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RESUMO

O presente artigo tem como propósito compreender as influências das experiências de crianças e
adolescentes ex-moradores de rua no processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, elege-se como
percurso metodológico em instituições que atendem este público, a observação participante, intervenção e
entrevista semiestruturada, além da revisão da literatura pertinente à temática. Para discuti-la, no
percurso teórico foram utilizadas como principais referências: Brandão (2006); Graciani (2009); Rabelo
(2003); Tfoni (2010), entre outros. Como resultado, observa-se nos relatos dos entrevistados
(educadores, menores assistidos e da professora) que, apesar da instituição escolar ainda não se
encontrar preparada para receber sujeitos oriundos das ruas, é a ação docente que efetivamente poderá
propor meios de inseri-los nas atividades de modo a superar preconceitos.

Palavras Chave: Ensino e Aprendizagem; Ressocialização; Planejamento.

ABSTRACT

This article aims to understand the influences of the experiences of children and adolescents ex-homeless
people in the process of teaching and learning. To this end, elect as methodological course in institutions
that serve this public, the participant observation, semistructured intervention and interviews, and the
review of the literature pertinent to the subject. To discuss it, the theoretical route was used as main
references: Brandão (2006); Graciani (2009); Rabelo (2003); Tfoni (2010), among others. As a result, it is
observed in the reports of respondents (educators, children and assisted the teacher) that, although of the
school is not yet prepared to receive subject from the streets, is the teaching action that effectively may
propose means of inserting them activities in order to overcome prejudices.

Keywords: Teaching and Learning; Resocialization; Planning.

APRESENTANDO O TEMA, O CONTEXTO E A PESQUISA
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É revoltante saber que existem muitas crianças e adolescentes que vivem nas ruas, prostituindo-se,
drogando-se, roubando, sem ter uma alimentação digna e/ou estudos, lugar tranquilo para dormir. São
seres humanos que necessitam de ajuda e de muita atenção. São crianças e adolescentes que
abandonaram suas casas, suas famílias, por algum motivo, na maioria das vezes, por violência doméstica
e/ou sexual.

A desestruturação familiar como causa da situação de rua de crianças e adolescentes foi outro fato que
nos motivou a realizar esta pesquisa, pois sabemos que, os fatores políticos, econômicos e sociais, estão
cada vez mais gerando a desigualdade social. Os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais
ricos. Portanto, as consequências desta má distribuição de renda formam um círculo vicioso. São crianças
e adolescentes que não têm uma família estruturada para tomarem como referência.

As crianças e adolescentes que, por diversos motivos abandonaram suas casas para viverem nas ruas
apresentam no histórico familiar, quase em sua maioria, casos de alcoolismo e drogadição, gerando
conflitos e, consequentemente, a violência.

A situação de violência, apontada por parte de nossos entrevistados como uma das causas para a fuga de
seus lares de origem, mesmo que as crianças ou os adolescentes não sejam a vítima, estes se ressentem
em defesa, por exemplo, de suas mães. Incapazes de cessá-la ou mesmo de elaborá-la, a rua passa a ser
a única opção.Com isto, oportunidades de desenvolvimento e educação lhes são suprimidas.

Embora a educação faça parte da vida de todo ser humano, podendo acontecer em qualquer lugar, em
diferentes espaços e com diferentes pessoas. Segundo Brandão (2006), a vida em sociedade tem
produzido meios e espaços específicos para um tipo de educação que integra o sujeito à mesma. Neste
sentido, crianças e adolescentes em situação de rua são sinônimos de exclusão.

Pretende-se, com esse artigo, contribuir com a reflexão sobre como a situação de risco social de crianças e
adolescentes que vivem sob o abrigo de Organizações Não Governamentais (ONG) ocorrem em seus
processos de ensino e aprendizagem. Com isso, foram realizadas entrevistas com três educadores (tanto
da escola regular quanto do de uma ONG) e entrevistas, também, com três adolescentes e
pré-adolescentes entre 12 e 16 anos, cuja família de origem se encontra em Recife- PE e que atualmente
estão sendo assistidos por esta mesma ONG.

A ONG que compõe esta pesquisa é a Ruas e Praças, que surgiu em 1988 e tem como público-alvo
crianças e adolescentes que vivem e moram nas ruas. Nomenclatura dada pelas próprias crianças e
adolescentes que viviam nas ruas.

