enfermidade, veio a falecer.    

No período de realização da presente pesquisa, a equipe diretiva da instituição

constitui-se  por  um  diretor  geral  e  dois  auxiliares  de  direção.  Na  equipe  técnico-

pedagógica, contam com duas orientadoras educacionais.

 A escola, que funciona em um amplo espaço, atende ao 1º e 2º segmento do

Ensino Fundamental, funcionando nos turnos matutino e vespertino. Outrora, a escola já

funcionou  em período  noturno,  oferecendo  a  modalidade  de  Educação  de  Jovens  e

Adultos,  porém  atualmente  não  há  demanda  suficiente  para  que  este  serviço  seja

oferecido.

 O corpo docente da instituição constitui-se por um quadro de professores que

trabalham em conjunto, uma vez que nesta equipe é constante a prática de compartilhar

experiências, recursos pedagógicos e ideias. Para isto, a equipe reúne-se semanalmente

em  coordenações  pedagógicas,  para  planejamento  de  atividades  e  elaboração  de

estratégias, além de trocas de informações e discussões diversas.

 Parte do professorado trabalha na escola desde a sua fundação, enquanto outra  é

do concurso público de 2008 , além de professores contratados em processos seletivos.

 Quanto ao corpo discente, são em grande parte oriundos da comunidade em que

a  Unidade  Escolar  está  localizada,  atendendo  também  alguns  alunos  residentes  de

bairros vizinhos.

Como  me  proponho  a  pesquisar  a  relação  da  prática  alfabetizadora  com as

classes populares no processo de alfabetização, destaco a importância de estar inserida

dentro desta comunidade enquanto professora da E. M. Mauro Sérgio da Cunha. Para

mim, enquanto pesquisadora, é muito mais relevante investigar um cenário do qual faço

parte,  -  percebendo  situações  que  me  instigam,  me  incomodam  e  me  interessam

enquanto profissional – do que me aprofundar em realidades distantes, nas quais não

terei  a  possibilidade  de  contribuir  e  nem  de  aprender  com  o  desenvolvimento  da

pesquisa. 

Assim, entendo também que o fato de estar tão embrenhada nesta realidade me

oferece riscos de não perceber alguns fatos, mas ainda assim optei por investigar um

cotidiano do qual faço parte.

1.2– Contexto histórico da comunidade.
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No final dos anos 70, com a expansão do mercado de trabalho no munícipio, em

especial pela ampliação do Estaleiro Verolme, houve um grande crescimento do fluxo

populacional.  Ao término das obras os operários permaneciam na cidade à espera de

novas oportunidades e, como não conseguiam permanecer no centro da cidade ou nos

bairros  desenvolvidos,  procuravam  abrigo  nos  entornos  da  cidade.  Com  isso,  em

meados da década de 80 surge uma iniciativa da população reivindicando o loteamento

popular.  Esse  movimento  foi  liderado  pelo  então  presidente  da  Associação  de

Moradores,  Pedro  Miguel,  que  anos  depois  se  tornou  vereador  com  a  ajuda  da

população. 

Surgia assim o Projeto de habitação Promorar, que atendia não somente a Vila

Campo Belo, mas também outras áreas como Areal, Monsuaba e Belém. A ideia inicial

era  a  construção  de  casas  populares  para  pessoas  com  baixa  renda.  Pedro  Miguel

mobilizou os moradores para que pressionassem a prefeitura, exigindo que liberassem

as obras mais rapidamente.  Conseguiram então que a população se cadastrasse para

adquirir as casas. Para o processo de inscrição,  realizado no Campo de Futebol da Vila

Campo Belo (que foi construído pelos moradores numa área aterrada para lazer) muita

gente da localidade e de fora se inscreveu .

Depois da inscrição, demorou muito para que a população obtesse um retorno

com relação a aquisição das casas.  Pedro Miguel mobilizou novamente a população

para mais uma vez pressionar a prefeitura, que em resposta - junto a Defesa Civil -

liberou  abrigos  para  atender  a  esta  demanda.  Era  uma  espécie  de  “acampamento

coletivo”, localizado no bairro Areal. Em condições precárias, as pessoas se abrigaram

ali enquanto aguardavam suas casas. Enquanto isso, toda a área da atual Vila Campo

Belo, que naquela época era um mangue, estava sendo aterrada. 

Houve  muita  demora  e  nova  mobilização  foi  realizada.  Em  resposta  a  essa

mobilização, a prefeitura liberou o loteamento, mas sem estrutura. Não havia banheiro,

luz elétrica e água encanada. Cederam o terreno do jeito que estava, somente aterrado, e

transferiram os acampamentos do Areal para a Vila Campo Belo. Foi um momento de

grandes dificuldades. As pessoas utilizavam lampiões e velas para iluminação da área e

a prefeitura de tempos em tempos enviava o carro-pipa para fazer a distribuição de

água.        

O  banheiro  construído  pela  prefeitura  ficava  próximo  ao  valão.   Era  uma

estrutura precária para atender a toda aquela gente, e cada um dava o “seu jeito”. A

população com o tempo conseguiu acesso à eletricidade, mas de forma clandestina, e
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isso  gerou  muita  confusão  com  a  empresa  de  eletricidade.  Posteriormente,  a

comunidade conseguiu água encanada através de parceria da prefeitura com  a Cedae.

Mais tarde, conseguiram também a instalação do esgoto.

O projeto de habitação Promorar não garantia a construção das casas pois faltava

material, que só depois com  a parceria de uma empresa, foi liberado. Primeiro foram

feitos os radiês, e para isso, houve um mutirão da população, sendo a maioria, mulheres.

O trabalho  era  pesado,  braçal.  E  conjunto.  Quando  conseguiam concluir  uma casa,

passavam para a outra, e assim sucessivamente. Foram construídas, em média, 49 casas.

A distribuição de material era feita por etapas: primeiro para o radiê, depois para

a alvenaria, para o telhado, etc. Nesse processo, houve ainda transições de governos,

que também interferiram na realização do projeto. 

A prefeitura posteriormente liberou o documento das casas. Esse documento era

feito no nome da mulher. Ali havia uma questão ideológica embutida, pois havia uma

ideia de que se fosse feito no nome do homem, poderia haver uma posterior intenção de

venda, e sendo no nome da mulher - que nesta visão se interessa em proteger a família -

isso não aconteceria. 

Curiosamente a localidade passou a ser chamada de “Promorar,” que é o nome

do projeto de habitação, mas o nome registrado do bairro é Vila Campo Belo. Isto se

deve ao fato do bairro Campo Belo em si ser muito extenso, demandando uma divisão:

de um lado da rodovia Rio Santos (BR 101), temos o Campo Belo; do outro, a Vila

Campo Belo (lado onde fica a escola e houve o processo de habitação aqui explicitado).

