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RESUMO 

PEREIRA, Aloana de Oliveira. A participação dos alunos na sociedade: o 
trabalho com o tema cidadania em uma turma de quarto ano do ensino 
fundamental. 83f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica 
na Disciplina Anos Iniciais do Ensino Fundamental) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

O presente trabalho aborda o tema cidadania no âmbito escolar, entendendo a 
criança como sujeito de direitos que também deve ter atuação política, ou seja, que 
deve participar ativamente na sociedade. A pesquisa aconteceu na Escola Municipal 
Armando de Oliveira, em uma turma de quarto ano do ensino fundamental. O 
objetivo foi promover debates e reflexões sobre a inserção dos alunos no processo 
de construção de cidadania, estimulando-os à participação social crítica e ativa. Este 
produto final tem como base: Moura (2002), que encontra, na relação entre 
professor e aluno, interações que negociam significados; Pereira e Silva (2008), que 
ressaltam o desenvolvimento da ética e da cidadania na instituição escolar; e 
Zenaide (2003), que fala sobre os fenômenos da violência a partir dos conceitos 
ética e cidadania; além dos documentos legais (Lei 9394/96, Estatuto da Criança e 
do Adolescente, Diretrizes Curriculares Gerais para a Educação Básica) que 
defendem a formação para a cidadania. O documento “Ética e Cidadania: 
construindo valores na escola e na sociedade” (BRASIL, 2007) trouxe várias 
sugestões de eixos de trabalho para a elaboração de projetos didáticos com os 
alunos, abordando o tema cidadania. Essas sugestões inspiraram a sequência 
didática realizada. Inicialmente, sugeriu-se uma atividade de inserção das crianças 
no processo de pesquisa, com a leitura do “Verbo Ser”, de Carlos Drummond de 
Andrade, caracterizando o primeiro eixo; a seguir, o segundo eixo tratou da 
identificação da criança como sujeito de direitos, a partir da leitura e discussão do 
gibi da Turma da Mônica em “Estatuto da Criança e do Adolescente”; no eixo 
seguinte, a evidenciação da criança, os alunos produziram um Jornal Cidadão, além 
de teatro, jogral e coreografia para a música “Criança não trabalha, Criança dá 
trabalho”, como formas de realçar os direitos da criança e como eles são negados 
na sociedade. O quarto e último eixo visava à participação das crianças nas 
decisões sociais, a partir do livro “Se a Criança Governasse o Mundo”, de Marcelo 
Xavier (2009). Como uma das metas, tinha-se que as crianças fossem capazes de 
requerer os direitos existentes e lutar por outros que se façam necessários. O tema 
teve como evidência questões trazidas pela própria turma, cujos alunos 
demonstraram interesse em tratar da temática. Os alunos puderam conhecer seus 
direitos, entendendo a importância que tem cada pessoa para a sociedade, 
independente da fase de vida em que se encontra. Puderam também construir 
conhecimentos em relação aos direitos sociais. 

 

Palavras-chave: Cidadania - Participação – Ensino Fundamental.   
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1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa para este trabalho se deu na Escola Municipal Armando de 

Oliveira, localizada no centro da cidade de São João de Meriti, onde atuo como 

professora dos anos iniciais. Formei-me, em nível médio, através do curso de 

formação de professores, em 2010, tendo iniciado a graduação em Pedagogia no 

ano de 2011, na UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Em 2013, 

quando ainda cursava o terceiro período, fui convocada para atuar como professora 

nessa rede municipal de ensino. 

 Na escola Armando de Oliveira existem grupamentos de quatro a quinze anos 

(viabilidade de atendimento), sendo duas turmas de pré-escola I, uma turma de pré-

escola II, uma turma para cada ano do primeiro segmento – primeiro ao quinto ano – 

do ensino fundamental, além de uma turma formada por alunos com necessidades 

especiais, totalizando nove turmas. 

 Em 2015, atuei na turma do quarto ano, composta inicialmente por 32 alunos. 

Devido a transferências, ao final do ano letivo havia 28 alunos na turma, sendo doze 

meninos e dezesseis meninas. 

 Em meio às experiências vividas nesses três anos, destaco especialmente o 

ano letivo de 2015. No início do ano, as crianças me perguntavam o que é 

paralisação e greve - motivo que me fez trabalhar as formas reivindicatórias, 

indagavam-me por que não estavam recebendo o desjejum, por que não usavam a 

sala de informática (por falta de professor, desmontaram a sala) e por que tinham 

que sair mais cedo (por falta de água, luz), etc.  

A partir dessas observações e escuta, debrucei-me a procurar novas 

propostas, considerando as crianças como sujeitos históricos e produtores de cultura 

(SARMENTO, 2002). Partindo desses fatos, meu trabalho se propõe a responder a 

seguinte questão: De que forma um professor pode desenvolver ações, atividades 

e/ou projetos pedagógicos que visem ao desenvolvimento da cidadania previsto nos 

documentos legais (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional e Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica)? 

Segundo Benevides (1994), a cidadania ativa só se efetiva pela participação 

política. Isto é, a escola, enquanto espaço político que é – ou deveria ser –, promove 
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espaço dialógico para que democraticamente todos possam participar e ter poder 

decisório. 

Neste trabalho, entende-se cidadania de acordo com a seguinte definição: 

Ninguém nasce cidadão. A cidadania precisa ser aprendida e a escola éo 

lugar onde esse processo pode ser construído. Tornar-se cidadão requer ter 
a oportunidade de ingressar na interpretação das compreensões de mundo, 
até aquele momento, acordados pelos sujeitos que o compõem. 
Entendemos que o papel da escola é oportunizar o ingresso no mundo 
comum pelo acesso à tradição como constituinte do presente (ADAMS; 
ANDREIS, 2012, p. 37 apud CALLAI; TOSO; MORAES; KUHN, 2014, p.2).  

A preocupação com um trabalho que forme os alunos para a cidadania surgiu 

através da reivindicação das próprias crianças em meio às suas perguntas, 

conversas e olhares atentos ao que acontecia na escola e na sua cidade.  

Nesses termos,  

o exercício da cidadania só é possível na vida social. O que significa que a 
prática educativa – formação humana integral – assume sentido, à medida 
que, educa para vida em sociedade, ou da inserção do sujeito no social 
(CALLAI; TOSO; MORAES; KUHN, 2014, p. 5).  

Sendo assim, pautado nos princípios de cidadania - que serão discutidos na 

fundamentação teórica, este trabalho visa trazer possibilidades de reflexão e 

propostas possíveis dentro da escola. 

Com base nessa nova relação estabelecida entre os alunos e eu, é preciso 

enfatizar que eles, efetivamente, participaram desde a elaboração1 do trabalho até a 

sua conclusão2, tendo em vista que algumas atividades foram se modificando a 

partir de nossas conversas e da necessidade estabelecida pelo grupo. 

A minha inquietação sobre a formação das crianças para que atuem 

ativamente na sociedade, modificando-a, surgiu no início do ano de 2015, quando 

elas demonstraram entender – ou buscaram esse entendimento - o mundo que as 

cerca. Isso ocorreu quando o município onde trabalho – São João de Meriti - viveu 

uma crise da educação, com paralisações e greves dos profissionais exigindo 

direitos que já deveriam ter sido postos.  

                                            
1As crianças ajudaram a elaborar este trabalho, ainda que de forma indireta, e suas falas e atitudes 
demonstraram seu percurso.  

2 Os alunos puderam concluir através de nossa reflexão coletiva, de suas produções e da análise de fatos reais. 
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Dentre os motivos que me impulsionaram a investigar e propor experiências 

para desvelar algumas perguntas, encontra-se a necessidade de propor ações 

dentro da escola que se preocupem com o meio social, bem como seus problemas e 

questionamentos. Da mesma forma, os documentos legais – especialmente aqueles 

que tratam diretamente sobre educação – se preocupam com a formação cidadã dos 

alunos, porém ela não integra nossas práticas em sala de aula como deveriam. 

Pretendo, neste trabalho, trazer subsídios para a reflexão docente acerca da 

cidadania e seu desenvolvimento no âmbito escolar.  É sabido que a cidadania, 

juntamente com a ética, é um dos temas transversais previstos nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (1998). Desse modo, o produto buscou 

pensar uma das formas de evidenciar tal temática a partir das demandas da turma.  

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Gerais 

Desenvolver a compreensão da cidadania como participação social. 

2.2 Objetivos Específicos  

Promover debates e reflexões sobre a inserção dos alunos no processo de 

construção de cidadania, estimulando-os à participação social crítica e ativa.  

Incentivar o conhecimento dos direitos existentes, dando enfoque àqueles 

relativos à criança e ao adolescente.  

Creio que, para que se atinjam os objetivos propostos, a escola deva agir 

como um propulsor de experiências a fim de que os alunos (re)pensem acerca de 

determinadas práticas que ocorrem na sociedade.  

3. JUSTIFICATIVA 

Diante do atual cenário da instituição em que trabalho, vê-se que a cidadania 

é pouco explorada nas práticas educacionais. Zenaide (2003) enfatiza que a ética e 

a cidadania são valores pouco apreciados nas relações entre as pessoas na 

comunidade escolar. Tal fato também é constatado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, onde se lê que: “é sabido que a aprendizagem de valores e atitudes é de 

natureza complexa e pouco explorada do ponto de vista pedagógico” (PCN, 1998, p. 

53). Entretanto, essa tem sido uma exigência das próprias crianças nas suas ações, 

falas e interações. 
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Barbosa (2009, p. 9) destaca que a educação tem a “função política de 

contribuir para que meninos e meninas usufruam de seus direitos sociais e políticos 

e exerçam seu direito de participação, tendo em vista a sua formação na cidadania”. 

Apesar de ser uma autora que estuda o desenvolvimento de bebês e crianças em 

idade pré-escolar, esse trecho revela fortemente uma realidade que se estende a 

todas as crianças, independentemente de sua faixa etária.   

Além disso, é possível destacar que nos principais documentos legais há uma 

indicação de direitos que estão longe de se efetivarem. Assim, destaca-se a 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, onde, já no primeiro artigo, 

o termo cidadania aparece como um fundamento do Estado Democrático.  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Posterior à Constituição Federal, em 1990, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente foi sancionado pela Lei nº 8069. O artigo 53, por exemplo, aponta que a 

“criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento 

de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho” 

(BRASIL, 1990, art. 53).  

A cidadania também é referendada por outro documento: a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB. Todavia, enquanto a Constituição Federal 

considera a cidadania como fundamento, e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

enfatiza o preparo ao exercício da cidadania, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional coloca a cidadania como uma das finalidades da educação 

básica, como vemos a seguir:  

A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-
lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 
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fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores 
(BRASIL, 1996, art. 22). 

Com isso, destaca-se que toda3 e qualquer4 proposta destinada aos alunos da 

educação básica deve perpassar pela formação cidadã e sua atuação para a 

sociedade. Entretanto, o que se presencia é a desconsideração dessa premissa 

como um dos objetivos no trabalho pedagógico. Em muitas situações, vê-se uma 

maior preocupação com que os alunos adquiram informações em detrimento de uma 

formação mais global. Os conteúdos trabalhados nas diferentes áreas do 

conhecimento deveriam contribuir para o desenvolvimento da crítica e da autonomia, 

por exemplo, que são competências relevantes para a prática da cidadania.  