O objetivo da referida ONG é educar crianças e adolescentes que vivem nas ruas, na Região Metropolitana
do Recife, em situação de risco. Tem a arte e a cultura como elementos da construção da cidadania,
incentivando novos projetos de vida para um futuro melhor. Sua proposta pedagógica é a Pedagogia do
desejo. Segundo O Grupo Ruas e Praças (1988, p.24) a Pedagogia do desejo é trabalhar o “resgate dos
sonhos e da construção de projetos de vida.” Portanto, a Pedagogia do Desejo é o resgate dos sonhos dos
sujeitos que se encontram desiludidos, que já não têm mais vontade de viver, que não têm mais sonhos.
Pois a situação em que se encontram, não oferece esta possibilidade de realização de sonhos.

A referida ONG tem quatro programas, quais sejam: Educação de Rua, que tem como objetivo
desenvolver a formação integral desses sujeitos na faixa etária de 08 a 18 anos; Sócio Familiar, para
fortalecer os laços afetivos entre as crianças e os adolescentes com as famílias, ambas atendidas pela
ONG; Articulação Política, cujo propósito é o de interferir nas formulações e fiscalização das execuções
das políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes; e, Centro Educacional Vida Nova, que tem
como foco a reintegração das crianças e adolescentes assistidas pelo Programa com as famílias.

O Centro Educacional Vida Nova (CEVN) é uma instituição que abriga crianças e adolescentes de rua, com
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idade de oito a dezoito anos, situada no Assentamento Capim de Cheiro-Caaporã/PB.

A ONG supracitada tem onze educadores, sendo que quatro têm o Curso de Pedagogia completo, dois com
especialização, uma assistente social, um com formação em letras, um técnico em contabilidade, dois em
processo de formação (Pedagogia) e dois concluíram apenas o Ensino Médio. Apenas dois trabalham
diretamente no Centro Educacional Vida Nova.

A Escola Municipal José Maria Bandeira, também está localizada no Assentamento Sítio Capim de Cheiro,
recebe estudantes do próprio assentamento e assistidos pelo CEVN, que fazem até o 5º ano do Ensino
Fundamental. A Professora que entrevistamos é formada no Curso de Pedagogia há seis anos e em
Psicopedagogia há três anos.

1. DAS RUAS E PRAÇAS PARA A ESCOLA: novas experiências

Infelizmente ainda temos em nosso país e no mundo muitas crianças e adolescentes que vivem nas ruas a
mercê da violência e do tráfico de drogas. O Estado parece não ter a preocupação de implantar políticas
públicas que venham minimizar essa situação.

Por causa da má distribuição de renda existem muitas famílias na miséria. Enquanto poucos têm muito,
muitos têm pouco e em sua maioria, esse pouco não dá para suprir as necessidades básicas do individuo.

[...] a ordem econômica mundial, constata-se que existe uma divisão marcante
entre uma relativamente pequena na faixa populacional rica, ou com acesso a
muitos benefícios sociais e tecnológico, e a maior parte da população mundial,
que vive na miséria ou à beira dela, sem direito ou participação nos benefícios
sociais. (GRACIANI, 2009, p. 85).

Segunda a autora, a população rica, que é a minoria, é a classe que usufrui do privilégio de desfrutar dos
benefícios sociais e tecnológicos, enquanto a classe que está abaixo da pobreza, não tem acesso a esses
benefícios.

Um dos fatores que leva muitas crianças e adolescentes às ruas é a desestruturação familiar,
consequência também da má distribuição de renda. Esta desestruturação familiar, em sua maioria, é
causada pelo desemprego, pelo alcoolismo, pelas drogas, etc. Muitas crianças e adolescentes são atraídos
pela “liberdade”.

[...] os desajustamentos familiares são apontados como causas que podem
explicar as condutas desviantes principalmente das crianças e adolescentes. A
separação dos pais ou a “ausência” da mãe (do pai) são os fatores que mais
influencia no comportamento desviante dos filhos. (MEDEIROS apud GRACIANI,
2009, p.127).

A desestruturação familiar traz graves consequências, principalmente para os filhos. Podemos dizer que,
os pais são as referências dos filhos, se o pai e/ou a mãe vivem em desarmonia, vai refletir no
comportamento das crianças e na violência doméstica. Ao tomarem o rumo das ruas, muitas crianças e
adolescentes se sentem mais acolhidos e por isso não se identificam com a escola, preferindo assim,
frequentarem as ruas que a escola.