Dentro da Vila Campo Belo, a localidade abrangente das áreas em que ocorreu o

processo  de  habitação  -  e  onde  atualmente  situa-se  a  escola  -  é  conhecida  como

Promorar; região esta considerada favela pela população.

Aline  Pereira,  participante  ativa  do  processo  de   ocupação  desta  localidade,

relata com muita emoção:

“Hoje,  vendo  essa  história  antiga,  eu  fico  pensando  em  todo  o

processo  que  foi  passado,  em  todo  o  sofrimento  para  hoje

conseguirmos o que temos, e não passei por isso sozinha. Me sinto

fortalecida  pois  tudo  foi  feito  em  conjunto.  Passamos  muita

dificuldade e me sinto orgulhosa pela minha persistência na luta. Hoje

me sinto muito feliz e sinto saudade pois aquele foi um momento de

dificuldade mas também de alegria. Hoje eu valorizo muito a minha

casa, me sinto muito realizada, pois quando vim morar em Angra dos
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Reis eu não tinha moradia, morava na casa dos outros, então foi uma

luta que hoje valorizo muito, poder olhar o que tenho e dizer que é

meu. A partir dessa luta, hoje sou uma pessoa realizada.” 

As fotos a seguir reproduzem um pouco do que foi a luta através de imagens

reveladoras  do  espírito  coletivo  que  se  espraiou  entre  a  população.  É  importante

ressaltar aqui, ainda como parte orgulhosa desse processo coletivo, a contribuição da

moradora Aline Pereira, que abriu seu arquivo pessoal em pról da pesquisa.

População  recebendo,  após  longos  períodos  de  espera,  equipamentos  para  iniciar  o  processo  de

construção.

    Todo o trabalho, como pode ser observado, é realizado num esforço coletivo.
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Demarcação dos lotes e disposição das residências, realizada pela população em mutirão. Estes assumem

um dever do Estado, tendo em vista a premência de suas necessidades, que não podem esperar o tardio

desenrolar de um processo tão “burocrático”.

     Moradores realizando trabalho braçal na composição de malhas de aço para base das residências. O

chamado “sexo frágil”  assume um trabalho pesado,  do qual  depende sua  moradia  e  de  sua  família,

revelando toda a sua força.
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    Aline Pereira (à direita) trabalhando com seus companheiros de luta, em busca da conquista de sua tão

sonhada moradia. O sorriso no rosto caracteriza a grandeza de uma mulher que não perde sua alegria de

viver.

1.3– Uma história que parece repetir-se...

Atualmente  a  prefeitura  está  legalizando  os  loteamentos,  e  algumas  pessoas

ainda não receberam o documento pois aguardam o andamento do processo na justiça.

O documento é um contrato particular de compra e venda, sendo o preço simbólico de

cada  terreno  no  valor  de  R$  8,00.  Nesse  processo,  a  atual  prefeitura  encontrou

irregularidades e ordenou a retirada de algumas moradias:

Pelo menos 28 famílias que residem numa área de ocupação irregular

no  Campo  Belo,  e  que  serão  removidas  da  localidade,  já  estão

recebendo  o  benefício  do  aluguel  social.  A  informação  é  da

subsecretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis.

Ao  todo,  45  famílias  residentes  no  local  foram  cadastradas  para

receberem o benefício e assim, terem condições de deixar a ocupação,

onde casas em estado precário e problemas com o abastecimento de

energia representam risco à vida dos moradores.2

No início da gestão do governo que foi eleito em 2012, a prefeitura encontrou

2 FAMÍLIAS do Campo Belo estão no aluguel social. Prefeitura de Angra, Angra dos Reis, 05 de maio 
de 2013. Disponível em:<http://www.angra.rj.gov.br/imprensa_noticias_release.asp?
vid_noticia=9191&IndexSigla=imp>. Acesso em: 04 de maio de 2014.
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tais  irregularidades  e  optou pela  retirada de algumas famílias.  Como o processo de

ocupação foi sofrido e desordenado, não é de se surpreender que haja irregularidades

nas moradias. No entanto, começa outra luta para essas famílias, que precisam encontrar

outras  moradias  e  aguardar  o  recebimento  do aluguel  social.  A História  se  repete...

Dentro  de  todo  esse  cenário  de  luta,  violência,  falta  de  estruturas  básicas,

revoltas, há famílias, há crianças, que precisam aprender a ler e a escrever. Há uma

escola, há professores, há orientações de instâncias maiores. Há uma relação de ensino-

aprendizagem, há práticas educativas, há desafios. Nesse emaranhado de situações, um

objetivo  bem  específico:  que  as  crianças  da  E.  M.  Mauro  Sérgio  da  Cunha,  da

comunidade da Vila Campo Belo, aprendam a ler e a escrever. E para tal objetivo, há

várias questões que permeiam essa situação, sobre as quais estaremos nos desdobrando.

    CAPÍTULO 2 – METODOLOGIAS EM MOVIMENTO

Neste  capítulo,  me  proponho  a  descrever  as  metodologias  utilizadas  para  a

realização do presente trabalho.

2.1 - A seleção do tema numa perspectiva de pesquisa visceral

Elegi  para  minha  pesquisa  o  tema  “Práticas  Alfabetizadoras  nas  Classes

Populares: contextos, relatos e imagens”, pois o mesmo caracteriza uma questão que me

desperta inquietude - por ser a minha realidade diária - na qual sinto a necessidade de

me  aprofundar  para  poder  compreender  situações  complexas  que  permeiam  o  meu

trabalho, a minha rotina e, consequentemente, a minha própria vida.
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Optei por um tema que me inquieta, que me incomoda, me interessa, que faz

parte da minha vida e do momento profissional que vivencio. Passo 45 horas semanais

na  E.  M.  Mauro  Sérgio  da  Cunha,  trabalhando  com o objetivo  de  alfabetizar  estes

alunos, oriundos de uma classe popular constituída em total situação de luta. Violências

cotidianas – anunciadas ou não – interferem no meu trabalho e no meu cotidiano, até

mesmo  nas  minhas  relações  interpessoais  dentro  e  fora  da  instituição,  pois  essas

emoções me acompanham para além do meu ambiente de labor. Esse emaranhado de

fatores mexe com as minhas estruturas físicas e psíquicas diariamente, e por isso ao

buscar  conhecer ainda mais essa realidade,  opto por uma pesquisa “visceral”,  como

afirma Rodrigo Torquato da Silva (2012):

“A valorização  do  pesquisador,  como  alguém  que  sustenta  a  sua

escrita  na experiência das  suas  circunstâncias  existenciais,  faz  com

que ele valorize suas vivências e as trate como nexos dos contextos

em  que  está  inserido.  Ao  fazer  isso,  elege  as  entranhas  das  suas

experiências,  ou seja,  elege as próprias vísceras,  que amalgamam a

sua biografia aos contextos locais investigados. Em um momento ele é

o narrador, em outro, a argamassa dos conteúdos observados”.