Há ainda, recentemente publicada, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica, que, assim como os demais documentos, também 

menciona a cidadania. Em seu artigo terceiro, esse documento evidencia que a 

fundamentação das diretrizes deve ser pautada na cidadania: 

Art. 3º As Diretrizes Curriculares Nacionais específicas para as etapas e 
modalidades da Educação Básica devem evidenciar o seu papel de 
indicador de opções políticas, sociais, culturais, educacionais, e a função da 
educação, na sua relação com um projeto de Nação, tendo como referência 
os objetivos constitucionais, fundamentando-se na cidadania e na dignidade 
da pessoa, o que pressupõe igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, 
respeito, justiça social, solidariedade e sustentabilidade (BRASIL, 2010). 

Com base nos documentos apresentados, principalmente os relacionados à 

educação, e nas considerações realizadas anteriormente, entendo que a cidadania 

não deve ser encarada como um objetivo educacional ou uma disciplina escolar. Ela 

deve aparecer como um tema transversal - como os próprios PCN já referendaram 

em anos anteriores - que deve perpassar as discussões de quaisquer áreas do 

conhecimento.  

Sendo assim, compreendo que a escola, como instituição social que é, deve 

formar sujeitos para atuar na sociedade como um todo, abordando questões sociais 

e instigando a prática da cidadania ativa dos alunos constantemente.  Ressalto que 

não somente à escola cabe essa missão, mas que ela é um loccus privilegiado para 

a reflexão sobre a cidadania e o exercício dela.  

                                            
3 Toda proposta em sua amplitude e complexidade. 

4 Qualquer proposta no sentido de sua valoração na individualidade de cada grupo a que é destinada. 
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Outro aspecto a destacar é que há poucos trabalhos que apontam reflexões, 

práticas e ações que envolvem um trabalho consistente com a cidadania, nas 

diferentes áreas do conhecimento, a partir de questões trazidas pelos alunos. Além 

disso, há muitos autores que escrevem sobre a cidadania, mas ainda há pouco 

arcabouço teórico que articule cidadania e educação. Sendo assim, este trabalho 

busca preencher, em alguma medida, essas lacunas.  

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fim de expor os autores que fundamentaram esta pesquisa, bem como 

minhas reflexões, esta parte do trabalho está dividida em três seções: “A relação 

entre ética e cidadania: refletindo sobre alguns documentos legais”, em que trato da 

articulação dos conceitos de ética e de cidadania e sua implicação na formulação de 

experiências na escola; “Pensando sobre o papel da escola na educação para a 

cidadania”, abordando o desenvolvimento dos educandos para que participem da 

vida ativamente e o papel da escola na elaboração de práticas democráticas; e “As 

crianças e os adolescentes: seus direitos e deveres”, onde destaco a 

responsabilidade da escola frente às demandas impostas pela sociedade. Enquanto 

espaço que forma para a cidadania, é fundamental o conhecimento dos direitos e 

deveres das crianças e adolescentes a partir do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

4.1 A relação entre ética e cidadania: refletindo sobre alguns 

documentos legais 

No sentido original, cidadania ativa se referia apenas aos direitos e deveres, 

permitindo aos cidadãos e cidadãs que participassem da vida pública e política. 

Atualmente, o conceito vai mais além, como se pode ver na citação a seguir:  

[...] o significado da cidadania assume contornos mais amplos, que 
extrapolam o sentido de apenas atender às necessidades políticas e 
sociais, e assume como objetivo a busca por condições que garantam uma 
vida digna às pessoas (BRASIL, 2007, p. 11). 

Sendo assim, a escola, enquanto instituição social, deve levar em 

consideração diferentes aspectos – social, psíquico, físico, cognitivo, científico – e 

também procurar trabalhar com a nova concepção de cidadania ativa, que considera 

a construção complexa da sociedade e a participação nas decisões sociais.  
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Pereira e Silva (2008, p. 27) consideram que “uma das deficiências que 

podemos destacar é que a educação brasileira não tem sido pautada na prática nos 

princípios da cidadania”. Lê-se muito quanto ao desenvolvimento dos educandos 

para a cidadania, mas pouco se ouve a respeito de uma prática pedagógica que se 

preocupe com o tema. Além disso, os autores destacam a falta de sucesso com 

práticas voltadas para a cidadania.  

Para alguns autores, falar de cidadania implicaria falar de ética. Sendo assim, 

a ética será abordada, neste texto, de modo sucinto, ou seja, sem a pretensão de 

esgotá-lo.  Pereira e Silva (2003) abordam que a ética é responsável por formar e 

construir o indivíduo e permite que este se sinta parte integrante da sociedade, 

assumindo as responsabilidades que lhe são cabíveis no meio social. Logo, a ética 

está intimamente vinculada ao fazer humano social, ajudando a orientar a prática da 

cidadania. Nesse sentido, pode-se entender, em certa medida, que a ética atuaria 

como uma espécie de “pano de fundo”, uma base, um suporte que sustentaria a 

cidadania.  

Pequeno (2003) é uma das autoras que recorrem à etimologia da palavra 

para melhor entendê-la e compreender seu conceito. Etimologicamente, ética e 

moral são tidas como sinônimos, pois “Ética vem do grego ethos que significa "modo 

de ser" ou "caráter" [...] O ethos corresponde à palavra mos (moris) da língua latina, 

da qual deriva o termo moral” (p. 11). Porém, atualmente, moral é tida como objeto 

de estudo da ética, já que ethos era o lugar que abrigava os cidadãos da polis 

(cidade grega). A ética se torna maior pelo fato de se dirigir ao caráter e ao 

comportamento, enquanto a moral se dirige às leis e normas que regem esses 

comportamentos.  

Para Pereira e Silva (2008), a ética permite que o indivíduo se constitua e se 

compreenda como um membro da sociedade e se assuma como cidadão. É a 

prática vinculada à ação humana e vivenciada em diferentes contextos, permitindo 

uma perspectiva coletiva das ações. A ética orienta a prática da cidadania a partir da 

relação entre conhecimento e habilidade. 

Com a preocupação de fazer cumprir a função social da escola, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) definem a ética e a cidadania como temas 

que atravessam as diferentes áreas de conhecimento. O documento coloca que  
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a capacidade ética é a possibilidade de reger as próprias ações e tomadas 
de decisão por um sistema de princípios segundo o qual se analisam, nas 
diferentes situações da vida, os valores e opções que envolvem (1998, p. 
47). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o desenvolvimento das atitudes e 

valores está relacionado aos conteúdos atitudinais que são aqueles que, em certa 

medida, colaboram para a inserção social do aluno, possibilitando-lhe perceber-se 

como parte integrante da comunidade da qual faz parte. Dessa forma, a escola não 

é apenas um loccus de transmissão de informações e conhecimentos específicos 

referentes às disciplinas escolares, ela é um espaço formador. 

Apesar de mostrar a importância da formação para a cidadania, os PCNs se 

inclinam fortemente para o papel da escola como disseminadora dos saberes 

científicos, declarados como importantes para serem ensinados na escola, bem 

como para o acesso à cidadania através desses conhecimentos, quando diz que:  

A importância dada aos conteúdos revela um compromisso da instituição 
escolar em garantir o acesso aos saberes elaborados socialmente, pois 
estes se constituem como instrumentos para o desenvolvimento, a 
socialização, o exercício da cidadania democrática (BRASIL, 1998, p. 33).  

O documento agrega relevância para este trabalho ao enfatizar que o tema 

transversal é uma das formas de levar em consideração as questões sociais, 

problematizando-as e (re)contextualizando a realidade escolar cotidiana. A 

transversalidade é caracterizada como um conjunto de “temas que aparecem 

transversalizados nas áreas definidas, isto é, permeando a concepção, os objetivos, 

os conteúdos e as orientações didáticas de cada área, no decorrer de toda a 

escolaridade obrigatória” (BRASIL, 1998, p. 45). Assim, os temas transversais 

evidenciados no PCN são: ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e 

pluralidade cultural.  

A cidadania e suas múltiplas vertentes podem seguir para diversos caminhos, 

o que possibilitou a efetivação e contextualização deste trabalho com as demandas 

evidenciadas pela turma. O tema transversal que mais se aproxima da cidadania é a 

ética, devido ao fato de ambas as teorias defenderem a interdependência entre elas. 

Pereira e Silva (2008) verificam que a “ética inserida na educação desenvolve no 

indivíduo a capacidade de estabelecer relações entre esses conhecimentos e 

habilidades, orientando-o para a prática da cidadania”. 
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Outro documento que estabelece princípios para a educação é a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que também prevê o exercício da 

cidadania. O artigo 3, inclusive, traz subsídios para que esse exercício se efetive, 

entre eles: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas; [...] X - valorização da experiência extra-escolar; XI - 
vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
(BRASIL, 1996) 

Nessa legislação, é possível notar a articulação entre as práticas sociais e a 

educação, além da valorização da experiência que extrapole o espaço escolar. 

Estes são alguns dos requisitos para tornar efetiva a cidadania. Assim, as 

experiências que ocorrem dentro dos limites da escola consideram as crianças 

enquanto sujeitos sociais que devem ter seus direitos assegurados. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB - destaca em seu 

artigo 32, inciso III, que a formação básica do cidadão deve visar ao 

“desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores” (BRASIL, 1996, 

art. 32º, III). Pequeno (2003) enfatiza que a ética é a condição da existência de tais 

valores, e estes, por sua vez, possuem forte ligação com a possibilidade de 

efetivação da cidadania. 

Infelizmente, na lei citada – LDB, a formação ética só está relacionada na 

seção IV, quando trata da última etapa da educação básica: o ensino médio. 

Elencando como finalidade do ensino médio o “aprimoramento do educando como 

pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico” (BRASIL, 1996, art. 35º, III), a LDB acaba por 

situar a ética como uma meta, um objetivo final. Porém, confere a toda a educação 

básica o dever de atribuir aos conteúdos curriculares a seguinte diretriz: “a difusão 

de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 

respeito ao bem comum e à ordem democrática” (BRASIL, 1996, art. 27º, I).  

O documento “Ética e Cidadania: construindo valores na escola e na 

sociedade”, elaborado pelo Ministério da Educação, em 2007, revela que os valores 

são “construídos na experiência significativa que as pessoas estabelecem com o 
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mundo” (BRASIL, 2007, p. 11) e que essa construção depende dos valores 

implícitos nos conteúdos do dia a dia e nas relações interpessoais estabelecidas. 

Esses mesmos valores ajudam a nortear o âmbito ético do ensino. 

Sobre a relação com o ensino, no mesmo documento é destacado que não há 

objetivos explícitos que explorem a formação ética e cidadã das gerações que se 

encontram nas escolas, e estas devem se preocupar com a construção da cidadania 

nos moldes atuais, compreendendo que  

os pressupostos atuais da cidadania têm como base a garantia de uma vida 
digna e a participação na vida política e pública para todos os seres 
humanos e não apenas para uma pequena parcela da população, essa 
escola deve ser democrática, inclusiva e de qualidade, para todas as 
crianças e adolescentes (BRASIL, 2007, p. 12). 

Nesse mesmo sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica (2010, art. 3, p. 1) destacam que fundamentar-se na cidadania e 

na dignidade da pessoa “pressupõe igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, 

respeito, justiça social, solidariedade e sustentabilidade”. Pequeno (2003) salienta 

que esses valores são a condição de existência e de possibilidade da cidadania, 

argumentando que “ser cidadão significa possuir direito ao voto, à liberdade de: 

expressão, à saúde, à educação, ao trabalho, à locomoção, à alimentação, à 

habitação, à justiça, à cultura, à paz, a um meio-ambiente saudável, à felicidade” (p. 

14). O autor traz, também, uma visão de cidadania como algo que se concretiza nas 

ações do nosso dia a dia e no gozo de nossos direitos constitucionais. Dentre os 

requisitos para se educar para a conquista da cidadania plena, encontra-se 

V - a instauração de relações entre os estudantes, proporcionando-lhes 
espaços de convivência e situações de aprendizagem, por meio dos quais 
aprendam a se compreender e se organizar em equipes de estudos e de 
práticas esportivas, artísticas e políticas (BRASIL, 2010, art. 55, p. 17). 