Para conseguirem sobreviver nas ruas, esses menores são obrigados a trabalhar, a pedirem esmolas,
expostos à violência e a discriminação. Na maioria das vezes, o pouco dinheiro que ganham usa para
manter o vício pelas drogas, vivendo assim, em condições desumanas e de extrema pobreza. “As crianças,

Pág.3/12



adolescentes e jovens na rua são obrigados a aceitar qualquer emprego ou “bico”, simplesmente para
garantir a sobrevivência imediata.” (GRACIANI, 2009, p. 135).

As crianças e adolescentes moradoras de ruas estão mais expostas e por isso, mais vulneráveis à
violência. Ou seja, quando estão na rua, essas crianças são desamparadas, não têm proteção familiar nem
da comunidade, estando mais vulneráveis a qualquer tipo de violência. Muitas delas fugiram de casa por
causa da violência, tenha sido ela física, psicológica ou sexual. São menores indefesos, expostos a todos
os tipos de maus tratos. “Além das violências familiares, falta de espaço comum, eles são obrigados e
forçados a trabalhar, em vez de brincar ou frequentar a escola.” (GRACIANI, 2009, p. 139).

Os menores que vivem nas ruas não têm o privilégio de aproveitarem sua infância como qualquer outra
criança de sua idade. Muitas vezes não frequentam uma instituição escolar porque são obrigados a
contribuírem ou até mesmo garantirem o sustento da família. “O menino (a) de e na rua não é fruto, mas
vítima da marginalização, produto da sociedade que a gerou, para quem ela não tem projeto de vida
algum, no sentido de crescimento humano.” (GRACIANI, 2009, p.101).

Portanto, Graciani (2009) não vê as crianças e adolescentes de e na rua, como marginais, mas como
sujeitos vítimas de uma sociedade que as desprezam. A ausência do Estado tem ocasionado marcas
profundas nesses indivíduos. O Estado está de olhos vendados para esta situação lastimável, enquanto as
crianças, adolescentes e todos que moram e vivem nas ruas mendigam o pão, o respeito, o
reconhecimento como cidadãos de direitos e deveres.

A abordagem sobre a temática da vida nas ruas com as crianças e adolescentes entrevistados iniciou-se
pela questão pelo qual motivo eles deixaram suas casas para morarem nas ruas, eles responderam:

Eu ficava na rua e voltava para casa. Mas às vezes eu não voltava não, tinha vez
que eu dormia lá (rua), ficava uma semana, quatro dias, dois dias. Eu fugi de
casa porque eu quis ir pra rua, era safadeza. (TOMAZ[1], 2011). Toda vez que
meu padrasto batia na minha mãe eu saia de casa. (RODRIGO, 2011).

Em relação ao Tomaz, consideramos que, se um sujeito vive bem com sua família, não há motivos para
deixá-la para morar nas ruas. Mesmo que ele afirme que fugia de casa por “safadeza”, não
compreendemos deste modo, pois, em entrevista Tomaz afirma ser de uma família numerosa e de classe
economicamente desfavorecida, provavelmente sem diálogo e sem estrutura, não correspondendo às
necessidades dele, desestabilizando-o e contribuindo para que ele procurasse nas ruas o que não tinha em
casa.Deste modo, ele prefere as adversidades ao ambiente familiar.

Já em relação ao Rodrigo a violência doméstica foi o fator principal para que ele preferisse morar nas ruas.
Toda vez que seu padrasto batia em sua mãe, Rodrigo ficava furioso e ia para as ruas. Quando o
adolescente estava nas ruas ele se arrependia de ter saído de casa, mas não voltava: “Porque eu não
queria não, ainda tava com muita raiva e porque eu ficava muito assustado com o meu padrasto.
(RODRIGO, 2011)”.

O sentimento de raiva juntamente com o de revolta impediu que Rodrigo retornasse para casa, preferindo
viver nas ruas a ter que ver seu padrasto espancando sua mãe e não poder fazer nada, pois era ainda
uma criança.

Procuramos saber dos adolescentes como faziam, quais meios eles utilizavam para sobreviver nas ruas,
eles nos deram as seguintes respostas:

Eu trabalhava no sinal e ajudava as pessoas na feira. Tinha vez que eu dormia na
casa do meu colega, eu só dormi uma vez na rua. (TOMAZ, 2011).
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Eu comprava rodo e limpava carro, eu juntava dinheiro e comprava roupa. Eu
dormia na rua mesmo. Tinha muito medo que alguém fizesse alguma coisa
comigo. (RODRIGO, 2011).