(SILVA, 2012, p. 16).

Nessa perspectiva de pesquisa visceral, ao investigar um cenário do qual faço

parte  percebo  que  minhas  experiências  vão  ganhando  importância,  meus

questionamentos  tem  a  oportunidade  de  serem  respondidos  ou  então  ainda  mais

aguçados, num processo de problematização da realidade que pesquiso e que me sinto

integrante. Nas pesquisas, vou encontrando muito de mim, de meus companheiros de

trabalho, de meus alunos, de minhas próprias vivências; acabo revivendo situações e

tecendo  ideias  que  poderão  contribuir  com o  trabalho  que  vem sendo  realizado  na

unidade escolar.

2.2 - Contextualização, investigação e observação.

Eleito o tema, percebi de imediato a necessidade de realizar um levantamento

histórico  sobre  o  bairro  Vila  Campo  Belo,  no  qual  a  escola  está  inserida.  Essa
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necessidade foi apontada pelos diversos relatos que ouço cotidianamente a respeito da

comunidade,  caracterizando-a como perigosa,  violenta,  socialmente  desatendida,  etc.

Minha hipótese consiste na ideia de que por trás de todos esses rótulos e de todos esses

problemas,  há  uma  história,  que  precisa  ser  contextualizada  para  que  possamos

compreender melhor essas questões em sua totalidade. 

Para  isso,  fiz  uma minuciosa  pesquisa  nos  arquivos  da  escola,  em busca  de

documentações  que  me situassem sobre  o  histórico  de  formação da  instituição.  Em

seguida, contatei uma moradora da localidade, que participou de todo o processo de

formação do bairro Vila Campo Belo. Aline Pereira, que também é estudante do Curso

de Pedagogia na Universidade Federal Fluminense em Angra dos Reis, forneceu dados e

materiais  importantes  para  a  pesquisa,  como  documentos  referentes  ao  projeto  de

habitação, fotografias que registraram momentos marcantes da ocupação, bem como

seus relatos ricos em vivências e experiências ímpares. 

Em seguida, surge a necessidade de conhecer as particularidades do cotidiano

escolar da E. M. Mauro Sérgio da Cunha, bem como as práticas alfabetizadoras,  os

desafios,  as  conquistas,  enfim,  as  características  desses  cotidianos.  Assim,  surge  a

formação de um grupo focal, constituído por nove professoras – sendo eu uma delas -

do primeiro ao terceiro ano de escolaridade (atual ciclo de alfabetização). A partir deste

grupo,  foram  colhidos  relatos,  através  de  conversas  informais  (porém  não  sem

intencionalidade,  pois  o  tema  da  pesquisa  acaba  muitas  vezes  embasando  algumas

conversas,  uma  vez  que  não  é  possível  separar  a  pesquisadora  da  professora)  em

momentos diversos: coordenações pedagógicas, entrada e saída de turnos, recreios, etc. 

Através  destes  relatos,  percebi  que  a  característica  mais  presente  nesses

cotidianos é a violência, característica que me rendeu grandes desdobramentos, devido a

sua  forte  e  marcante  presença  nessa  realidade,  que  interferem  no  processo  de

alfabetização. 

Assim,  as  metodologias  que  me permitiram desenvolver  essa questão,  foram

essencialmente:  contextos,  relatos  e  imagens.  Busquei  em  noticiários  semanais

reportagens que impactaram a comunidade escolar, além de imagens que retratam os

impactos dessas violências.
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Minhas observações  diárias foram imprescindíveis  na realização da pesquisa.

Estas observações foram realizadas em contextos diversos: ora voltadas para a relação

dos alunos entre si, com suas famílias, com as práticas alfabetizadoras e com o corpo

docente - em minha sala de aula, nos momentos em que eu visitava a sala de um colega

para troca de material ou de algum recado, nos recreios, nas entradas e nas saídas de

turno, nas reuniões e nos relatos de pais... – ora voltadas para a relação dos professores e

da  equipe  técnico  pedagógica  com as  práticas  alfabetizadoras  e  com as  orientações

fornecidas  pelas  secretarias  de  educação  –  nas  coordenações  pedagógicas,  nos

planejamentos, nas conversas com as pedagogas, nas reuniões de conselho de escola,

nas visitas de coordenadores, nas formações continuadas...

Além das etapas supracitadas, o embasamento teórico possível a partir da leitura

de  autores  que  abordam  a  questão  da  alfabetização  e/ou  das  classes  populares  me

permitiu correlacionar as questões abordadas às suas teorias.

E por fim, uma etapa importante para que essa pesquisa se tornasse possível,

foram  os  encontros  com  o  meu  orientador  e  com  os  demais  orientandos.  Nesses

momentos, foi possível refletir a cerca do que vim produzindo e do rumo que a pesquisa

tomou. As trocas de experiências e de relatos me permitiram, em diversos momentos,

rever meus próprios conceitos, minhas metodologias, minhas escolhas. 
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    CAPÍTULO 3 – VIOLÊNCIAS COTIDIANAS: CONTEXTOS,

RELATOS E IMAGENS.

No capítulo anterior, conhecemos nosso lócus da pesquisa, a E. M. Mauro Sérgio

da Cunha, bem como todo o histórico de luta vivenciado pela comunidade em que a

mesma está inserida.

Analisando os contextos, os relatos e as imagens, é possível perceber que um

lugar inabitável  tornou-se refúgio para aqueles que tinham necessidade premente de

moradia. Um povo que se constituiu na luta, tendo em vista um ideal comum: fazer-se

notar  dentro de um cenário esquecido.  Desafio este  que se faz presente até  os  dias

atuais,  uma vez  que,  como já  relatado no capítulo  anterior,  a  comunidade continua

desatendida em muitos aspectos, pois as marcas dessa ocupação desordenada mantêm-

se até a atualidade, na forma de consequências.

Podemos citar a violência como uma das mais graves e presentes consequências

vivenciada por esta comunidade, consequência esta presente nos cotidianos da escola
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em questão, manifestados seja na forma de violências anunciadas - que tomam grandes

proporções na sociedade - até aquelas violências “discretas” - que não ganham destaque

nem importância - mas que são sentidas na pele de quem as vivencia.