Desse modo, é possível articular as atividades propostas neste trabalho em 

uma sequência didática que se relaciona com os requisitos para a efetivação da 

cidadania. Alcançar a plenitude, ainda que utópico, é o que moveu este trabalho. 

Entendo que a turma pode ser considerada como uma equipe que buscou conhecer 

sobre determinado assunto, utilizando as práticas artísticas como recurso 

pedagógico para tratar de temas ligados às políticas sociais.  
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4.2 Pensando sobre o papel da escola na educação para a cidadania 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, o papel da escola consiste 

em 

[...] propiciar aos alunos as capacidades de vivenciar as diferentes formas 
de inserção sociopolítica e cultural. Apresenta-se para a escola, hoje mais 
do que nunca, a necessidade de assumir-se como espaço social de 
construção dos significados éticos necessários e constitutivos de toda e 
qualquer ação de cidadania (BRASIL, 1998, p. 27).  

Dessa forma, entendo como inserção sociopolítica a construção dos valores 

individuais e seu reflexo nas ações sociais e coletivas. Para construir atitudes e 

valores éticos, é necessário que os alunos sejam incitados a pensar e a refletir sobre 

os acontecimentos. 

Sendo a escola um lugar público, é também um espaço de todos, exigindo 

que as decisões tomadas nele se dêem de maneira democrática. Coelho (2013, p. 8) 

bem lembra que “a negação da criança enquanto ser político, portanto, vem sendo 

reforçada pela sua invisibilidade social e pela indiferença frente ao seu estatuto de 

cidadania”. Logo, considerá-la nas ações educativas é colocá-la como sujeito político 

e desenvolver pessoas para a cidadania. 

Esta pesquisa é apenas a efetivação de pensamentos prováveis de 

realização. Não é um sentimento utópico, mas sim “algo palpável na sua existência 

enquanto partícipe de um grupo social, cuja categoria social se expressa em suas 

peculiaridades” (COELHO, 2013, p. 11). 

Como destacado anteriormente, a legislação colocou a criança como pessoa 

com direitos. Estes, por sua vez, lhes são negados nos espaços onde deveriam ser 

enaltecidos, como a escola pública. 

A própria demanda de tempo desta pesquisa fez revelar a preocupação em 

realmente encontrar uma situação-problema plausível de ser resolvida e que 

envolvesse as crianças em tal processo. Ainda assim, não foi o ideal – o perfeito não 

existe. Porém, as alterações durante o desenvolvimento das atividades e a intensa 

reflexão fizeram trilhar um outro caminho – sobre trabalho infantil – tornando 

perceptível o quanto as crianças estavam participando do processo de elaboração.  
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Portanto, a escola cidadã é “aquela que se assume como um centro de 

direitos e deveres [...] é a escola que viabiliza a cidadania de quem está nela e de 

quem vem a ela” (Freire apud Gadotti, 2008), o que lhe confere papel fundamental 

no desenvolvimento para e pela cidadania. Ninguém ensina a ser cidadão, mas pode 

aprender. 

Aprender a ser cidadão e a ser cidadã é, entre outras coisas, aprender a 
agir com respeito, solidariedade, responsabilidade, justiça, não-violência, 
aprender a usar o diálogo nas mais diferentes situações e comprometer-se 
com o que acontece na vida coletiva da comunidade e do país (BRASIL, 
2007, p. 69). 

Assim, a escola se apresenta como espaço que proporciona aos seus alunos 

possibilidades de serem livres e autônomos. Isso implica o desenvolvimento da 

ética, isto é, estabelecer valores e critérios para agir. É um constante “ir e vir” 

reflexivo. Segundo Serrano (2012, p. 92), para que o exercício da cidadania seja 

praticado pelos cidadãos, “requer-se que ele circule em diversos espaços de 

aprendizagem visando à sua maior sociabilidade, o desenvolvimento da capacidade 

de estabelecer trocas”.  

Entendendo a escola como um espaço de aprendizagem – não podia ser 

diferente -, seu papel social vai além da transmissão de conhecimentos científicos e 

culturais elaborados pelas gerações anteriores, mas implica preocupação social com 

esses mesmos conhecimentos, como eles se contextualizam e de que maneira se 

relacionam com as preocupações sociopolíticas. 

Tratar sobre a participação e atuação política das crianças significa valorizar 

suas singularidades, suas características e dar espaço para suas diferentes formas 

de expressão, destacando, então, suas falas e sua forma peculiar de argumentar.  

As falas das crianças não são, absolutamente, levadas a sério enquanto 
falas propositivas, que dizem o que querem, o que pensam, do que 
gostariam. [...] Precisamos dar condições para que todas as vozes, 
principalmente as sussurrantes, falem e ecoem, para que também 
possamos escutar todas as vozes que emudeceram (ABRAMOWICZ, 2003, 
p. 20 e 22). 

Abordar a participação das crianças nas decisões – escolares ou não – exige 

que recorramos a uma prática democrática. Com certeza, não estamos favorecendo 

que os alunos desenvolvam autonomia e participação social se os fatos e 

acontecimentos dentro da escola não forem norteados por princípios democráticos e 
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relativos à cidadania. Construir a cidadania implica construção da democracia social, 

pois exige a promoção de ações pautadas “na justiça, na igualdade, na equidade e 

na participação ativa de todos os membros da sociedade nas decisões sobre seus 

rumos” (BRASIL, 2007, p. 11 e 12). 

Todavia, para que haja um debate consistente sobre as questões sociais no 

seio da escola - e fora dela - deve haver uma mudança de postura (se for o caso) da 

escola e dos docentes, conforme sugere a citação a seguir: “Isso leva a exigir dos 

educadores uma postura de ação com responsabilidade, ou seja, habilidades para 

atender as demandas, à medida que elas se apresentam” (PEREIRA e SILVA, 2008, 

p. 30). Um exemplo disso é que enquanto acontecia a investigação para elaborar um 

problema para esta pesquisa, a turma revelou forte inclinação para as discussões 

em torno do trabalho infantil. 

Para Coelho (2013), a cidadania ativa é “aquela que possibilita a participação 

das pessoas nos variados segmentos da sociedade em que se faz necessária a 

discussão/ação para decisões que envolvem seu corpo” (COELHO 2013, p. 2). A 

autora, ao tratar sobre a participação, permite perceber que a representatividade 

política (como os representantes de turma) não pode limitar a participação das 

crianças em prol de um bem-estar social. A busca por afirmação dos seus direitos 

deve partir de todos os envolvidos na sociedade, e, portanto, as crianças fazem 

parte desse processo. 

Partindo desses pressupostos teóricos, esta obra traz reflexões, críticas e 

apontamentos necessários para a elaboração de práticas democráticas que 

abarquem todos os envolvidos na prática educativa institucional, em especial as 

crianças, por serem muitas vezes caladas e excluídas do processo de elaboração a 

elas direcionado.  

Os pressupostos adotados aqui se deslizam com alguns ideais destacados no 

documento “Ética e Cidadania: construindo valores na escola e na sociedade”, 

quando enfatiza que:  

Vale a pena salientar, também, que toda a estrutura do projeto está voltada 
para a formação docente e para o fortalecimento de ações que dêem apoio 
ao protagonismo de alunos e de alunas na construção da ética e da 
cidadania (BRASIL, 2007, p. 73).  
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 Mattoso, Mendes e Portella (2012 apud Abramovay 2003) colocam que as 

dificuldades existentes no interior da escola só são superadas quando orientadas 

pela “construção coletiva” em que estão incluídos professores, alunos e corpo 

diretor. Somente assim haverá resultados positivos e ações mais efetivas no trato de 

determinados problemas sociais. 

De forma geral, os autores e reflexões aqui apresentados apontam para a 

importância de não colocarmos o trabalho com a cidadania como algo periférico. 

Compreendo que a escola, e em particular seu corpo docente, deve ajudar os alunos 

a serem protagonistas nesse processo, já que exerce papel mediador. De acordo 

com o documento “Ética e Cidadania: Construindo valores na escola”, a participação 

democrática dos envolvidos no ambiente escolar – ou fora dele – é o que permite 

aos estudantes, docentes e comunidade a construção de valores éticos e de 

cidadania. 

Bassanezi (2013) fala da relevância que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente trouxe para evidenciar o protagonismo infanto-juvenil, colocando as 

crianças e adolescentes como sujeitos que escrevem sua história. Entendo por 

protagonismo juvenil “ações [que] devem estar voltadas ao benefício de uma 

coletividade, podendo ocorrer na escola, na comunidade ou na sociedade” 

(BASSANEZI, 2013, p. 110 apud PARK; FERNANDES; CARNICEL, 2007, p. 241).  

O mesmo autor destaca a centralidade da criança e dos jovens na 

intervenção educativa, além de tratá-los como sujeitos de direitos. Isso significa, 

segundo ele, que não precisam apenas de proteção, mas, como sujeitos de sua 

própria história, necessitam de espaços para participar ativamente da sociedade. 

Bassanezi (2013) recorre ao documento da “VII Conferência Estadual da Criança e 

do Adolescente da Paraíba” (PARAÍBA, 2009) para destacar as diretrizes que 

garantam a participação das crianças e adolescentes na construção de sua 

cidadania, de modo que assegurem espaços para: 

a) Construir espaços que garantam a participação do/a jovem, desde a 
preparação até a sua conclusão, nas Conferências de juventude e do 
adolescente e nas conferências de direitos; 

[...] d) Elaborar estratégias para o fortalecimento da participação de 
crianças, adolescentes e jovens em redes, fóruns coletivos, comitês etc; 
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[...] f) Exigir que os temas transversais sejam inseridos nos projetos a serem 
trabalhados nas escolas, conforme dispõem os Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCN (BASSANEZI, 2013, p. 111). 

Além das diretrizes para garantir espaços à participação, Gentle (2013) 

defende que, para participar da vida coletiva, as crianças e adolescentes devem se 

sentir parte do ambiente coletivo e se responsabilizar pelo que acontece dentro dele. 

O autor propõe um protagonismo ativo que, além de considerá-los como agentes de 

sua própria história, vise “agir na perspectiva de intervir antes que seus gestores 

tomem decisões que não venham contemplar as reais necessidades da comunidade 

estudantil” (GENTLE, 2013, p. 122). Desse modo, exercer a cidadania ativa é fazer 

parte da gestão e dividir responsabilidades decisórias. 

A educação para e na cidadania pode, ainda, ser incluída nos currículos que 

formam os profissionais para atuarem nos segmentos da educação básica. Isto é, 

cabe ao professor criar situações e experiências que proporcionem aos alunos o 

desenvolvimento que vise a esse objetivo.  

4.3 As Crianças e os adolescentes: seus direitos e deveres. 

 No que tange aos direitos da criança e do adolescente, a lei 11.525 de 2007 

altera o artigo 32 da LDB, defendendo que no currículo do ensino fundamental 

deverá ser incluído o 

conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo 
como diretriz a Lei n

o
 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de 
material didático adequado (BRASIL, 2007, art. 1). 

 É inevitável não recorrer ao ECA, quando se trata dos direitos da criança e do 

adolescente. Para D‟aroz e Stoltz (2012, apud COSTA, 2002), discutir o estatuto na 

escola traz ganhos tanto para o professor quanto para o aluno, pois “é a partir da 

discussão e reflexão dos conteúdos trabalhados que se constrói conhecimento” 

(D‟AROZ; STOLTZ, 2012, p. 102).  