Para nossos pesquisados a forma de sobrevivência nas ruas era a mesma, ou seja, compravam alimento
com o dinheiro que arrecadavam nos semáforos, dormiam nas ruas. O trabalho infantil ainda é muito
comum entre as crianças e os adolescentes. Esta é uma das poucas opções que encontram para
sobreviver. A condição de pedinte nos semáforos é uma alternativa para esses sujeitos.

Ter as ruas como moradia é ter certeza que correm riscos, que estão sujeitos à violência e que serão alvos
de preconceitos. A dormida é sempre um momento difícil, pois além do frio que é constante, ficam mais
vulneráveis às atitudes de crueldade de seres que também estão nas ruas.

Perguntamos aos nossos entrevistados do que eles estão achando de suas vidas depois de estarem
frequentando o Centro Educacional Vida Nova, eles responderam:

Aqui é melhor que a rua, eu prefiro aqui mesmo. A vida aqui é boa, come, dorme,
toma banho, aqui tô (sic) estudando. (RODRIGO, 2011).

Porque estou estudando e que a diferença de morar no sítio e morar na rua é
porque na rua eu usava drogas e no sítio não uso. (TOMAZ, 2011).

Porque aqui estou estudando e gosto da escola. (VITÓRIA, 2011).

Os adolescentes afirmam ainda que a vida na referida instituição é mais agradável que viver nas ruas, pois
sendo atendido pelo CEVN, apesar de ter uma rotina repleta de regras, tem refeição na hora certa,
dormida segura, higiene e oportunidade de estudar e mudar de vida.

Para uma criança e/ou adolescente que mora ou morou nas ruas, frequentar uma instituição escolar é uma
tarefa difícil, pois terá que se habituar às regras, aos padrões da instituição, fato este que nem sempre lhe
é comum, pois, a instituição primária, que é a família, não foi suficiente para desenvolver este hábito, haja
vista a sua ausência na mesma.Assim afirma Graciani (2009):

[...] os meninos de rua não se encontram ainda, em geral, preparados para o
convívio escolar, com os respectivos deveres de frequência, ordem e higiene,
dentre outros. A integração forçada e prematura leva a uma rejeição maior e
dificulta ou até impede a escolaridade, devido à frustração, estigmas e rejeição
que o processo escolar provoca nesta fase extremamente delicada da
emancipação. (GRACIANI, 2009, p. 196).

Segundo Graciani (2009), por esses sujeitos estarem à margem dos padrões que as instituições lhes
impõem, a entrada e a permanência na escola são mais difíceis que as crianças e adolescentes que não
experimentaram esta situação de rua, gerando o preconceito, afetando esses indivíduos emocionalmente,
deixando-os cada vez mais excluídos da sociedade e, assim, provocando um círculo vicioso cujo
rompimento depende muitas vezes de outras instituições.

A abordagem sobre a temática da escola com as crianças e adolescentes entrevistados iniciou-se pela
questão de se eles estudavam antes se serem atendidos pelo Centro Educacional Vida Nova, todos
disseram que sim. Buscamos informações do que eles achavam da escola que estudavam, eles
responderam:
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Era bom, mas só que tinha uns meninos que quando ia comer o lanche, jogava
nos outros, mas eu só deixei a escola lá porque eu vim para cá. (VITÓRIA,2011)

Eu gostava da escola. Depois eu não quis mais ir pra escola e fiquei só na rua. Eu
me arrependo porque eu deixei a escola. (TOMAZ, 2011)

Lá era bom, eu gostei, era perto de casa, mas deixei de ir porque eu ficava muito
tempo nas ruas. Eu me arrependo de ter deixado a escola. (RODRIGO,2011)

Como se observa, todos gostavam da instituição escolar em que estudaram antes de serem atendidos pelo
CEVN. Tomaz, apesar de afirmar que gostava da escola, não teve mais vontade de frequentá-la porque
preferia estar nas ruas. Rodrigo também diz que gostava da escola, mas desistiu de frequentá-la porque
passava mais tempo nas ruas que em casa. Tanto Tomaz quanto Rodrigo afirma que se arrepende de ter
largado a escola. Atualmente os três adolescentes estudam o Ensino Fundamental I na Escola Municipal
José Maria Bandeira, localizada no assentamento Capim de Cheiro/Caaporã e, segundo os próprios
sujeitos, gostam da escola na qual estão estudando.

Procuramos saber, com os educadores do CEVN a respeito do gosto dos nossos pesquisados em relação à
frequência escolar. “Eles gostam, eles não perdem por nada. Esses três se embelezam, eles têm prazer
em ir para a escola.” (E1,[2] 2011).