Entendo que a amplitude do conceito de violência não cabe nesta pesquisa, no

entanto,  necessitamos  do  mesmo  (ainda  que  sem  entrar  em  minúcias)  para  a

compreensão do tema. Assim, sem me estender na discussão, apresento de forma breve

algumas das muitas definições de violência, apenas para nortear nossa discussão:

De acordo com o Dicionário Houaiss, violência é a “ação ou efeito de violentar,

de empregar força física (contra alguém ou algo) ou intimidação moral contra (alguém);

ato violento, crueldade, força”. Judicialmente, o mesmo dicionário define o termo como

o “constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém, para obrigá-lo a submeter-se

à vontade de outrem; coação”.

Refletindo  sobre  o  conceito  apresentado,  entendo  que  a  violência  pode  ser

expressa  em  palavras,  olhares,  expressões  corporais,  posturas  agressivas,  gestos  e

demais atitudes que venham constranger o sujeito.

Por  outro  caminho,  mas  numa  mesma  reflexão,  Hanna  Arendt  (1994)  nos

convida a repensar a violência analisando sua natureza e suas causas. Segundo a autora,

a violência não é irracional. Quando o indivíduo percebe que as condições em que vive

podem ser modificadas, e não são, surge o ódio.  Assim, a violência se torna um meio

tentador  quando  este  encara  situações  que  ferem seu  senso  de  justiça.  O  ódio  e  a

violência são sentimentos pertencentes aos seres humanos, e negando-os ao homem,

podemos dizer que o mesmo está sendo desumanizado. 

Desta forma, a autora não descarta a violência enquanto um recurso, uma vez

que o mesmo por vezes torna-se justificável, quando se compreende sua natureza. No

entanto,  não deixa de reconhecer suas consequências: "A prática da violência, como

toda ação, transforma o mundo, mas a transformação mais provável é em um mundo

mais violento". (ARENDT, 1985, p. 45).

O  conceito  de  violência  apresentado  pela  autora  nos  possibilita  repensar  a

situação vivenciada pelos moradores da Vila Campo Belo. São pessoas que no decorrer

dos anos tiveram suas necessidades mais básicas negadas, tendo assim seu senso de

justiça ofendido.  Suas condições precárias de existência poderiam ser assistidas pelo

poder público, o que não ocorreu, exigindo dessa população uma postura de assunção da

situação para que sua necessidade de moradia fosse atendida. Dentro deste contexto, não

é de se surpreender que a violência e o ódio desabrochem em reação ao descaso, num
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movimento em que a violência se torne oriunda da opressão.

3.1-Violências cotidianas não anunciadas.

Nem  todas  as  manifestações  violentas  são  anunciadas,  divulgadas  e/ou

denunciadas.  Há  violências  que  ocorrem  diariamente  de  forma  silenciosa,  discreta.

Acabam não ganhando eco.  Mas elas acontecem, e marcam o cotidiano de quem as

sofre. De acordo com minha percepção, essas violências ocorrem em nossa sociedade

constantemente, mas neste momento, por uma questão focal, me limito às discussões

relacionadas aos cotidianos da instituição que me proponho a pesquisar. 

Essas violências não anunciadas ocorrem em diversos contextos da escola: na

entrada dos turnos, nas salas de aula, no refeitório, nos recreios, nas saídas dos turnos,

etc. De acordo com minha percepção, ocorrem tanto entre os próprios educandos, em

suas relações interpessoais; quanto entre os educandos e funcionários, em especial com

os professores,  que permanecem mais tempo em contato com o corpo discente.  Em

algumas ocasiões, é possível perceber manifestações violentas por parte das famílias,

direcionadas tanto aos alunos quanto aos funcionários.

Vejamos o impacto disso na própria rotina de uma das professoras e como seu

olhar é atingido para além do momento em que está lecionando:

 “Ás vezes me deparo com a insônia aos domingos, ao imaginar que

vem mais uma semana de luta pela frente. É muito complicado chegar

à escola, e ao passar pelo portão, observar confusões entre os alunos

que se iniciam logo na entrada. Na rotina da sala de aula, muitas vezes

nos deparamos com a agressividade dos alunos uns com os outros. Até

mesmo conosco. Muitas vezes você vem trabalhar e tem que ouvir um

aluno gritar com você, te xingar, te desrespeitar. Isso dói. E a gente se

cala, porque expor isso para as equipes gestoras é cansativo, ás vezes

até  mal  interpretado,  pois  ali  concentram-se  outros  problemas,

considerados maiores. A própria família muitas vezes se dirige a nós

de maneira desrespeitosa. Nos recreios, é quase impossível passar pelo

pátio sem ser empurrado ou sem se deparar com uma confusão. Nas

saídas, no portão, a confusão é constante. E como resultado, é comum

ver  colegas  que  para  trabalhar  precisam de  medicação,  para  tentar

manter o equilíbrio diante de tanta violência”.

3.2 - Violências cotidianas anunciadas.
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Há violências que ganham grandes proporções, a sociedade toma conhecimento

de  suas  manifestações  e  as  mesmas  ganham  visibilidade.  Essas  violências  também

possuem  grande  impacto  sobre  os  cotidianos  escolares.  Para  ilustrar  tal  realidade,

apresento a seguir uma notícia veiculada em 20/09/2013 no jornal semanal “A Cidade”,

um dos principais meios de comunicação que circulam no município de Angra dos Reis.
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  Na ocasião,  a  escola  precisou ser  fechada no turno  da  tarde,  por  instrução

direcionada via telefonema anônimo. Para uma melhor compreensão do fato e de seus

impactos na escola,  colhi o relato da professora “V”, professora de anos iniciais há

cinco anos na E.M. Mauro Sérgio da Cunha, formada em Letras pela FURG.

“Na semana passada nós tivemos que suspender as aulas por conta da

violência  do  tráfico.  Eu  já  estava  sabendo  que  um  determinado

bandido do Promorar havia sido morto na Japuíba3. Ele foi morto por

um bandido da Tararaca4. Então o Promorar veio meio que com uma

3 Nome de um bairro próximo a Vila Campo Belo.

4 Idem.
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rixa,  querendo  retaliação.  Eu  dou  aula  no  segundo  turno,  quando

foram umas 16 horas, chegou a avó de uma aluna daqui desesperada

dizendo que ia levar o neto porque  teria  um tiroteio, e os bandidos

mandaram fechar tudo. E ela levou. Dez minutos depois a recebemos

um telefonema anônimo mandando fechar a escola.  Aí todos foram

embora,  fechamos  a  escola  apavorados.  No  dia  seguinte  fomos

trabalhar movidos pela tensão. Quando se aproximou o horário de 10

horas as mães começaram a vir buscar os filhos. Por volta de 11 horas

ligaram pra  escola  perguntando:  “Porque  que  a  escola  abriu?  Não

mandamos  a  escola  abrir,  era  pra  ter  fechado”.  Segundo  as  novas

informações, era pra escola abrir só na sexta feira. As crianças foram

dispensadas, em meio a muito reboliço de mães desesperadas. E o que

fica  disso  tudo  é  que  estamos  a  mercê  deles:  hoje  pode  ter  aula,

amanhã pode não ter. No outro dia eu pude dar aula, porque o tráfico

deixou. Até hoje as crianças comentam.”5

A situação relatada foi de muita apreensão para todos: alunos, responsáveis e

funcionários  da  escola.  Ficou  a  apreensão,  o  receio,  pois  não  é  possível  prever  as

repercussões de tais fatos, menos ainda quando e como podem acontecer.