Os autores abordam, ainda, que a relação entre o ECA e a educação escolar 

possui distorções. Ele cita que o Estatuto da Criança e do Adolescente ora é 

utilizado como forma de regulação de comportamento das crianças e adolescentes 

por parte da instituição, ora como uma carta de privilégios. Vale ressaltar que, 

muitas vezes, o ECA sequer consegue relacionar-se com o ensino, já que é uma lei 
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que não trata diretamente sobre educação. “Assim, o que temos visto, é uma escola 

que exclui nossos adolescentes quando deveria acolhê-los” (D‟AROZ, STOLTZ, 

2012, p. 102). 

 Excluir o ECA da escola ou distorcer seu entendimento revela uma 

contradição sobre a existência da própria escola. Os autores trazem a importância 

do documento para a garantia da própria educação, o que se pode verificar abaixo:  

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: [...] V - acesso à escola 
pública e gratuita próxima de sua residência (BRASIL, 1990, art. 53, V). 

Calissi e Silveira (2013, p. 14) destacam o caráter “multidimensional” do 

estatuto, na medida em que estabelece “articulações com as diferentes áreas do 

conhecimento e seus respectivos conteúdos”. Os autores consideram o ECA como 

um tema transversal educativo e com característica interdisciplinar, assim como 

apresentam os Parâmetros Curriculares Nacionais.  

Gentle, no intuito de tornar possível o trabalho articulado ao conhecimento 

dos direitos e deveres a partir do estudo do estatuto, pressupõe que a escola, “como 

espaço de formação para a cidadania, pode desenvolver o acesso ao conhecimento 

dos direitos e deveres, aprendendo a trilhar o difícil caminho para a democracia” 

(GENTLE, 2013, p. 120).  

Posso dizer, então, que um trabalho que envolva o Estatuto da Criança e do 

Adolescente para o conhecimento sobre os direitos e deveres implica preparar e 

instrumentalizar os alunos para a luta por seus direitos. Conhecer o estatuto é mais 

que simplesmente dominar e entender sobre os direitos e deveres das crianças e 

adolescentes, é incorporar nas ações do cotidiano esses mesmos direitos, é exercer 

seus deveres, é praticar nas experiências os fundamentos necessários ao exercício 

para a cidadania.  

Possibilitar discussões para o entendimento do estatuto não significa limitá-lo, 

tampouco chegar a um consenso entre certo ou errado. “A intenção é discutir sobre 

os interesses, as possibilidades e os encaminhamentos deste documento” (D‟AROZ, 

STOLTZ, 2012, p. 101). Assim, a escola, como espaço socializador e de inserção 

social, propicia condições para o exercício da cidadania. O conhecimento sobre os 

direitos e deveres é apenas uma das formas de incentivar o exercício da cidadania. 
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Como dito anteriormente, a cidadania pode possibilitar diferentes vertentes de 

trabalho, e este produto é apenas uma delas. 

5. METODOLOGIA 

5.1 Caracterização da escola, da turma e da organização do trabalho 

pedagógico 

As atividades descritas a seguir foram produzidas juntamente com uma turma 

de quarto ano do ensino fundamental na Escola Municipal Armando de Oliveira, 

localizada no centro do município de São João de Meriti. Por estar localizada na 

Baixada Fluminense, a escola apresenta os mesmos problemas de regiões 

periféricas em relação ao município do Rio de Janeiro, bem como baixo investimento 

em infraestrutura básica, dificuldades de acesso a teatros e cinemas devido à 

distância entre sua moradia e a área central onde se localizam estes serviços. Há, 

também, dificuldades particulares, como por exemplo, alguns alunos acompanham 

seus pais depois da escola nos trabalhos, para não ficarem sozinhos em casa; 

outros aprendem ofícios, muitas vezes ensinado pelos próprios responsáveis. 

Os alunos possuem faixa etária entre 9 e 13 anos. Isso revela uma distorção 

idade/série. Tal fato indica pontos “positivos” e “negativos”. O ponto “negativo” é que 

estes alunos ficam desestimulados e desacreditados de si. Além disso, os interesses 

são bem diversos, e as atividades propostas à turma, por vezes, não interessa aos 

mais velhos e vice-versa. Já o ponto “positivo” é a troca de experiências entre os 

pares. Apesar de estarem no mesmo ano de escolaridade, os alunos mais velhos 

contribuem e ensinam os mais novos o que fazer e o que não fazer, tendo como 

referência sua trajetória de vida escolar. Os mais novos também ensinam quando 

fazem os mais velhos enxergarem o mundo de forma diferente, que eles são tão 

capazes quanto poderiam. Obviamente, não quero – nem posso – estigmatizar os 

alunos por sua idade, pelo contrário, é notório que nas interações de troca a idade 

se diluí. 

A turma é constituída por 28 crianças, sendo dezesseis meninas e doze 

meninos, que possuem boa relação interpessoal, são moradores de comunidade 

próxima à escola e pertencem a famílias com baixa renda. Seus responsáveis, em 

sua maioria, não conseguiram concluir os estudos e, por isso, exercem atividades 

profissionais com baixa remuneração, o que os impede de dar conta de todas as 
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necessidades de seus componentes familiares. Algumas crianças têm o pensamento 

de que necessitam ajudar seus pais. A realidade difícil, economicamente falando, 

exige das crianças maiores esforços e responsabilidades com a sua família.  

A sala de aula não pode deixar de lado as questões sociais que cercam o 

entorno da escola ou, até mesmo, penetram nela. Todas essas questões sociais 

influenciam no modo como o professor lida com o processo de ensino. Pensando 

nisso, este trabalho buscou articular fatos sociais trazidos pelas crianças com o 

papel da escola. Nesse sentido, busquei, em sala de aula, estruturar a turma em 

duplas, grupos ou semicírculos, organizações que possibilitavam as trocas e 

conversas entre os alunos durante as atividades.   

5.2 Abordagem do trabalho  

O produto final realizado tem como pressuposto que o professor deve ser um 

pesquisador constante e incansável de sua prática. Ao denominar o professor como 

pesquisador, Moreira e Caleffe (2008, p. 11) defendem que a decisão do professor 

na sala de aula depende de seu conhecimento gerado na pesquisa de sua própria 

prática. Tal ação permite a nós, professores, “a reflexão, a prática reflexiva e a 

pesquisa” (MOREIRA e CALEFFE, 2008, p. 12), sendo assim, essa tríade pode ser 

considerada “os elementos fundamentais no desenvolvimento profissional dos 

professores” (ibid, p. 12). 

A fim de privilegiar a reflexão dos dados gerados pelo trabalho, optei por uma 

abordagem qualitativa, pois 

[...] pesquisadores interpretativos estão mais preocupados em produzir 
descrições adequadas do contexto educacional e análises que enfatizem e 
expliquem os processos sociais que determinam e influenciam o ensino e a 
aprendizagem nas escolas (MOREIRA e CALEFFE, 2008, p. 66). 

Ainda para Moreira e Caleffe (2008, p. 73), a pesquisa qualitativa 

interpretativa “explora as características dos indivíduos e cenários que não podem 

ser facilmente descritos numericamente”. Em vista disso, as falas e as diferentes 

formas de expressão das crianças serviram de subsídios para a análise dos 

resultados a partir de uma sequência didática. 

A pesquisa de cunho qualitativo pode subdividir-se de maneiras diferentes, de 

acordo com a forma de guiar a pesquisa ou pautar-se na consistência da própria 
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investigação enquanto algo rigoroso, metódico e criterioso em suas classificações. 

Por esse motivo, este produto evidenciará a metodologia empregada e sua 

descrição frente aos critérios com os quais possui maior relação. 

O trabalho também tem inspiração na pesquisa-ação, pelo desejo de intervir 

na realidade investigada. Segundo os autores Moreira e Caleffe (ibid p. 89), “a 

pesquisa-ação é uma intervenção em pequena escala no mundo real e um exame 

muito de perto dos efeitos dessa intervenção”. O produto final descrito neste trabalho 

objetivou realizar uma análise baseada em sequência didática de atividades 

elaboradas, pensando na realidade de determinada turma. E, a partir dessa análise, 

avaliar os efeitos dessas experiências para o grupo.   

Moreira e Caleffe (2008) enfatizam que a pesquisa-ação no espaço escolar e 

na sala de aula é uma forma: 

a) de sanar problemas diagnosticados em situações específicas, ou 
melhorar alguma maneira um conjunto de circunstâncias. [...] e) de 
proporcionar uma alternativa à solução de problemas na sala de aula 
(MOREIRA e CALEFFE, 2008, p. 92). 

Costa e Costa (2012) corroboram com Moreira e Caleffe (2008) ao 

considerarem a pesquisa-ação como toda pesquisa em que os participantes e o 

pesquisador se encontram em situação de colaboração com o objetivo de resolver 

determinado problema. Por isso, acredito que este estudo tenha sido realizado de 

maneira cooperativa com meus alunos, com ações em busca de respostas para os 

anseios coletivos, buscando também o aperfeiçoamento ou até mesmo a mudança 

das ações pedagógicas adotadas. 

Diante do exposto anteriormente, neste trabalho busco estreitar os laços entre 

a teoria e prática, tratando justamente a prática como fonte de pesquisa para o 

professor e, de forma cooperativa com os seus alunos, na tentativa de buscar 

respostas para os problemas sociais através de reflexões conjuntas geradas nas e 

pelas aulas. A pesquisa-ação foi conduzida pelo estágio diagnóstico em que os 

problemas foram analisados anteriormente ao desenvolvimento das propostas. 

Diferentemente da pesquisa aplicada - que apresenta bastantes 

semelhanças, em que há um rigor na aplicação de métodos, na pesquisa-ação o 

foco está na obtenção de conhecimentos para um problema específico e de um 

cenário específico, ou seja, os conhecimentos construídos servem para situações 
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particulares, sem a preocupação de generalização. Ressalto, porém, que há certa 

flexibilidade quanto ao desenvolvimento do método, ainda que a referência avaliativa 

permaneça a mesma. E, para o desenvolvimento da pesquisa-ação, há algumas 

ocasiões na educação em que esse tipo de pesquisa se torna apropriada, uma delas 

é: 

Atitudes e valores – possibilidade de incentivar atitudes mais positivas em 
relação ao trabalho, ou modificar o sistema de valores dos alunos em 
relação a alguns aspectos da vida (MOREIRA e CALEFFE, 2008, p. 93). 

Dessa forma, esta pesquisa pretende possibilitar aos alunos a compreensão 

da própria realidade a partir de inferências, reflexões e articulações feitas pela 

própria turma. Além da pesquisa-ação possibilitar a resolução do problema 

evidenciado pela turma, torna-se um método apropriado para a temática enfatizada, 

neste caso, sobre cidadania. 

5.3 Sequência didática  

A sequência didática foi eleita como forma de organizar e estruturar a 

dinâmica de trabalho juntamente com os alunos. Ela consiste numa metodologia 

organizada e pensada a priori – ainda que se permita flexibilidade e reconstrução de 

propostas – com o intuito de sequenciá-las ou interligá-las entre si. De acordo com 

Zabala (1998), sequência didática é  

um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 
realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim 
conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos (ZABALA, 1998, p. 
18). 

O desenvolvimento da autonomia é um favorecimento indispensável para a 

formação da cidadania. Desse modo, as atividades propostas tiveram o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento da autonomia dos alunos, a fim de que eles atuem 

de forma ativa na sociedade. As propostas não objetivaram apenas uma ordem ou 

estrutura, as crianças poderiam participar de toda a elaboração, organização e 

conclusão, ou seja, foram valorizados a fala, o interesse e a contribuição delas. 