EF1 afirma que os assistidos pesquisados são assíduos nas aulas, não oferecendo resistência para

frequentar a sala de aula. “Eles gostam de ir para a escola. Tem dia que acordam, e não estão com
vontade de ir. Aí a gente conversa: rapaz, tu tá aqui tem que ir para a escola. Quando a gente conversa,
aí ele vai tranquilo.” (E2[3], 2011).

Na fala supracitada, E2 deixa claro que, apesar de os assistidos gostarem de irem á escola, como toda

criança e adolescente, têm resistências que são superadas com o diálogo, enfatizando que a condição
imposta pelo Centro é que todos os assistidos têm por obrigação de frequentar a instituição escolar.

Uma boa relação entre professor e aluno é importante para que a aprendizagem aconteça de forma mais
agradável. A relação entre P1[4] e seus alunos é uma relação de amizade, de confiança, mas também de

cobrança e de exigência.

É um a relação de companheirismo, de afeto, de cobrança. Trato eles igual, pra
mim não tem diferença, eu não ligo se eles vieram das ruas, do mato, pra mim
eles são iguais como qualquer um que está em sala de aula. Eu trato eles como
eu trato os outros, na hora de exigir, exijo, na hora de cobrar e na hora de
ajudar, cobro e ajudo. (P1, 2011)

Observa-se que parece não haver diferença na relação entre a professora e seus alunos. A professora não
faz distinção entre os alunos. A relação é a mesma com todos seus educandos, sejam eles ex-moradores
de ruas ou não. Esta questão nos parece relevante, pois, reitera a necessidade de este público ter o seu
lugar em uma instituição.

Procuramos saber, com a referida professora, se existe algum tipo de preconceito em sala de aula, entre
as crianças da comunidade e os assistidos pelo CEVN. Ela respondeu: “Eles têm uma relação normal de
amizade como qualquer outra criança, porque essa relação deles (assistidos pelo CEVN), que é uma
relação de risco, mas na sala ninguém lembra disso não, ninguém comenta, ninguém fala disso não.” (P1,

2011).
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Segundo a professora, apesar de os pesquisados terem vindo de uma situação de risco social, diferenciada
dos demais alunos, estes últimos não têm nenhum tipo de preconceito, nem comentam sobre essa
questão em sala de aula. Para averiguarmos tais informações, fizemos a mesma pergunta para os alunos
assistidos pelo CEVN, ou seja, se eles se sentem tratados de forma diferente na escola porque são
moradores do CEVN:

Por uma parte eu acho que sim, mas têm alguns que eu acho que não. Têm
pessoas que me olham diferente na escola (TOMAZ,2011). Têm alguns que é (sic)
preconceituoso. Tem pessoa que recebe bem, aqueles que recebem bem, eles
dizem que a gente é daqui do sítio e os que não recebem bem, diz que a gente é
da FEBEM[5], mas aqui não é FEBEM, FEBEM é quando a pessoa tá presa
(RODRIGO, 2011).

Portanto, apesar de a professora afirmar que não há nenhum tipo de preconceito entre os estudantes,
segundo os assistidos pelo CEVN, o preconceito existe por parte de algumas pessoas. Durante a
entrevista, pode-se observar que esta situação de desigualdade os deixam desmotivados, principalmente
quando se referem a eles como os da FEBEM, o que é considerado uma ofensa, um tipo de agressão. Para
os assistidos, quem se encontra na FEBEM é quem praticou algum delito e foi apreendido, pela polícia,
para “pagar” por seu ato. Os assistidos ressaltam que no CEVN eles não estão detidos, mas dispostos a
renunciar às drogas e à vida que levavam nas ruas, podendo, enfim, recomeçar uma vida nova junto aos
seus familiares.

A escola é um ambiente social o qual não está livre de diferentes tipos de violência, sejam elas verbais
e/ou físicas ou mesmo simbólicas. O desrespeito às diversidades ainda se constitui em um desafio nas
instituições de um modo geral e de um modo particular na escola. As avaliações, bem como o currículo
homogêneo e homogeneizante configuram parte da violência que se empreende na escola. “O maior abuso
contra a criança e o adolescente ocorre quando sua personalidade é destroçada, pelo reforço da escola
excludente, com sua cidadania tolhida e seus direitos desrespeitados e até aviltados e violados.”
(GRACIANI, 2009, p. 139-140).