Vejamos as marcas que essa realidade causou na própria estética das ruas.

5 Gravação feita no dia 24/09/2013, às 10h20min.
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    Mensagem de revolta, indicando um possível movimento de retaliação.

     A estética das ruas, nos arredores da escola e em frente às moradias, compromete-se devido ao impacto

da violência local.

6 As imagens foram fotografadas em 24 de setembro de 2013, nos arredores da escola, 
pela própria pesquisadora.
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    Mensagens de luto lamentando a perda da pessoa em questão.

   Revolta expressa em palavras que revelam um desejo de vingança

3.3 - “Amigos” da escola?

No ano de 2014, ao retornar do feriado de Carnaval, o corpo docente da E. M.

Mauro  Sérgio  da  Cunha  se  surpreendeu  ao  deparar-se  com  o  arrombamento  da

fechadura da sala em que ficavam guardados materiais esportivos, sendo que alguns



29

destes materiais foram furtados. Ao entrar em contato com a Secretaria Municipal de

Educação, a então diretora foi inicialmente orientada a registrar queixa na Polícia. Ela

afirmou que esta não seria uma atitude possível, uma vez que as condições existenciais

daquela comunidade não permitiam que se chamasse a Polícia. Não restou alternativa,

senão entrar em contato com alguém que estivesse ligado a alguma forma de poder

dentro da própria comunidade.

Essa não é uma iniciativa exclusiva desta escola, podemos ver fatos semelhantes

na pesquisa do professor Rodrigo Torquato da Silva (2012). Segundo o autor, desde que

se tornou professor no ensino público,  já trabalhou em cinco escolas diferentes,  em

Duque de Caxias e Niterói. No entanto, todas estas escolas contavam com um elemento

em comum: o “amigo enigmático” da escola. Indivíduo que atua como parceiro das

equipes gestoras, sendo acionado em situações de roubo ou violência, por ser alguém

que conhece as pessoas que constituem o poder nas favelas adjacentes às escolas. 

A presença destes “amigos” carrega uma mensagem intimidadora para o corpo

docente, que sabe da proximidade destes com o “pessoal da favela”. No entanto, em

situações  como a do furto  na escola,  a  alternativa mais  plausível  é  recorrer  a  estas

figuras emblemáticas, pois ainda que haja um desconforto oriundo do poder associado a

estas pessoas, sua presença possibilita um elo de contato com a favela, que por mais que

pareça complexo, é o que garante que haja segurança naquele ambiente. 

Não pude deixar  de me lembrar  de uma frase da música “Zé Ninguém”,  do

grupo  Biquíni  Cavadão,  que  para  mim  exemplifica  e  encerra  de  forma  breve  esta

questão: “Aqui embaixo as leis são diferentes”. E são.

CAPÍTULO 4 – PRÁTICAS, DESAFIOS E PROPOSTAS

4.1 – Faces de uma mesma moeda

“Eu preciso sair dessa vida”!

É  possível,  observar  cotidianamente,  falas  e  expressões  do  professorado

carregadas  de  desânimo,  descrença,  desesperança.  Na  entrada  dos  turnos,  me  pego

ouvindo e falando sobre as noites mal dormidas só pelo fato de imaginar que no dia

seguinte estaríamos ali, encarando uma sala de aula. Quando bate o sinal para a entrada
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do turno, as lamentações nos acompanham até a recepção do alunado. Ao nos dirigirmos

às filas para receber os educandos, confusões muitas vezes já nos esperam. 

Ali há tantas intenções misturadas... Alunos que anseiam aprender, que foram

instruídos e incentivados para aquele momento; há os que vão para a escola apenas por

uma obrigação, sem receber um efetivo acompanhamento dos seus responsáveis; e há

aqueles que se utilizam constantemente da violência para se expressar e resolver seus

problemas... Diferentes são as orientações, mas as circunstâncias e trajetórias naquelas 4

horas e meia serão as mesmas, sob a mediação do professor. Conflitos mil...

Bate o recreio, nos velozes 20 minutos, e enquanto rapidamente tentamos ir ao

banheiro ou nos alimentar, mais desabafos são compartilhados. Na saída, aquele alívio,

misturado a lembrança da maioria dos professores que ainda vem o “segundo round”. E

uma frase  que vez  ou  outra  alguém deixa  escapar  resume o  desespero  contido  nos

corações: “Eu preciso sair dessa vida”. 

“A esperança morreu”?

Em muitos momentos, nós professores mergulhados nessa complexa realidade,

afirmamos  nossa  falta  de  esperança,  decretamos  nossa  desistência.  Mas  nos

contradizemos,  quando  no  intervalo  de  nossos  desabafos  revelamos  outro  lado:

persistente, inovador, que se reinventa a cada amanhecer.

São trocas de ideias; depoimentos de atividades que deram certo, incentivando o

outro a tentar também. São investimentos de tempo, de dinheiro: tiramos Xerox muitas

vezes do nosso próprio bolso, gastamos com impressões gráficas; trazemos brinquedos,

filmes,  encartes  de  supermercado  (porque  ao  fazer  as  compras  nos  lembramos  dos

nossos alunos e de como aquele material pode ser útil para sua aprendizagem), materiais

que utilizamos em nossa casa e não temos coragem de descartar porque observamos sua

utilidade enquanto recurso pedagógico. São momentos em nosso lar que utilizamos para

pesquisar  novas  metodologias  de  ensino,  para  buscar  novas  ideias,  para  preparar

materiais  para  a  aula  do  dia  seguinte,  lembrancinhas,  etc.  Momentos  de  extrema

persistência,  quando  confeccionamos  um material  para  expor  na  sala  e  o  mesmo é

danificado pelo outro turno, e ainda assim continuamos preparando outros materiais,

mesmo sabendo do eminente risco de que o episódio se repita.
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Se a realidade é tão perversa, tão adversa, porque ainda insistimos nisso? Se

chegarmos a ansiar “sair dessa vida”, como tantas vezes falamos, porque ainda assim

nos dedicamos tanto à tarefa de ensinar? Porque anualmente temos a oportunidade de

pedir remoção para outras escolas, em unidades menores, localizadas em bairros mais

desenvolvidos, e não o fazemos? 