 Araújo (2013, p. 322) define o conceito de sequência didática como “um 

modo de o professor organizar as atividades de ensino em função de núcleos 

temáticos e procedimentais”. Posso dizer que houve, então, uma preocupação de 

como as experiências propostas iriam se interligar e se relacionar entre si e com os 
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objetivos. Da mesma forma, dei atenção aos temas a serem tratados em cada 

encontro, aos procedimentos a serem realizados pelos alunos e aos adotados pelo 

docente e, também, às atitudes que os alunos poderiam desenvolver em cada etapa 

e ao final da sequência.  

Todas as propostas previamente planejadas tiveram caráter flexível, levando 

em conta a interação em sala de aula com os conhecimentos prévios advindos de 

cada aluno, suas individualidades e inquietações, que podem acarretar mudanças 

nas atividades. Com base nisso, é possível justificar as alterações feitas a partir da 

segunda atividade, tendo em vista que as crianças demonstraram anseios pelo tema 

“trabalho infantil”. 

5.4 Organização das propostas  

A sequência didática inicial precisou sofrer modificações no decorrer da sua 

execução, sendo necessário que as atividades fossem aperfeiçoadas, adequando-se 

às reais necessidades da turma. Por conta disso, houve um maior intervalo de 

tempo entre algumas etapas. Ao todo, a sequência didática ocorreu em doze 

encontros com a turma, cujas atividades se encontram sintetizadas no quadro a 

seguir:  
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Quadro 1: descrição das atividades 

Datas dos 
Encontros 

Breve Descrição das Atividades 
Seções 

13/10/2015 Leitura seguida de debate do poema “Verbo Ser”, 
de Carlos Drummond de Andrade. Início dos 
desenhos suscitados pelo poema.  

 

1ª seção 

A inserção 
14/10/2015 Conclusão dos desenhos dos alunos. 

23/11/2015 Leitura do ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) em quadrinhos da Turma da Mônica 
e discussão sobre os direitos e deveres da criança. 

2ª seção 

Eu sou 

alguém! 

Tenho 

direitos! 

8/12/2015 Busca de notícias e reportagens na internet que 
abordassem o tema trabalho infantil. 

 

 

 

 

3ª seção 

Ei! Eu quero 

participar! 

9/12/2015 Discussão sobre as maneiras de divulgar essas 
reportagens a outras pessoas. Surgimento da 
proposta de elaborar um telejornal em grupos – 
cada um com a notícia escolhida. 

10/12/2015 Elaboração de um script (rascunho) para o 
telejornal. 

11/12/2015 Digitação dos scripts na sala de informática. 

14/12/2015 Divulgação das notícias no telejornal. 

15/12/2015 Em grupos, elaboração de jogral, teatro e 
apresentação musical (Criança não Trabalha). 

16/12/2015 Continuação e conclusão das produções 
anteriores. 

17/12/2015 Apresentação para os colegas de outras turmas da 
escola. 

18/12/2015 Apresentação de como seria o mundo se eles o 
governassem. 

4ª seção 

Eu posso 

mudar o 

mundo. 

Fonte: produção da autora 
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É válido acrescentar que a organização deste trabalho não obedeceu a uma 

regra de horários ou definição de dias pontuais e pré-determinados. Pelo contrário, a 

sequência didática foi bastante flexível no decorrer das experiências, de forma que 

atendesse às expectativas do grupo, bem como houve também a necessidade de 

maior tempo para as outras atividades exigidas pela própria unidade escolar, tais 

como: semana de provas, recuperação paralela, revisão de conteúdos, reunião de 

pais etc.  

As atividades desenvolvidas foram organizadas em quatro seções ou eixos de 

trabalho.  A primeira foi denominada de “A Inserção”, quando procurei sensibilizar os 

alunos quanto ao tema tratado neste trabalho. A segunda foi intitulada de “Eu sou 

alguém, tenho Direitos!”, momento em que busquei apresentar a criança enquanto 

sujeito de direitos, pois na seção anterior tratei da “invisibilidade” da criança na 

sociedade.  Posteriormente, denominei como terceiro eixo “Ei, eu quero participar!”, 

seção em que destaquei a importância da participação da criança e seu papel na 

sociedade. Por fim, na quarta seção - “Eu posso mudar o mundo”, enfatizo as ações 

e seus resultados para melhorar o mundo, na visão dos alunos. 

A fonte de geração de dados se constituiu na observação, no registro e na 

gravação das falas, nas diferentes formas de escrita, nos desenhos realizados e em 

outras formas de linguagem estabelecidas. O intuito foi analisar a qualidade das 

informações, entendendo o processo e as relações estabelecidas entre professor e 

alunos, coletivamente, em relação à temática proposta e às atividades 

desenvolvidas. 

6. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Como enfatizado anteriormente, a proposta foi dividida em quatro seções ou 

eixos de trabalho. Aqui serão detalhadas as atividades do quadro apresentado na 

metodologia e enfatizados os aspectos positivos e negativos (pontos altos e baixos) 

de cada atividade, promovendo articulações com os autores do referencial teórico.  

6.1 A inserção 

Para inserir os alunos nas atividades, propus primeiramente a leitura do 

poema “Verbo ser”, de Carlos Drummond de Andrade (ver anexo A). O texto aborda 

uma pergunta feita por diversas vezes à criança: “O que você quer ser quando 
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crescer?”, fazendo uma analogia a uma típica frase feita pelos adultos, como se as 

crianças fossem se tornar alguém apenas quando adultos. Neste poema, o autor 

aborda sobre “o que é ser”, destacando a criança como uma pessoa com 

subjetividades e singularidades que devem ser respeitadas. Drummond propõe que 

sejamos hoje e que respeite-se a fase de vida em que a criança se encontra. A fase 

adulta não é a única existente, e portanto, não pode ser a única a servir de 

referência para os acontecimentos sociais.   

A criança é um ser que faz parte da sociedade e que, por isso, se coloca 

como sujeito ativo e deve ser trazida à participação democrática na elaboração das 

práticas escolares.  

Posteriormente à leitura do texto, em círculo, nós discutimos as seguintes 
questões: 

 O que vocês entenderam sobre o texto?  

 É conveniente perguntar o que quer ser quando crescer? Por quê? 

 Se quando crescer e virar adulto será alguém, então a criança não é 
alguém? 

 As crianças são importantes? Elas podem ser alguém agora ou só quando 
crescerem? 

A partir dessa atividade, além de inserir e sensibilizar a turma quanto ao 

assunto, inserindo-a na pesquisa-ação, pude verificar, de maneira coletiva e 

reflexiva, qual seria realmente o caminho que este trabalho iria trilhar. Entendo que 

qualquer planejamento, por ser uma visão prévia, também possui um caráter flexível. 

Após a leitura do poema, os alunos puderam descrever oralmente o que 

entenderam sobre o assunto. O núcleo da conversa, nesse tópico inicial, foi a ênfase 

dada à educação como forma de ascensão social. Depois, as crianças deram 

atenção às diferenças entre adulto e criança. Então, fizemos uma lista de 

atribuições: as que seriam relativas ao adulto e as que seriam relacionadas à 

criança. 

Desse modo, a partir dessa primeira interação entre os sujeitos, o trabalho se 

inclinou para um novo caminho. Na segunda pergunta: “É conveniente perguntar o 

que quer ser quando crescer? Por quê?”, um dos alunos respondeu: “Tia, quando eu 

crescer, eu quero ser criança, porque hoje eu já trabalho como um adulto”. Em 

seguida, ainda no diálogo, outra criança também declarou ter um emprego, para 

ajudar na renda da família, e deu um conselho à amiga: “Você não pode ficar com o 
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dinheiro pra você, você tem que ajudar a sua família a comprar comida”.  Como tais 

crianças pertencem à faixa etária entre nove e onze anos, a situação de trabalho em 

que se encontram é proibida pelo ECA. Por fim, ao tratarmos sobre a importância do 

ser criança, pedi que elas desenhassem como seria o mundo sem a sua existência.  

Uma das crianças se negou a desenhar e entregou a folha em branco, com uma 

justificativa muito plausível: “Tia, eu não vou desenhar o mundo sem crianças 

porque seria impossível. Se não existir criança, não existe adulto. Pra ser adulto, 

primeiro tem que ser criança”. Essa proposta necessitou ser continuada no dia 

seguinte. 

Eis alguns dos desenhos selecionados: 

Figura 1: “Seria abandonado porque os adultos iriam morrer”. 

 
Fonte: Criação de aluno. 

 
Figura 2: “Não tem nada para clarear! / Que coisa triste aqui, tão vazio que eu sou sem as crianças, 

eu sou só um grande bobo”. 

 
Fonte: Criação de aluno. 
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Figura 3: “O mundo das crianças seria triste. Então tudo seria triste e sem cor”. 

 
Fonte: Criação de aluno. 

 

Com base nessas discussões, foi perceptível que o trabalho deveria tomar um 

novo rumo, pois havia uma questão social muito mais ampla a ser discutida, 

envolvendo o direito da criança e a problematização relativa ao trabalho infantil.  

A data5 em que se iniciaram as discussões sobre a relação entre a criança e o 

adulto e a importância de sua efetividade nas ações sociais - 13/10/2015 - coincidiu 

com a que se comemora o dia das crianças, por isso foram discutidas, inclusive, as 

diferentes infâncias existentes e o impedimento para vivê-las. O alunos falaram das 

crianças ricas e pobres, comparando suas moradias, roupas e escolas. 

Posterior as discussões, foi proposto a elaboração dos desenhos, que 

revelaram que é dada às crianças a responsabilidade de fazer do mundo um lugar 

feliz, pois as produções demonstraram certo desânimo, pouquíssimas cores e até 

mesmo a ausência de desenhos, com espaços vazios. Enquanto a discussão sobre 

o poema rendeu cerca de quarenta minutos, a etapa de realização do desenho não 

ultrapassou dez, talvez por estarem cansados da conversa. Tentei estender a 

atividade do desenho para o dia seguinte, mas não tive êxito.   

Creio que poderia ter perguntado se eles gostariam de produzir os desenhos 

sobre o poema ou com base nas discussões que tivemos, assim, estaria, também, 

sendo democrática nas decisões estabelecidas pelo grupo. 

                                            
5 Não estou defendendo a importância da data comercial, mas a forma de como podemos utilizá-la quando nos 
referimos a um resgate social do ‘ser criança’.  
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Esta seção pautou-se na participação política da criança na gestão 

democrática defendida por Coelho (2013). Para a autora, a criança é tratada como 

um “adulto em perspectiva”, isto é, a criança é dependente do adulto e deve ser 

formada para atuar em um mundo futuro6 – grifo meu, negando a possibilidade de 

participar da vida social, ou limitando sua ação. De forma não espantosa, os alunos 

sempre usavam o adulto como referência para falar de si próprios, confirmando que 

A criança é vista com um adulto em perspectiva, ou seja, aquele que está 
sendo moldado para viver em sociedade e dela então participar, dentro do 
que lhe cabe (COELHO, 2013, p. 2). 

Desse modo, no início deste trabalho busquei refletir junto às crianças o papel 

de cada um na sociedade. A roda de conversa proposta possibilitou a troca de 

aprendizagens e de experiências. Sem dúvida, foi extremamente propulsor para este 

trabalho iniciá-lo com a participação das crianças, de modo a repensar o papel da 

escola enquanto espaço formativo. “Portanto, o que se propõe é a garantia da 

possibilidade da ação, em que se dá o pleno direito à comunicação, à opinião, 

dentro das singularidades” de cada fase (COELHO, 2013, p. 10).  