Através dos depoimentos pode-se afirmar que há uma discriminação velada, que não é reconhecida pela
instituição, mas apontada pelos assistidos. Segundo P1, a instituição escolar que recebe os alunos

assistidos pelo CEVN, não tem nenhum tipo de planejamento para receber esses alunos. “Se a escola tem,
eu não sei te dizer não. Mas eu sei que deve ser o que acontece todos os dias, que a gente trabalhe com
eles, sem diferenciar, se ela tem um diferencial pra mim não foi passado não.” (P1, 2011).

Na fala acima, observa-se que a escola não tem planejamento com os professores para receber esses
alunos em sala de aula. Portanto, o professor trabalha como acha que deve ser, ou seja, sem fazer
distinção entre os alunos. O que se espera não é um tratamento diferenciado no sentido de reforçar o
estigma que acompanha estas crianças e adolescentes, mas sim um planejamento que possa prever, por
exemplo, o conhecimento por parte da comunidade do que seja a instituição que abriga este público
diferenciado, cuja vivência nas ruas os impediu, inclusive, de frequentar a escola no “tempo certo”,
evitando o fenômeno de distorção idade-série.

Entre os sujeitos dessa pesquisa encontram-se Rodrigo e Tomaz. Eles passaram muito tempo nas ruas e
até ingressarem na Escola Municipal José Maria Bandeira, não frequentaram uma instituição escolar
regularmente. Eles estudam em uma sala de aula em que se encontram crianças com idades bem menores
que as deles. Enquanto a idade dos demais alunos varia entre 8 e 12 anos, Rodrigo e Tomaz têm 16 e 15
anos, respectivamente.

Através dessa observação, procuramos compreender se eles se incomodam em estudar em uma sala com
alunos bem mais jovens. Rodrigo responde:
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Eu não me incomodo não, mas tem umas pessoas que ficam dizendo: oh praí
rapaz! Um menino velho estudando a 2ª série (3º ano), 16 anos, aí eu digo: É
melhor estudar que ficar sem estudar, vocês estão na 4ª série (5º ano), mas já
passaram pela 1ª e pela 2ª série. Eu posso até passar de vocês. (2011).

O depoimento acima expressa um tipo de violência sofrida, resultado de uma situação da qual o próprio
aluno está tentando superar. Segundo P1, nenhum dos assistidos é alfabetizado. Mas o que é alfabetização

O conceito de “alfabetização”, segundo Schwartz (2010, p. 24), “permite múltiplas interpretações, pois,
enquanto para alguns, alfabetização significa dar conta da leitura de um pequeno texto, (...) para outros é
fundamental a inserção na cultura e nos usos que dela se faz”. Para Tfouni (2010, p. 11), “refere-se à
aquisição da escrita enquanto aprendizagem de habilidades para a leitura, a escrita e as chamadas
práticas de linguagem”. A alfabetização, portanto, estaria relacionada à parte mais formal da leitura e da
escrita, ou seja, às práticas escolares, e refere-se à habilidade de ler e escrever.

Portanto, existem vários significados para o conceito de alfabetização. Para uns estaria relacionada tão
somente com a leitura e a escrita, para outros, para além da relação com a leitura e escrita, alfabetização
é fazer uso desse instrumento no seu dia a dia, na sua cultura.

Alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever. Eles estão em processo, alguns
sabem as letras, mas não conhecem as palavras. Tomaz sabe ler mais que os
outros, ele se desenvolve melhor. O Rodrigo está chegando agora, quando eu
peguei ele não sabia nem fazer o nome, ele agora já chega aqui, me pergunta se
acertou o nome todinho e ele acertou. Mas dos três quem demonstra mais
habilidade, domínio nas coisas e o Tomaz, o Rodrigo quer, mas ele tem muita
dificuldade. O importante é ele querer. (P1, 2011).

Observa-se através da fala da professora, que os assistidos estão em processo de alfabetização. Alguns
estão mais avançados na leitura que outros, mas todos têm o desejo de aprender e por isso se esforçam.

Eles têm muito interesse e também muita dificuldade na aprendizagem, na
escrita, na leitura, muitas dificuldades. (E1)

Eles se interessam pelos conteúdos. Eles têm muita dificuldade na forma de
assimilar as coisas, são lentos. Nenhum dos três sabe ler. (E2, 2011).

Pode-se observar que as falas dos educadores do CEVN estão em acordo com a fala de P1 quando se

refere à aprendizagem dos assistidos. Ou melhor, em todas as falas foi frisada a dificuldade que eles têm
na leitura e na escrita, mas também o interesse e a vontade de aprender.