 Não sei a resposta, mas há um sentimento que nos move, que nos impulsiona a tentar

mais  uma  vez,  a  prosseguir,  mesmo  que  afetados  pelos  impactos  dos  cotidianos

violentos.  Há  uma  sede  de  buscar  novos  caminhos  que  se  tornem facilitadores  da

aprendizagem desses educandos. Nossa esperança, ainda que abalada, não morreu.

4.2 - Potencialidades que os desafios não nos deixam ver.

Persistência

Uma população que no início de sua formação teve um dos seus direitos mais

elementares – o direito à moradia – negado, tendo que conquistá-lo a força; certamente

carrega marcas que o tempo não apaga.  População esta que é assolada cotidianamente

pela violência, que muitas vezes é a única reposta possível a todo o descaso com que foi

tratada desde o início de sua história. 

Ainda  assim,  em  condições  existenciais  tão  complexas,  essas  famílias  não

desistiram do direito à Educação. Mesmo com tantos ventos contrários, essas famílias

levantam-se pela manhã e preparam – cada uma a seu modo – seus filhos para mais um

dia de aula. Embora em condições tão adversas, aquelas crianças estão ali diariamente,

desejando aprender a ler e a escrever. 

Assim, mesmo que com muitos problemas, a Educação ainda é importante para

essas famílias. Não é algo que caiu em descrédito. Essa persistência existe e não pode

ser desprezada. 

O desejo de fazer mais...

Entre este grupo docente, existe uma visível inconformidade. Não conseguimos

abaixar  a  cabeça,  pegar  nossas  coisas  e  simplesmente  sair  de  cena,  pedindo  uma

remoção ou uma exoneração. Não conseguimos aceitar a situação e não tentar mudá-la,
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ou desprezá-la.  Talvez  seja  essa a  razão de nossos  contínuos desabafos,  que de  tão

expressivos ecoam como insatisfações, reclamações, desesperos.

Existe em nosso grupo o constante desejo de tentar fazer mais, de incluir aquele

que é desprezado, de tentar mudar a história daqueles que mesmo antes de nascer já

receberam a profecia do fracasso. Quando estamos prestes a desistir, a deixar pra lá,

surge um olhar, uma palavra, um interesse de onde não havia nada, e nos surpreende,

nos faz tentar mais uma vez, e reacende o nosso desejo de fazer mais.

   Essa persistência das famílias, dos alunos atendidos e dos professores, são

potencialidades  ofuscadas  pelos  desafios,  mas  que  sempre  voltam a  brilhar  quando

conseguimos olhar por detrás da “poeira” que as pelejas diárias ocasionam.

4.3- Alfabetizar... Mas de que maneira?

Pelas nossas mãos, passam diversos alunos, que antes de serem apenas mais um

número de matrícula  no diário,  são pessoas que buscam direta ou indiretamente,  os

conhecimentos necessários para que possam construir sua história.

Diversas  são as  situações  que  nos  preocupam:  alunos com graves  distorções

série/idade,  faltosos,  com  dificuldades  de  interação,  dificuldades  de  aprendizagem,

condutas violentas, etc. Estes problemas acabam se interligando e culminando numa

questão maior: os alunos que ao longo dos anos não se alfabetizam.

Desta  forma,  retornamos  a  um  dos  eixos  norteadores  de  nossa  pesquisa:  a

alfabetização.  Alfabetização  especificamente  dentro  das  classes  populares.  Esta  não

pode, dentro da perspectiva até aqui discutida,  acontecer de maneira que despreze a

realidade, a complexidade dessas classes populares. E esbarramos numa questão ainda

maior: na atualidade, a palavra da moda é justamente a ALFABETIZAÇÃO. Por todo

lado,  vemos  a  preocupação  em  alfabetizar  já,  aqui  e  agora:  programas,  pactos,

propagandas.  Há toda  uma preocupação em mostrar  o  desenvolvimento de um país

alfabetizado. Mas como será que essas estratégias tão urgentes para alfabetizar dialogam

com as classes populares? Vejamos algumas medidas do Ministério da Educação e da

Secretaria Municipal de Educação, e como as mesmas dialogam (ou não) com a nossa

realidade.
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Progressão continuada nos estudos

A progressão continuada nos estudos é uma proposta  adotada pela  Secretaria

Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia que considera o processo de alfabetização

compreendido entre o 1º e 3º ano de escolaridade, sem retenção neste período, aderindo

às   Novas diretrizes curriculares para o ensino fundamental de nove anos. Vejamos o

que diz esta resolução em seu artigo 30, Inciso I:

“Art. 30 (…).”

III- a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade

do processo  de  alfabetização  e  os  prejuízos  que  a  repetência  pode

causar no Ensino Fundamental como um todo e, particularmente, na

passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para

o terceiro.

§ 1º Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua

autonomia,  fizerem  opção  pelo  regime  seriado,  será  necessário

considerar  os  três  anos  iniciais  do  Ensino  Fundamental  como  um

bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de interrupção,

voltado  para  ampliar  a  todos  os  alunos  as  oportunidades  de

sistematização  e  aprofundamento  das  aprendizagens  básicas,

imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos”. 

Nós, enquanto professores de classes populares, apresentamos algumas críticas em 

relação a esta proposta:

1. Quantidade de alunos por turma:

7

7 Fonte: Regimento interno das escolas públicas municipais de Angra dos Reis, 2008.

http://www.soniaranha.com.br/resolucao-cneceb-n-07-14122010-novas-diretrizes-curriculares-para-o-ensino-fundamental-de-9-anos/
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Como podemos observar,  as classes de 3º ano de escolaridade podem

chegar a dez alunos a mais que as classes de 1º e 2º ano. Ora, se a proposta é

trabalhar com um ciclo contínuo de alfabetização, os três anos deveriam manter

o mesmo quantitativo de alunos, uma vez que esse acréscimo no 3º ano (que é

importantíssimo, visto que é o último ano de alfabetização) dificulta o trabalho

pedagógico. 

Se  houve  a  adesão  de  uma  nova  proposta,  o  Regimento  deveria  ser

revisto  no  sentido  de  viabilizar  um  trabalho  de  qualidade  para  o  ciclo  de

alfabetização,  o  que  não  aconteceu,  uma  vez  que  o  documento  não  sofreu

alterações.