Corroborando com a fala de Coelho (2013), Gentle (2013) destaca que a 

escola “possibilita um leque amplo de trocas simbólicas e culturais, afetivas e 

sociais, de informações e conhecimentos” (GENTLE, 2013, p. 120). A escola possui 

um papel social muito forte, tendo em vista que a maioria das crianças passou ou 

passará por esse ambiente. Sendo assim, a escola busca preparar para a cidadania 

ativa quando considera seus alunos como partícipes da gestão escolar. Ainda que 

essa ideia esteja um tanto distante da realidade da nossa escola em que atuo 

(considerando que os cargos para participar da equipe gestora não são feito através 

de eleição), é possível fazer um trabalho em que as crianças possam efetivar sua 

participação. Esta é a proposta deste trabalho. 

6.2 Eu sou Alguém, Tenho Direitos! 

Após a discussão do poema e da realização do desenho de como seria o 

mundo sem a existência deles próprios, tendo em vista que ainda são crianças, 

iniciamos a segunda proposta.  

                                            
6 A participação da criança é sempre adiada, pois se considera como um ser incompleto e dependente do 
adulto. Este trabalho busca exatamente desconstruir esta ideia. 
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A segunda atividade partiu da leitura do gibi da Turma da Mônica em “O 

Estatuto da Criança e do Adolescente, como consta no anexo B, onde são tratados 

os seguintes direitos: 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990). 

Durante a leitura coletiva do documento, os alunos demonstraram bastante 

interesse e atenção. Depois, no diálogo estabelecido, deram ênfase novamente ao 

tema proposto por eles anteriormente: o trabalho infantil. Tal proposição dos alunos 

me fez perceber que, dessa vez, estava no caminho certo. Então, listamos os 

direitos e deveres das crianças, trazendo a importância de nossas ações individuais 

e coletivas, como na tabela abaixo. 

Quadro 2: Direitos e Deveres das Crianças 

Direitos Deveres 

Saúde Tomar banho e escovar os dentes 

Educação Estudar  

Brincar Guardar os brinquedos  

Ser respeitado Obedecer aos mais velhos e aos 
colegas 

 Fonte: elaboração da turma 
 
 

Figura 4 e 5: Momento da leitura 

  
Fonte: integrante da turma 
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É possível fazer uma associação com o documento “Ética e Cidadania: 

construindo valores na escola e na sociedade”, que se subdivide em eixos. O 

primeiro deles focaliza os direitos humanos, argumentando que “a construção de 

valores socialmente desejáveis é um primeiro objetivo, daí o trabalho voltado para o 

conhecimento [...] do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)” (BRASIL, 2007, 

p. 73). Defendo que o ECA seja apresentado às crianças independentemente da 

realização de um trabalho que trate da temática cidadania. É direito da criança, 

entendida como cidadã brasileira, conhecer seus direitos e refletir sobre eles.  

A escolha para a continuação da sequência didática também foi 

propositalmente escolhida quanto à data. No dia 20 de novembro7, comemora-se o 

dia da Consciência Negra. Contudo, nessa mesma data, comemoramos – 

especialmente este ano – 25 anos em que  

as Nações Unidas adotaram por unanimidade a Convenção sobre os 

Direitos da Criança (CDC), documento que enuncia um amplo conjunto de 
direitos fundamentais – os direitos civis e políticos, e também os direitos 
econômicos, sociais e culturais – de todas as crianças, bem como as 
respectivas disposições para que sejam aplicados (UNICEF, 2015).    

Nesse sentido, as datas deixam de ser comemorativas para serem marcos 

histórico-culturais. 

Acredito que a discussão sobre os direitos negados e as formas de requerê-

los instigou as crianças a participarem da vida social e política, evidência marcada 

pela pergunta: “Tia, então quer dizer que eu posso falar qualquer coisa, mesmo que 

a pessoa fique chateada?”, quando falávamos sobre a liberdade de expressão.  

Naquele momento, discutimos sobre o direito de ser respeitado e sobre o 

bullying, pois as crianças estavam confundindo o direito à liberdade de expressão 

com os apelidos dados e as falas que menosprezam os colegas. Separamos esses 

dois fatos e solicitei que eles exemplificassem uma ação que pudesse ser 

considerada como liberdade de expressão e outra que expressasse um desrespeito. 

Um dos alunos disse “Quando eu falo da Dilma e do Aécio e quando eu xingo”, 

tratando a opinião sobre as formas de governar de Aécio e Dilma como livre 

expressão e o xingamento como algo “errado” e desrespeitoso com o seu 

semelhante. 

                                            
7 Prendendo-me novamente à data como um resgate histórico e social. 
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E as perguntas prosseguiram: 

- Tia, se eu falar isso para minha mãe será que ela vai entender? – quando 

discutíamos sobre o direito ao não tratamento desumano e violento.  

Com essa fala, e conhecendo a realidade dos alunos, foi possível inferir que 

muitas crianças sofrem alguma forma de violência física de seus responsáveis, 

quando fazem algo de errado. Destaco aqui que a “ética, enquanto campo de 

reflexão sobre o dever-ser, bem como a moral, enquanto conjunto de regras 

práticas, têm uma origem histórica. Por isso se pode dizer que [...] a concepção que 

temos do que é bom, justo e correto pode variar ao longo da nossa existência” 

(PEQUENO, 2003, p. 13). Assim, não pretendo aqui fazer pré-julgamentos, pelo 

contrário, estou apenas querendo colocar que a educação e os valores, assim como 

a ética e a moral, variam de indivíduo a indivíduo e são muitos os fatos que ocorrem 

com as crianças além dos muros da escola.  

Discutimos com os alunos a ação de se colocar no lugar do outro e o quanto é 

difícil agir e fazer as melhores escolhas nos momentos de desentendimento. 

Também conversamos sobre a necessidade dos acordos sociais para que haja um 

bom convívio onde quer que estejam. Recomendei que sempre usássemos o 

diálogo como ferramenta de entendimento.  

6.3 Ei, eu quero participar! 

O incentivo à participação das crianças no meio social é, sem dúvida, uma 

das tarefas a serem desenvolvidas com este trabalho. Assim sendo, posteriormente 

às leituras e discussões, os alunos se subdividiram em grupos para pesquisar 

reportagens que tratassem do assunto trabalho infantil em um dos encontros. 

Pudemos utilizar a sala de informática para este fim. As reportagens foram: 1. 

Trabalho infantil e desinteresse levam à evasão escolar; 2. Há uma cultura de 

aceitação do trabalho infantil; 3. Vítima do trabalho infantil, Laudiceia Cruz, hoje 

alfabetizadora, aprendeu a ler e escrever aos 36 anos; 4. Trabalho infantil; 5. 

Exploração do trabalho infantil não é crime nem leva à prisão. 

O segundo eixo do documento “Ética e Cidadania: construindo valores na 

escola e na sociedade”, refere-se à ética como geração de “ações, reflexões e 

discussões sobre o significado desses valores e a sua importância para o 

desenvolvimento dos seres humanos e suas relações com o mundo” (BRASIL, 2007, 
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p. 72). A busca por fatos que acontecem ou aconteceram no mundo concreto, para 

discussão nos grupos e na turma, tendo em vista a formação de valores e atitudes 

individuais e coletivas vem, então, ao encontro do documento. 

Nessa etapa, o que pretendi propor foi que as crianças pudessem divulgar os 

resultados obtidos em sua própria pesquisa. Os grupos tiveram que montar um script 

8 para a divulgação em um telejornal, como consta abaixo para leitura e apreciação. 

Tal ideia foi sugestão da turma, assim como o nome: Jornal Cidadão.  

PRODUÇÃO FINAL DOS SCRIPTS 

Reportagem 1 

Marlon: Bom dia a todos! 

Matheus: Bom dia! 

Matheus: No jornal de hoje apresentamos: Pessoas que são crianças e adolescente deixam de 

ir a escola para trabalhar. O que temos que fazer para ajudá-las. 

Marlon: Muitas crianças e adolescentes não estão planejando mais o futuro a partir da 

educação, pois estão saindo da escola para trabalhar. Os preitos e não só os prefeitos, mas 

também os responsáveis tem que colocar os seus filhos para estudar. No ECA diz que é dever 

da família e do Estado dar educação a essas crianças e adolescentes. 

Matheus: O problema é que as famílias muitas vezes não têm dinheiro e precisam da ajuda 

dos filhos. 

Marlon: Mas não podemos deixar isso acontecer. Devemos denunciar, já que as crianças e 

adolescentes não tem culpa disso. As crianças não conseguem conciliar estudo e trabalho. 

Matheus: E agora vamos saber do tempo com Rayssa Oliveira. 

Rayssa: No Rio de Janeiro vai fazer 30 graus; Na Bahia vai fazer 30 graus; No Amazonas vai 

fazer 30 graus. 

Marlon: Voltaremos depois dos comerciais. 

 

Reportagem 2 

Cassiano: Bom dia Brasil! 

Willian: Bom dia! 

Cassiano: Hoje falaremos sobre trabalho infantil. 

Willian: O trabalho infantil é ilegal! Temos grandes denúncias nos municípios da Baixada 

Fluminense como Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova e Iguaçu e São João de Meriti. 

Cassiano: Há também o trabalho doméstico ilegal, que não é possível quantificar, pois 

acontece dentro das casas e não dá para fiscalizar.  

                                            
8 Script são um conjunto de instruções escritas para serem seguidas. Funciona também como uma espécie de 
roteiro ou manual com orientações que descrevem o caminho ao qual desejam percorrer. 
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Willian: O Estatuto diz que as Crianças e os Adolescentes devem ter seus direitos assegurados 

em primeiro lugar. 

Cassiano: Voltaremos depois dos comerciais. 

 

Reportagem 3 

Eishyla: Bom dia! 

Brendo: Olá cidadão! 

Eishyla: Hoje nós vamos falar de uma mulher chamada Laudiceia.  

Brendo: Ela deixou o colégio aos 11 anos de idade. 

Eishyla: O trabalho fez ela se afastar da escola. 

Brendo: Vale lembrar que o ECA diz que o adolescente só pode trabalhar se forem 

aprendizes. Além disso, não pode atrapalhar os estudos. 

Eishyla: Laudiceia só voltou a estudar aos 36 anos, aprendendo a ler e escrever através da 

ONG MOVA. 

Brendo: Terminamos por aqui por hoje é sôo. 

Eishyla: Mais informações no jornal da tarde. 

 

Reportagem 4 

Clara: Bom dia Brasil! 

Estefani: Bom dia. 

Clara: Hoje nos vamos falar sobre o trabalho infantil. 

Estefani: Trabalho infantil é quando uma criança começa a trabalhar com menos de 16 anos. 

Clara: No Brasil, cerca de 1 milhão de crianças trabalham com menos de 16 anos. 

Estefani: Boa parte do trabalho infantil é causado pela falta de condições financeiras das 

famílias para se sustentarem. Isso pode ser evitado através da melhoria de vida dessas pessoas 

como: aumento de empregos para os responsáveis e aumento de salários. 

Clara: A exploração do trabalho também pode acontecer dentro da própria casa, quando a 

criança trabalha várias horas com tarefas domésticas. Mas, se a criança apenas ajuda os pais a 

organizar a casa não tem problema. 

Estefani: E você, conhece alguma criança submetida à condições de exploração do trabalho 

infantil? Denuncie, disque 100. Temos o dever de ajudar essas crianças. 

 

Reportagem 5 

Thainá: Bom dia! Hoje está sendo votada a lei que vai criminalizar as pessoas que exploram o 

trabalho de crianças e adolescentes no Brasil. Iremos agora à Câmara dos Deputados com o 

Jornalista Uanderson. Bom dia Uanderson, já temos alguma novidade sobre este novo projeto 

de lei? 

Uanderson: Bom dia Thainá! Estamos aqui na Câmara dos Deputados aguardando a votação. 

Esta lei é de muita importância já que hoje nós temos em média 715 mil presos e nenhum 
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deles é preso por este motivo, a exploração do trabalho infantil não é considerado crime. 