O processo avaliativo, segundo P1, é o mesmo para todos seus alunos. Não diferencia o fato dos assistidos

terem vindo de uma realidade diferenciada dos demais alunos: “As avaliações são iguais, eles respondem
diante do aprendizado deles, com ou sem dificuldade eles estão respondendo.” (P1, 2011).

O fato de ter alunos com realidades diferenciadas numa mesma sala de aula não é motivo para P1 fazer

distinções na prática da avaliação. A professora utiliza, para todos os alunos, dois tipos de avaliação: a
somativa e a contínua. “Eu trabalho com avaliação contínua, eu não fico só em avaliar através de uma
prova, porque a prova quando eles vão responder naquele momento de nervosismo eles esquecem. Eu
vou avaliando eles continuamente, todos os dias.” (P1, 2011).
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P1 leva em consideração o aprendizado do dia a dia de seus educandos, ou seja, o comportamento, a

participação, o interesse, etc., utilizando a avaliação contínua. Segundo Rabelo (2003, p.70) “Avaliação
contínua é aquela que acontece de forma regular, continuamente, em sala de aula. Não espera chegar ao
final de um trabalho para proceder a uma avaliação; ela se dá durante todo o processo de ensino e
aprendizagem”. Este mesmo autor ainda destaca que a Avaliação Contínua está relacionada com a
aprendizagem dos alunos durante todo o processo educativo, não está preocupada em chegar ao fim de
determinado tempo para poder chegar à conclusão de quais conteúdos os alunos aprenderam.

Como mencionado anteriormente, P1 também utiliza a Avaliação Somativa que, segundo Rabelo (2003,

p.72): É uma avaliação pontual, já que, habitualmente, acontece no final de uma unidade de ensino, de
um curso, um ciclo ou um bimestre, etc., sempre tratando de determinar o grau de domínio de alguns
objetivos previamente estabelecidos.

Neste sentido, a Avaliação Somativa é a realização de várias atividades, em que cada atividade equivale a
uma pontuação. Nela, a aprendizagem do aluno é medida a partir da soma das notas de todas as
atividades.

Sabemos que apenas o ensino em sala de aula não é suficiente para o aluno aprender os conteúdos. É
preciso que além dos muros da escola tenha um responsável pelo estudante, que realize o
acompanhamento da aprendizagem.

A contribuição deles (educadores do CEVN) é mais atuante do que de muitos pais.
Se precisar, eles vêm e eu sinto que eles lá também ajudam, porque as crianças
saem daqui com a tarefa de casa e eles lá ajudam a responder, eu escuto muitos
deles falando: Tio ajudou. E muitos outros vêm e os pais não têm nem coragem
de perguntar se tem tarefa de casa. Eles lá parecem que dão uma ajudinha. (P1,

2011).

Segundo P1, a contribuição dos educadores na aprendizagem dos adolescentes é mais atuante que muitos

pais dos alunos que não são atendidos pelo CEVN. Diz que os educadores ajudam na realização das tarefas
propostas para casa, enquanto, muitos pais não têm a preocupação de ajudar seus filhos.

Procurou-se saber dos entrevistados (educadores e professora) quais sugestões tinham para melhorar a
aprendizagem dos alunos assistidos pelo CEVN.

É essa coisa, do professor perceber em que nível está a relação de aprendizagem
de cada aluno. Como está sendo esse acompanhamento, esse monitoramento.
Poder trabalhar e perceber e vê uma forma para trabalhar essas dificuldades. (E1,

2011).

Para E1, se a professora, além de procurar saber em que nível de aprendizagem os assistidos se

encontram, trabalhasse cada dificuldade facilitaria a compreensão dos mesmos nos conteúdos escolares.
“Tentar levá-los para fora, não só ficar no sítio, mas eles têm que sair para Goiana, Caaporã para fazer
qualquer outra coisa. Participação maior da escola. Essas aulas de reforço, que você está fazendo {a
pesquisadora}, são muito boas.” (E2, 2011).

Na fala acima, E2 sugere que para facilitar a aprendizagem dos pesquisados é necessário que os mesmos

não fiquem isolados apenas no CEVN, mas que sejam realizadas atividades fora da comunidade. Sugere
também que a escola ofereça mais atenção a situação dos assistidos.
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As escolas ao receberem umas crianças dessas, deveriam ter um bom preparo,
principalmente com o educador. Eu vou fazendo o que sei. Devia ter um Projeto
para receber uma criança que veio da rua. O que fazer para ele não voltar mais
Eles (os pesquisados) estão nesse Centro (CEVN), mas o Centro não é tudo não.
Se uma escola tivesse um jogo, um time, alguma coisa que incentivasse, alguma
coisa que ocupasse a mente deles para eles não pensarem no vício que eles têm,
então seria bom. (P1, 2011).