2. Autoestima: Na progressão continuada, o aluno mantém a continuidade de seus

estudos sem interrupções de retenção (salvo os casos em que não houver um

mínimo de frequência de 75%).8 O problema é que ao chegar ao terceiro ano, a

criança que não está alfabetizada será retida. É como se até o último ano do

ciclo os problemas mais graves de alfabetização fossem “empurrados com a

barriga”, sem dar a oportunidade para que a criança refaça um ano em que não

houve bom aproveitamento. É importante ressaltar que aqui não está havendo

nenhuma apologia à retenção – muito pelo contrário – desejo sinalizar o quanto

essa repentina retenção é traumática e acaba transformando esta última etapa

num “filtro”.

Para exemplificar essa situação, apresento o depoimento de uma colega

de trabalho, que leciona para uma de nossas turmas de terceiro ano em 2014:

“Minha turma possui trinta alunos, sendo que dezoito ainda

apresentam  hipótese  pré-silábica9 para  a  escrita.  Destes

alunos,  a  maioria  foi  retida  no  terceiro  ano,  alguns  pela

8 Vide anexos.
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segunda  e  um pela  terceira  vez.  Tenho  feito  o  que  posso,

divido a turma em dois grupos para tentar alfabetizá-los, peço

a ajuda da equipe técnico-pedagógica, mas não sei o que será

feito  com  essa  turma  no  final  do  ano  se  estes  alunos

continuarem apresentando tamanha dificuldade: retenção em

massa ou alunos promovidos para o quarto ano sem estarem

alfabetizados”?

3. Falta de alternativas: Sentimos falta de um efetivo acompanhamento para que

a progressão continuada possa dar certo. Faltam alternativas para os alunos com

dificuldades acentuadas, pois estes acabam se arrastando ao longo destes três

anos sem nenhum apoio (a não ser o acompanhamento dos responsáveis, que

varia de acordo com a família) fora as estratégias que o professor – com muito

custo, uma vez que precisa dar conta de 25 a 35 alunos (podendo chegar a 10%

a  mais)  –  consegue  desenvolver.  A  sensação  que  temos  é  de  que  a

responsabilidade está apenas em nossos ombros. 

PNAIC

O PNAIC –  Pacto  Nacional  pela  Alfabetização  na  Idade  Certa  é  um

“compromisso”  assumido  pelo  Governo  Federal  que  visa  assegurar  a

alfabetização  de  todas  as  crianças  até  os  oito  anos  de  idade.  Para  isso,  os

professores  alfabetizadores  podem se inscrever  no programa,  e  participar  de

formações continuadas ministradas por orientadores (também professores das

próprias  redes,  escolhidos  através  de  um  processo  seletivo  realizado  pelas

secretarias de educação) capacitados para tal. 

Este  programa investe  fortemente nas  formações  dos  professores  para

aperfeiçoar  suas  práticas  enquanto alfabetizadores.  Nas aulas,  os  educadores

relembram  teorias  de  autores  importantes,  como  Vygotsky,  Piaget,  Emília

Ferreiro, entre outros. Também elaboram materiais que podem ser utilizados em

sala de aula. Tudo isso é válido e contribui com o trabalho dos docentes.

No entanto, muito se fala sobre os métodos, esquecendo o sujeito que

aprende e que não espera uma metodologia para conhecer o mundo, uma vez

9 Hipótese apresentada por Emília Ferreiro (1986) em que a criança ainda não 
estabelece vínculo entre fala e escrita, e utiliza caracteres diversos para escrever. 
FERREIRO, Emília. Psicogênese da língua escrita, Porto Alegre, 1999.
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que é sujeito ativo do processo ensino/aprendizagem. Pouco se fala do aluno -

de sua realidade – pois o foco está na maneira de ensinar, nas estratégias que

garantirão (se é que isso é possível) a alfabetização na “idade certa”. “Os êxitos

na aprendizagem são atribuídos  ao método e não ao sujeito  que aprende”.

(FERREIRO, 1984, p. 30).

Na verdade,  o  que  falta  é  pensar  na  aprendizagem na  perspectiva  do

aluno, e em nossa realidade, do aluno oriundo da classe popular. Aluno este que

vive  rodeado  de  violências  diariamente,  que  muitas  vezes  utiliza-se  dessas

violências em resposta ao sofrimento ao qual é exposto; vítima da desigualdade

social, desatendido de direitos e de políticas públicas essenciais. Como garantir

a alfabetização até os oito anos dessa criança se a sua realidade é ignorada? 

FALE

O FALE é um Fórum de alfabetização, leitura e escrita, idealizado no Rio

de  Janeiro  em 2007 e  realizado  em Angra  do  Reis  no  ano de  2013,  numa

parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e a

Unirio. O objetivo é proporcionar a socialização das práticas e a reflexão sobre

as mesmas.

Até o mês de maio, aconteceram quatro encontros do FALE desde seu

início em 2013. Sentimos falta desses espaços de troca de experiências e de

reflexão não só em grandes fóruns, mas principalmente dentro da escola. 

Atualmente, nosso direito de planejamento vem sendo negado, uma vez

que  os governos estaduais e municipais deveriam garantir a execução da Lei

que determina o 1/3 da carga horária do docente para planejamento fora de sala

de aula, aprovada em 31 de julho de 2013, de acordo com a análise da Lei nº

11.738, de 2008, no seu Inciso 4:

§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o

limite  de  2/3  (dois  terços)  da  carga  horária  para  o

desempenho das atividades de interação com os educandos.

 Partindo do pressuposto de que as trocas de experiências e espaços de reflexão

são importantes no processo ensino/aprendizagem, torna-se inadmissível o não

cumprimento da Lei supracitada. 

Temos direito a 7 horas e 30 minutos de planejamento semanais, e o que
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temos  são  2  horas  e  30  minutos,  muitas  vezes  ocupadas  por  recados,

coordenações com pautas da própria secretaria; e tendo somente este tempo para

planejamento  das  atividades,  correção  de  provas  e  elaborações  de  materiais.

Torna-se  impossível  a  interação  entre  os  professores  para  trocar  suas

experiências,  inviabilizando  que  o  planejamento  pedagógico  aconteça  num

espaço dialógico, de construção coletiva, como de direito.

CONCLUSÃO

Nos capítulos anteriores, foi possível observar as condições existenciais de quem

aprende,  de  forma  contextualizada  através  de  um  histórico  revelador  de  todo  um
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processo  de  luta.  Atualmente,  a  realidade  nos  apresenta  uma  comunidade  ainda

desatendida, apesar das conquistas que obtiveram por seu próprio mérito. Cotidianos

violentos afetam a estrutura de cada sujeito que compartilha em algum momento aquela

realidade. Interessa-nos nessa pesquisa entender como se aprende e como se ensina em

contextos tão violentos.