Voltaremos depois com mais informações. 

Thainá: Obrigada Uanderson. É bom lembrar que é feita 20 denuncias por semana. Faça você 

também a sua parte. Denuncie, disque 100.  

 
Figuras 6 e 7: Elaboração de script para o “Jornal Cidadão”  

  
Fonte: registro da professora 

 
 
 

Figuras 8, 9, 10 e 11: Elaboração de script para o “Jornal Cidadão”  

   

   
Fonte: registro da professora 

 

Posteriormente à sua elaboração, os alunos tiveram que digitar, na sala de 

informática, o rascunho do script, a fim de analisar as falas, retificar o que não 

consideraram pertinente e revisar os textos. A revisão foi um momento muito 

proveitoso, quando os colegas se ajudaram – inclusive amigos de outros grupos, 

tentando tirar dúvidas em relação à escrita. Os alunos puderam, enfim, apresentar o 

jornal.  
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Figuras 12, 13, 14 e 15: Digitação dos scripts na sala de informática 

 

 
Fonte: registro da professora 

 

Conversamos sobre as questões de pontuação e a importância de voltar ao 

texto, pois ele nunca é acabado. Apesar de o foco do produto final não ser os 

conteúdos conceituais, nesse caso, da área de Língua Portuguesa, eles também 

estão presentes e são importantes para o desenvolvimento das atividades.   

Após a pesquisa de notícias sobre o trabalho infantil e a montagem do script, 

houve a apresentação dos cinco grupos para a própria turma. Seria interessante que 

essa apresentação tivesse sido realizada para outras turmas, de modo a inspirá-las 

junto a seus docentes.  

 
Figuras 16 e 17: Divulgação das notícias no Jornal Cidadão 

   
Fonte: registro da professora 
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Figuras 18: Divulgação das notícias no Jornal Cidadão 

 
Fonte: registro da professora 

 

Os dois dias seguintes foram reservados para que os alunos entendessem a 

importância de denunciar atos que desrespeitem os direitos das crianças e, a partir 

daí, produzissem novas formas de denúncia.  A primeira forma estabelecida foi o 

“Jornal Cidadão”.  

Após lançar o desafio, a turma se dispôs em três grupos: um deles ficou 

responsável por fazer um jogral, o outro se comprometeu a criar uma peça teatral e 

o terceiro, uma apresentação com a música sugerida “Criança Não Trabalha, 

Criança Dá Trabalho” do grupo musical Palavra Cantada.  

Após um tempo reservado para a organização dos grupos, os alunos 

decidiram terminar o trabalho com o título da música “Criança Não Trabalha, Criança 

Dá Trabalho”, já que ele resume todo o propósito da atividade. É importante frisar 

que o produto final não defende o não trabalho, tendo em vista que todas as ações 

das crianças podem e devem ser caracterizadas como um trabalho, um esforço 

exercido para produzir as atividades. O que se defende aqui é a não exploração 

infantil. Ou seja, é necessário problematizar e refletir sobre o conceito de trabalho.  

O grupo que se responsabilizou pela confecção do jogral não se preocupou 

apenas com a questão da exploração infantil, mas com todos os direitos que foram 

discutidos até o momento. Tiveram, inclusive, cuidado com as rimas que 

estabeleceram e a abrangência dos cuidados com o adolescente. Vejamos a seguir: 

JOGRAL  

1ª A criança ainda está se desenvolvendo, por isso, ele precisa de muita atenção. 

TODOS - Todas as crianças têm a liberdade de escolher sua religião. 

2ª A criança tem direito ao lazer e a educação. 

TODOS - Todas as crianças têm direito à vida, à saúde e à alimentação.  
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3ª Todos devem ficar atentos para a exploração. 

TODOS - Todas as crianças têm direito de ter proteção. 

4ª Criança não pode trabalhar, criança também é gente. 

TODOS – O ECA também protege o adolescente. 

5ª A criança e o adolescente merecem respeito, não é espantalho. 

TODOS – Criança não trabalha, criança dá trabalho! 

 

Sobre o tratamento dos direitos no espaço escolar, vemos que: 

Embora a escola não seja o espaço e tempo objetivo da realização de todos 
estes direitos, mas, sem dúvida, é ambiente privilegiado para o exercício de 
sua vivência entre os seus pares (CALLAI, TOSO, MORAES E KUHN, 2014, 
p. 9).  

Logo, a escola deve ser um ambiente que proporciona ação e interação entre 

as crianças, de modo que elas possam criar e recriar diferentes possibilidades, a 

partir de seus pensamentos singulares que muitas vezes são incomuns, divergentes 

e inovadores, em relação aos adultos.  

Já o grupo que se propôs a elaborar um roteiro para teatro fez uma 

diferenciação entre as crianças que ajudam nas tarefas domésticas e as que sofrem 

algum tipo de exploração. Houve uma certa “resistência” por parte de alguns alunos 

para representar o papel das crianças que sofrem com a exploração do trabalho 

infantil. Certamente, nenhuma criança gostaria de se ver em tal papel. Assim, 

pudemos nos colocar novamente no lugar dessas crianças e mostrar a importância 

da denúncia. Abaixo, segue a produção dos alunos. 

TEATRO 

Em uma família, uma criança chamada Willian adorava ajudar seus pais nas 
tarefas domésticas. 

Eishyla: _ Willian, você pode varrer a sala enquanto eu faço a comida? 

Willian: _ Claro mãe! 

Já na família Oliveira, Brendo, pai de Clara, não tinha com quem deixá-la. Além 
disso ele ganhava pouco.Por isso, ele levava sua filha para trabalhar com ele. 

Brendo: _ Clara, você pode me ajudar com essas caixas? 

Clara, como toda criança, não gostava de trabalhar. Ela sentia muitas dores, 
mas não podia reclamar senão seu pai perdia o emprego. Foi quando um 
homem apareceu. 
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Uanderson: _ Menina, com quem você está? 

Clara: _ Estou trabalhando com meu pai. 

Pedro: _ Mas você estuda? 

Clara: _ Não, tive que parar de estudar pra ajudar meu pai. 

Pedro: _ Mas você sabia que o ECA diz que toda criança tem direito a educação e 
ao lazer? 

Clara balança a cabeça dizendo que não. 

Uanderson: _ Nós não podemos deixar isso acontecer. 

Pedro: _ Claro que não. Disque 100. 

Então faça a sua parte! Todos juntos iremos combater a exploração do 
trabalho infantil. 

TODOS: _ Criança não trabalha, criança dá trabalho. 

 

O terceiro grupo fez a coreografia da música “Criança Não Trabalha, Criança 

Dá Trabalho” (anexo C), preocupando-se em evidenciar as características do “ser 

criança”. Dessa forma, utilizou algumas brincadeiras em seu roteiro de movimentos, 

tais como: amarelinha, pipa, pique, corda, cirandas, passa anel, entre outras. 

 Após o trabalho coletivo, os alunos se apresentaram para a própria turma e, 

posteriormente, para os colegas de outras turmas. Reservei um dia e pedi que as 

professoras levassem suas turmas para o pátio para que pudessem assistir às 

produções/apresentações do quarto ano. Essa foi uma das maneiras que encontrei 

para mostrar aos alunos que suas ações, ainda que sejam crianças, podem mudar a 

realidade na qual vivemos, e que a denúncia pode e deve ser feita por todos.  

 
 
 

Figura 19 e 20: Apresentação do jogral 

    
Fonte: registro da professora 
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Figura 21: Conversas para decidir papéis na peça teatral 

 
Fonte: registro da professora 

 
 

Figura 22: Apresentação da peça teatral. 

 
Fonte: registro da professora 

 
 

Figura 23 e 24: A distinção entre a criança que ajuda nas tarefas de casa e as crianças que sofrem 
com o trabalho infantil. 

   
Fonte: registro da professora 
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Figura 25 e 26: Dois homens aparecem e denunciam a exploração do trabalho infantil. 

  
Fonte: registro da professora 

 
 

Figura 27: Conclusão da peça teatral com a frase “Criança não trabalha, criança dá trabalho”. 

 
Fonte: registro da professora 

Essas ações fizeram com que tanto professores quanto alunos refletissem 

sobre as questões apresentadas, incitando-os a participar ativamente da sociedade, 

começando pela escola. O compartilhamento do trabalho desenvolvido teve o 

propósito de incentivar as crianças para que conheçam seus direitos e tomem 

providência quando houver desrespeito e ilegalidade.   

O terceiro eixo do documento “Ética e Cidadania: construindo valores na 

escola e na sociedade” é “voltado para trabalhar a construção de relações 

interpessoais mais democráticas dentro da escola [e] tem o objetivo explícito de 

introduzir o trabalho com assembléias escolares e com resolução de conflitos” 

(BRASIL, 2007, p. 73). Esse eixo permeou e inspirou todo o trabalho, na medida em 

que nas interações sempre há conflitos. Acredito que a experiência cidadã se forma 

gradativamente. A maneira de lidar com os conflitos, os problemas e os 

desentendimentos contribui sobremaneira para a construção da cidadania, pois, 
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como já discutimos na fundamentação teórica, ética e cidadania estão intimamente 

relacionadas (PEREIRA e SILVA, 2008).  

Existia a possibilidade de trabalhar com o livro “Ensinando Política a Crianças 

e Adultos”, de Rubem Alves, contudo, essa atividade exigiria uma movimentação 

maior das outras turmas e a cooperação de todos os membros da comunidade 

escolar, o que dificultou sua execução, principalmente pela escassez de tempo que 

havia para o desenvolvimento do produto final.  

A utilização da sala de informática teve um valor imenso para a turma, pois 

ela foi reaberta logo após a greve dos professores e demais funcionários da 

educação. Iniciamos, no segundo bimestre, eleição para representante de turma, e 

uma das promessas feita pelos alunos candidatos era a reabertura da sala de 

informática. Naquele mesmo período, o prefeito visitou a escola para esclarecer à 

comunidade as razões da reabertura do espaço. Contudo, eles acreditaram que 

contribuíram, de alguma forma, para isso – e eu também, já que os alunos e pais 

estavam usando as redes sociais para evidenciar os erros que aconteciam dentro da 

escola.  

Para Serrano (2012), a escola é um espaço de proteção e um espaço 

educativo. Enquanto espaço de proteção, tem a responsabilidade de acolher aos 

alunos, entendendo-os como cidadãos que necessitam ter seus direitos 

assegurados, para isso, é importante conhecê-los. Já como espaço educativo, a 

escola é tida como um lugar em que se pode aprender e ensinar. Por isso, conhecer 

os direitos e entendê-los como se articulam com os fatos sociais, é um ato 

educativo.  

6.4 Eu posso mudar o mundo 

Por fim, realizamos a leitura do livro “Se a Criança Governasse o Mundo”, de 

Marcelo Xavier (2009), que fala sobre a utopia de um mundo perfeito aos olhos das 

crianças, ensinando que cada um tem a liberdade de criar o próprio mundo, um 

mundo em que sejamos autores do nosso próprio destino.  

A partir dessa sugestão, os alunos elaboraram livremente e artisticamente 

como o mundo seria se eles o governassem. Enquanto o quarto e último eixo do 

documento “Ética e Cidadania: construindo valores na escola e na sociedade”, que 

inspirou as práticas desenvolvidas neste produto final, trata das exclusões sociais, 
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este tópico do trabalho buscou justamente o contrário, a inclusão dos alunos nas 

decisões sociais.  