Observa-se que na última fala de E1, a educadora sugere que a professora dos assistidos esteja mais

atenta às dificuldades apresentadas por eles e trabalhar essas dificuldades. Já P1, na fala supracitada, diz

que todas as escolas ao receberem alunos que vieram das ruas, deveriam ter um Projeto para saber
enfrentar essa situação.

Enfatiza ainda que os professores, principalmente os que lecionam para esses sujeitos, deveriam ser
preparados para esta situação específica. Segundo P1, nunca teve preparação receber em sala de aula

meninos que vieram das ruas.

A falta de planejamento para receber os sujeitos vindos das ruas dificulta o trabalho dos professores em
sala de aula. A aprendizagem de menores vindos das ruas teria mais sucesso se a escola trabalhasse os
conteúdos a partir da realidade desses sujeitos.

O conjunto de experiências obtidas nas ruas pelos menores é uma rica fonte de dados que a escola deve
levar em consideração no seu planejamento. Pois, reconhecendo e levando em consideração as
experiências destes menores adquiridas pelo abandono, estes poderiam se sentir valorizados e como
partes integrantes da instituição escolar, sendo assim uma situação mais motivadora para a aprendizagem
destes sujeitos.

Se a escola não vê o conhecimento adquirido nas ruas como importante, os menores “(...) consideram que
não vale a pena “perder” tempo com um conteúdo escolar desmotivador e distanciado da realidade vivida
por eles.” (LEITE, s/d, s/p). Com isso, ficam desmotivados, chegando até a deixar de frequentar a
instituição escolar.

Outro aspecto importante que precisa ser mencionado é dos livros didáticos, pois “(...) vários trabalhos
têm sido apresentados demonstrando a discriminação e a falta de criatividade neles contidos, levando o
aluno a “emburrecer” e ser considerado incapaz de aprender.” (LEITE, s/d, s/p).

Ao trabalhar com os livros didáticos, é necessário reconhecer que existe uma diversidade cultural e que os
mesmos não a abarcam. Neste sentido, cabe ao professor apontar a existência de contextos que não estão
postos, oferecendo aos estudantes elementos distintos para pensar a sua realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Infelizmente a desigualdade social ainda tem ocasionado a miséria e, como consequência, a
desestruturação familiar, levando grande número de crianças e adolescentes às ruas. Na maioria das
vezes, são condicionados a entrarem no mundo das drogas e do crime. Assim, têm sua infância e
adolescência destruídas.

Nas ruas e nas praças, os menores vão à procura do que até então não encontraram em casa, isto é,
“acolhimento”, “paz” e “liberdade”. Mesmo percebendo que as ruas não têm muita coisa a oferecer, os
menores preferem as ruas que retornarem para seus lares. A violência e a discriminação são ações que,
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frequentemente, fazem parte do cotidiano dos menores de e na rua.

Na maioria das situações, como é o caso de dois dos nossos pesquisados, são crianças ou adolescentes
que, antes de irem para as ruas, já haviam frequentado uma instituição escolar. A partir do momento que
suas idas às ruas começaram a ser mais frequentes e demoradas, logo deixaram de frequentar as aulas.

Por outro lado, quando um menor tem a chance de ser atendido por uma instituição social que vise como
regra principal, a estabilização deste sujeito e o retorno à instituição escolar, como é o caso do CEVN,
demonstra que a educação é indispensável para os processos de ressocialização.

O retorno de crianças e adolescentes de ruas à escola pode vir acompanhado do desconhecimento, por
parte da própria comunidade escolar, do que seja realmente a situação de crianças e adolescentes vivendo
nas ruas, bem como as razões que os levaram a isto. Não obstante, este desconhecimento gera
preconceito que, sem medidas efetivas para eliminá-lo, pode levar a novas situações de abandono.

Neste sentido é que chamamos a atenção para que a escola assuma o seu papel de socialização,
garantindo o acesso à informação da comunidade escolar para que suas práticas sejam livres de
preconceito e de fato inclusivas. A depender das crianças e adolescentes, podemos perceber que possuem
as condições para acompanhar as atividades escolares. No entanto, cabe à escola – através do
planejamento - a garantia destas condições com medidas de que devem também privilegiar a própria
comunidade, dado que estas crianças e adolescentes assistidas já possuem a resiliência necessária.
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