 Assim, a comunidade da Vila Campo Belo apresenta um histórico de violência,

divulgada nos principais meios de comunicação da cidade. Se pararmos para refletir em

todo o histórico sofrido de construção dessa comunidade, podemos pensar no impacto

de toda essa dificuldade nas  famílias.  No entanto,  analisar  isoladamente a  violência

local  implica  em  rotulações. Mas  quando  buscamos  dentro  da  própria  História  as

respostas  aos  nossos  questionamentos,  percebemos  que  os  desdobramentos  desse

histórico  estão presentes  nesses  cotidianos,  e  afetam a todos que fazem parte  desse

cenário até a atualidade.

Para o morador de uma localidade tão peculiar como a Vila Campo Belo, por sua

vez aluno de uma escola inserida nessa realidade, assumir-se enquanto cidadão que é,

dentro dessa comunidade tão sofrida e tão ignorada,  não é nada fácil.  Não é essa a

realidade que ele vê retratada na televisão, com tanta gente rica, bem vestida, que come

bem,  que  ouve  músicas  diferentes  das  que  tocam onde  mora,  que  fala  de  maneira

diferente da sua... Como pode então esse sujeito assumir sua identidade social, dentro da

sociedade excludente a qual pertence?

Esse é o grande desafio da Educação para Paulo Freire (1996). Proporcionar ao

aluno  um  espaço  de  reflexões  que  permitam  a  ele  perceber-se  enquanto  sujeito,

reconhecendo sua realidade, sendo capaz de pensar sobre ela, e consequentemente, de

transformá-la, num processo conjunto. 

 “A questão da identidade cultural, de que fazem parte essa dimensão

individual e a de classe dos educandos cujo respeito é absolutamente

fundamental  na  prática  educativa  progressista,  é  problema que não

pode ser desprezado. Tem que ver diretamente com a assunção de nós

por nós mesmos. É isto que o puro treinamento do professor não faz,

perdendo-se e perdendo-o na estreita e pragmática visão do processo.”

(FREIRE, 1996, p. 41).

A identidade cultural na qual os alunos e a comunidade estão inseridos não pode

ser  desprezada.  Não  podemos  separar  os  alunos  da  comunidade  violenta  (ou  seria

violentada?)  da  qual  fazem  parte,  pois  eles  são  essa  comunidade.  E  mais.  Se  os
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educadores passam tantas horas diárias ali, durante anos e anos realizando seu trabalho

que é especificamente humano (já que não lidam com máquinas, programas ou objetos,

e sim com pessoas) será que consequentemente não passam também a fazer parte dessa

comunidade? Será que essas histórias não se entrelaçam?

 Quando  Freire  (1996)  aborda  a  questão  da  assunção,  refere-se  à  ação  de

assumir. Se me proponho a trabalhar dentro de uma comunidade como a da Vila Campo

Belo, preciso assumir meu papel de educador e antes de tudo de cidadão, dentro dessa

realidade  -  que  agora  também é  minha  -  e  dentro  desses  cotidianos  violentos,  que

também me afetam. Ignorá-los significa resumir o processo ensino-aprendizagem a uma

mera transmissão de saberes sem qualquer envolvimento entre os sujeitos.

Portanto,  o  que  as  redes  vêm nos  oferecendo,  como:  progressão  continuada,

PNAIC, FALE - por mais que contribuam com a formação técnica do professor - não

consideram o aluno dentro da sua realidade, nem os contextos violentos ao qual estão

expostos; nem seu histórico de luta. 

Para Paulo Freire (2012),10 quando os conteúdos não emergem da realidade dos

educandos, numa perspectiva dialógica e problematizadora, o que temos é o conceito de

educação  bancária,  ferramenta  de  opressão  que  visa  a  domesticação  do  sujeito,

percebendo-o  como  um  depósito  de  conhecimentos”.  Neste  processo,  ocorre  o  que

Freire chama de “auto desvalia”: é a visão que o outro tem do sujeito, que lhe convence

de que não é capaz. 

Se nós, enquanto educadores das classes populares, desejamos romper com este

sistema opressor e viver a educação numa perspectiva libertadora, não podemos permitir

que a auto desvalia se instale na vida desse aluno. Precisamos cessar a reprodução das

práticas opressoras que nos são impostas o tempo todo, nos convidando a ignorar a

realidade de nossos alunos e nos impondo metas que desconsideram a autonomia da

criança.

Somente  numa  perspectiva  de  humanização  poderá  ser  desenvolvido  um

trabalho alfabetizador comprometido com a libertação. A nossa intencionalidade deve

estar constantemente voltada para a conscientização crítica do sujeito a cerca de sua

realidade  e  sobre  seu  papel  dentro  da  mesma.  São  os  questionamentos  sobre  essa

realidade que a desmistificam. 

10 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Nova Fronteira (Saraiva de Bolso), 2012. 
217 p.
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“Talvez seja esse o sentido mais exato da alfabetização: aprender a

escrever a sua vida como autor e como testemunha de sua história, isto

é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se”. (FREIRE, 2012, p. 12)

Que  possamos,  enquanto  alfabetizadores  das  classes  populares,  propiciar  ao

nosso  educando  a  oportunidade  de  contar  e  recontar  a  sua  história...
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ANEXOS
Apresento alguns dos documentos que embasam a Progressão Continuada, sendo

utilizados no ciclo de Alfabetização (1º ao 3º ano de escolaridade). Em seguida, algumas
imagens  que contam a história  de uma trajetória  entranhada à  pesquisa apresentada
nesta monografia.
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Anexo 2- Imagens reveladoras de uma trajetória entranhada à pesquisa:
O início...

Época  em que  fui  alfabetizada  pela  minha mãe.  Depois  da  tentativa  de  me  manter  em uma escola
particular - que só foi financeiramente possível por uma semana - minha mãe, que não é formada no
magistério, me alfabetizou em casa. Ao ingressar na escola com 6 anos, no antigo C. A. , já dominava a
leitura e a escrita.

“O que eu quero ser quando crescer? Tente adivinhar”!

Escrevendo a minha História...
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“É caminhando que se faz o caminho...”.  Formação de Professores.

Primeira experiência com os cotidianos escolares.

Encerrando a Formação de Professores para iniciar o efetivo exercício do
magistério...
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Contando com o apoio da família.

Encerrando uma etapa para dar lugar a uma nova. Apoio do marido (que ainda nem era marido).
 

UFF - IEAR
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Início da trajetória acadêmica, marcado pelo tradicional “trote”.

Compartilhando saberes e alegria. Aline Pereira - nossa guerreira- à direita da foto, abaixada e com blusa 
roxa.

E. M. Mauro Sérgio da Cunha
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Alunos que apesar de todas as dificuldades, ainda acreditam na força da Educação. 

“É no voar junto que o bando se fortalece”. Família Mauro Sérgio!