O caminho percorrido pela sequência didática apontou - e denunciou - a 

“invisibilidade9” da criança, de uma maneira geral, na sociedade, o que vai ao 

encontro dos ideais defendidos neste trabalho: seu reconhecimento, sua 

participação e afirmação. Acredito que a criança não é um miniadulto, um ser 

incompleto nem um “algo a ser”, pois ela interfere no mundo. Segundo Barbosa 

(2009, p. 9), a educação tem função política de contribuir para que as crianças 

“usufruam seus direitos sociais e exerçam o direito à participação, objetivando a 

formação na cidadania”. Sendo assim,  

o papel da escola pública parece-nos de crucial importância na educação 
para a cidadania: é que a escola pública, por definição, acolhe todos, é 
parte integrante da vida da cidade democrática (VASCONCELOS, 2007, p. 
111). 

Na última atividade, as crianças foram convidadas a expressar como seria o 

mundo se elas tivessem um cargo político. Para tal, relembramos tudo o que 

vínhamos fazendo até então: as produções, as discussões e as reflexões. Em 

seguida, os alunos ouviram a história do livro e, ao som da música que tínhamos 

trabalhado, puderam liberar a imaginação, expressando-se artisticamente.  

 
Figura 28: “Crianças e adolescentes do mundo inteiro felizes. O mundo seria bem melhor do que é 

agora. Seria mais bonito e divertido para as crianças”. 

 
Fonte: Produção de aluno da turma. 

                                            
9 Invisibilidade da criança por parte do adulto que deseja ver-se como único sujeito político e produtor de 
cultura. A criança não é invisível, mas se torna quando sua presença e falas são negadas. 
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Figura 29: “Chocolate liberado (avião) / No meu mundo ninguém passaria fome e ninguém ficaria 

triste”. 

 
Fonte: Produção de aluno da turma. 

 
 
 
 

Figura 30: “O mundo das crianças é muito legal, tem barulho e muitos brinquedos”. 

 
Fonte: Produção de aluno da turma. 
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Figura 31: “No meu mundo nunca acabaria o futebol”. 

 
Fonte: Produção de aluno da turma. 

 
 
 
 
 

Figura 32: “A gente poderia, aonde quiser, soltar pipas”. 

 
Fonte: Produção de aluno da turma. 
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O resultado dessa atividade foi a vivacidade de seus desenhos, a liberdade 

para que sejam felizes. De modo bem diferente em relação ao que fizeram no 

desenho da primeira atividade, eles agregaram a si a responsabilidade de ser 

apenas criança. As cores estão muito mais fortes e vibrantes e os brinquedos 

aparecem em todas as produções. O brinquedo é, sem dúvida, o objeto pelo qual a 

criança se prende para compartilhar consigo os principais – senão todos – 

momentos de sua vida. 

Em um dos desenhos aparece a prefeitura. Um dos sentidos inferidos é que 

as ações governamentais sobre as crianças poderiam ser melhores do que a atual 

ou, então, que a participação da criança fez a diferença em relação à prefeitura. Em 

suma, muitas podem ser as interpretações. Em outra produção, um aluno colocou 

que o chocolate seria liberado e que não haveria tristeza nem fome. Sendo assim, 

foi possível perceber que as crianças têm contribuições interessantes que muitas 

vezes não são ouvidas nem valorizadas!  
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7. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

As atividades propostas a essa turma de quarto ano foi uma das 

possibilidades encontradas mediante as necessidades específicas do grupo. Desse 

modo, elas podem sofrer alterações ou adaptações para outras turmas ou apenas 

ser fonte de inspiração para que os docentes repensem o real papel da escola 

enquanto instituição social. 

Moura (2002, p.165) destacou que “[...] os sujeitos interagem mediados por 

um conteúdo negociando significados, com o objetivo de solucionar coletivamente 

uma situação-problema”. Como dito anteriormente, não foi um propósito deste 

trabalho se prender a conteúdos procedimentais, conceituais, factuais. Pelo 

contrário, ele se destinou ao reconhecimento dos direitos das crianças por elas 

mesmas, desenvolvendo a temática da cidadania.  

Não acredito que a formação de valores e atitudes precise estar implícita, por 

isso adoto aqui uma postura contrária, a partir dos valores que pretendo 

desenvolver, com os conteúdos surgindo de acordo com a demanda da turma. 

As etapas da sequência didática propuseram um encadeamento de ações, 

interações e intenções entre as crianças e nossa vida social. A sequência 

proporcionou uma organização prévia e reflexiva, de modo que as atividades 

pudessem ser flexibilizadas e articuladas com a demanda oferecida pelo grupo.    

Tendo em vista que as crianças se fazem presentes no processo de ensino-

aprendizagem, é necessário ouvir suas vozes sugestivas. Propor experiências que 

as complementem em suas atividades cotidianas e atuação no mundo em que 

vivem, é também tratá-las como sujeitos ativos. 

A escola é um espaço de aprendizagens. Assim, defendo que os fatos sociais 

podem ser compreendidos. A escola como um lugar social, tem o papel de formar 

para a cidadania, isso inclui processos que envolvam aprendizagem em “ser 

cidadão”, entendendo qual é a relação e o compromisso de cada um frente aos 

acontecimentos sociais. 

A primeira atividade foi o suficiente para perceber o real problema a ser 

trabalhado na turma. O trabalho infantil não é uma realidade de todos os 
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componentes da turma, mas a convivência com crianças que vivem essa realidade – 

ou necessidade – revela o interesse de sua maioria. 

Pensou-se em elaborar propostas com os alunos que se encontravam na 

situação de aprendizes10, contudo, preocupei-me em colocá-los em evidência como 

um grupo aquém de um „ideal‟ social ou até mesmo levá-los a situação de exclusão 

pelo grupo. Desse modo, os assuntos foram tratados de forma horizontal. 

Com exceção da primeira atividade, os alunos demonstraram bastante 

interesse em participar e entusiasmo com as propostas. Apenas para a reflexão no 

momento da inserção (desenho) é que eles não demonstraram ânimo, tendo em 

vista que se tratava de sua invisibilidade. 

A meta primordial a ser atingida perpassou desde o reconhecimento dos 

direitos à denúncia quando esses direitos são negados ou não se fazem presentes.   

Os objetivos foram se cumprindo ao longo do trabalho, quando era perceptível uma 

mudança de opinião nas exemplificações, nos desenhos, nas interações ou nas 

produções. Percebi o quanto os alunos avançaram em relação à crítica das 

propostas impostas a eles, e a união do grupo em prol de um bem coletivo.  

Anterior a esse tema, o que pretendia propor aos alunos caberia compreender 

como funcionam os partidos políticos, o processo de eleição e decisão em uma 

assembleia, envolvendo representantes de todas as turmas, pessoas do ambiente 

escolar e comunidade. Contudo, seria uma atividade que os alunos aproveitariam 

pouco, tendo em vista que estávamos praticamente no final do ano. Para essa 

atividade, usaria como suporte de trabalho o livro “Ensinando Política a Crianças e 

Adultos”, de Rubem Alves, mas a demanda da turma foi por outro tema: o trabalho 

infantil. Como dito anteriormente, alguns alunos frequentam o trabalho dos pais e 

aprendem seus ofícios. Logo, com o passar do tempo, esses alunos acabam pondo 

em prática seus conhecimentos. Daí tal interesse pela turma em tratar da temática. 

Sabe-se que a realidade das famílias nas quais os alunos pertencem, 

necessitam se ausentar por muito tempo de casa para se dedicar ao trabalho e 

melhorar sua renda. Assim, os alunos ficam sem qualquer atividade no horário 

                                            
10 Utilizei o termo “aprendizes” porque a carga horária em que aprendem uma função não excede cinco horas, 
são liberados quando solicitam, fazem a atividade remunerada com a presença dos pais – são eles quem os 
ensinam - e não houve baixo rendimento escolar ou diminuição da presença que viesse a acarretar uma 
possível evasão escolar. 
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extraescolar. Para que eles não fiquem nas ruas, ou apenas por se tratarem de 

crianças, acabam acompanhando seus pais no trabalho, de modo que possam estar 

sob a responsabilidade de um adulto. Retoma-se ao ECA para destacar os direitos 

das crianças a cultura, esporte e lazer. Novamente, um direito negado às crianças.    

Outra possibilidade de trabalho poderia ser a maior exploração do tema 

“direitos humanos”, juntamente com o estudo sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Mas encontrei grande dificuldade em tratar do tema com crianças que 

vivem uma realidade que se contrasta ao que o documento recomenda tanto na 

escola como em ambiente familiar. O fato de o tema pregar a efetivação de direitos, 

não significa que isso se efetive na realidade da comunidade escolar, sempre ia de 

encontro ao que estávamos lendo e propondo. 

Não proponho com este trabalho uma polarização entre os fatos (certo ou 

errado, bom ou ruim), o que propus foi entender como estes momentos foram se 

constituindo na turma, seguindo um caminho em que pudemos trilhar juntos. De 

forma concomitante, procurei compreender os encaminhamentos dos documentos 

legais (especialmente o ECA) em articulação com as propostas destinadas ao grupo. 

Por fim, cabe destacar que, mais do que alunos, eles podem ser agentes 

atuantes e modificadores de sua prática individual e coletiva. A colaboração entre os 

sujeitos é, sem dúvida, um dos pilares fundamentais da educação para a cidadania, 

e este trabalho objetivou justamente isso, a construção dos conhecimentos em 

relação aos direitos sociais e o repúdio a ações injustas, incorretas e ilegais, que 

devem ser denunciadas, como forma de auxílio àquele que venha a necessitar. A 

liberdade de expressão foi um dos direitos trabalhados e deve ser utilizada, mesmo 

para uma reivindicação. 
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9. ANEXOS 

ANEXO A – POEMA LIDO PARA DISCUSSÃO E INSERÇÃO DAS 

CRIANÇAS NA PESQUISA 

VERBO SER 

Carlos Drummond de Andrade 

 Que vai ser quando crescer?  

Vivem perguntando em redor. Que é ser?  

É ter um corpo, um jeito, um nome?  

Tenho os três. E sou?  

Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito?  

Ou a gente só principia a ser quando cresce?  

É terrível, ser? Dói? É bom? É triste?  

Ser; pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas?  

Repito: Ser, Ser, Ser. Er. R.  

Que vou ser quando crescer?  

Sou obrigado a? Posso escolher?  

Não dá para entender. Não vou ser.  

Vou crescer assim mesmo.  

Sem ser Esquecer. 
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ANEXO B – TURMA DA MÔNICA EM “ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE” 
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ANEXO C – MÚSICA 

Criança Não Trabalha 

 Palavra Cantada (Composição: Arnaldo Antunes E Paulo Tatit) 

Lápis, caderno, chiclete, pião 
Sol, bicicleta, skate, calção 
Esconderijo, avião, correria, tambor 
Gritaria, jardim, confusão 
 
Bola, pelúcia, merenda, crayon 
Banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom 
Tanque de areia, gnomo, sereia 
Pirata, baleia, manteiga no pão 
 
Giz, merthiolate, band-aid, sabão 
Tênis, cadarço, almofada, colchão 
Quebra-cabeça, boneca, peteca, botão 
Pega-pega, papel, papelão 
 
Criança não trabalha, criança dá trabalho (Bis) 
 
1,2 feijão com arroz, 
3, 4 feijão no prato 
5, 6 tudo outra vez... 
 
Criança não trabalha, criança dá trabalho (Bis) 
 
Lápis... 
Banho de rio, banho de mar, pula-sela, bombom 
Quebra-cabeça, boneca, peteca, botão... 
 
Não trabalha... 

 
Link: http://www.vagalume.com.br/palavra-cantada/crianca-nao-trabalha.html#ixzz3voaHt4qY 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.vagalume.com.br/palavra-cantada/
http://www.vagalume.com.br/palavra-cantada/crianca-nao-trabalha.html#ixzz3voaHt4qY

