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resumo

A Infância é uma das fases de vida do ser humano que se caracteriza pelo período de crescimento, que engloba os estágios
da “primeira infância, de zero a três anos; segunda infância, de três a sete anos; e terceira infância, de sete anos até a
puberdade. Períodos extremamente dinâmicos e ricos, nos quais o crescimento se faz, concomitantemente, em todos os
domínios, anatômicos, fisiológicos e psíquicos. Razão que suscitou a necessidade de compreender e analisar a realidade
educacional e familiar oferecida as crianças do Tocantins, especificamente em uma das regiões onde estão situadas duas
comunidades quilombolas. O foco é nos escritos das crianças que estão na faixa etária de 10 a doze anos, que estudam no
5º ano das escolas Municipais e Estaduais da região sudeste do Tocantins, incluindo as áreas quilombolas do município de
Arraias. A investigação teve como suporte teórico autores como Ariès (1973, Montessori(1982), Costa (2002) Arroyo,
Angotti(1994) Del Priori(2003) Charlot(2000; 2007), Weber(1982), bases de dados do Censo escolar. A metodologia
utilizada para realizar esta pesquisa possui cunho qualitativo com base na pesquisa participante. Portanto perpassou por
várias etapas: contatos com as escolas, contação de histórias, realização de atividades lúdicas, relacionadas às histórias
contadas e redações produzidas pelos alunos, sobre os temas que desejassem, quais sejam: ”Minha família é”. “Minha
infância” é”...”Minha escola é assim”. Os resultados deste estudo devem ser utilizados para fins de análise e proposição de
políticas públicas e educacionais mais efetivas e emancipatórias para construção de uma Infância que seja melhor atendida
nos aspectos da garantia de sua cidadania.

Palavras-chave: Infância, Saberes, Poderes Políticas Públicas, Políticas Educacionais.

Résumé/ Abstrat

L’enfance est l’une des étapes de la vie de l’être humain caractérisée par la période de croissance, qui comprend les étapes
de la «petite enfance, de zéro à trois ans; deuxième enfance, de trois à sept ans; et troisième enfance, de sept ans à la
puberté. Périodes extrêmement dynamiques et riches dans lesquelles la croissance se produit simultanément dans tous les
domaines, anatomique, physiologique et psychique. Cela a conduit à la nécessité de comprendre et d&39;analyser la
réalité éducative et familiale offerte aux enfants de Tocantins, en particulier dans l&39;une des régions où se trouvent
deux communautés de quilombola. L&39;accent est mis sur les écrits d&39;enfants âgés de 10 à 12 ans qui étudient en 5e
année dans les écoles publiques et municipales de la région sud-est de Tocantins, y compris dans les zones de quilombola
de la municipalité d&39;Arraias. La recherche avait pour support théorique des auteurs tels que Ariès (1973, Montessori
(1982), Costa (2002), Arroyo, Angotti (1994), Del Priori (2003), Charlot (2000; 2007), Weber (1982), bases de données
du recensement scolaire. La méthodologie utilisée pour mener cette recherche a un caractère qualitatif basé sur la
recherche des participants, elle est donc passée par plusieurs étapes: contacts avec les écoles, récits, activités ludiques
liées aux histoires racontées et aux écrits produits par les élèves, sur les thèmes. ce qu&39;ils souhaiteraient être: “Ma
famille est ma”. “Mon enfance” est “…” Mon école est comme celle-ci. ”Les résultats de cette étude devraient être utilisés
pour analyser et proposer des politiques publiques et éducatives plus efficaces et plus émancipatrices. construire une
Enfance mieux servie pour garantir la citoyenneté.

Mots-clés: enfance, connaissances, pouvoirs Politiques publiques, politiques éducatives.

RESUMO/ABSTRACT

Título: Niños en Tocantins: su conocimiento y poder en las comunidades de la ciudad de Arraias y Quilombola

Eje: La infancia es una de las etapas de la vida del ser humano caracterizada por el período de crecimiento, que abarca las
etapas de la "infancia temprana", de cero a tres años; segunda infancia, de tres a siete años; Y la tercera infancia, desde los
siete años hasta la pubertad. Períodos extremadamente dinámicos y ricos, en los que el crecimiento se produce de forma
concomitante en todos los dominios, anatómicos, fisiológicos y psíquicos. Esto llevó a la necesidad de comprender y
analizar la realidad educativa y familiar que se ofrece a los niños de Tocantins, específicamente en una de las regiones
donde se encuentran dos comunidades de quilombola. La atención se centra en los escritos de los niños de 10 a 12 años de
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edad, que estudian en el quinto año de las escuelas municipales y estatales en la región sureste de Tocantins, incluidas las
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áreas de quilombola del municipio de Arraias. La investigación fue apoyada por autores teóricos como Ariès (1973,
Montessori (1982), Costa (2002) Arroyo, Angotti (1994) Del Priori (2003) Charlot (2000; 2007), Weber (1982). La
metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación es cualitativa basada en la investigación del participante, por lo
que pasó por varias etapas: contactos con escuelas, narraciones, actividades de juego, relacionadas con las historias
contadas y ensayos producidos por los estudiantes, sobre los temas. "Mi infancia es" ... "Mi escuela es así". Los resultados
de este estudio deben utilizarse con el fin de analizar y proponer políticas públicas y educativas más efectivas y
emancipatorias. para construir una Infancia que esté mejor servida en los aspectos de garantizar su ciudadanía.

Palabras clave: niñez, conocimiento, poderes, políticas públicas, políticas educativas
INTRODUÇÃO

É na fase da Educação Infantil e séries iniciais do Ensino fundamental que se encontram as crianças
em sua plena Infância, seu período mais promissor de desenvolvimento. Portanto, esta pesquisa
investigou a Infância, que é definida no dicionário Aurélio (2002), como o período de crescimento,
no ser humano, que vai do “nascimento até a puberdade, período extremamente dinâmico e rico, no
qual o crescimento se faz, concomitantemente, em todos os domínios, e que, segundo os caracteres
anatômicos, fisiológicos e psíquicos”.

Ainda dentro desse conceito está a ideia dos estágios que a Infância engloba “primeira infância, de
zero a três anos; segunda infância, de três a sete anos; e terceira infância, de sete anos até a
puberdade”.

Para muitos autores como Celestin Freneit, (1896-1966) Froebel e Montessori, (1870-1952) a
infância é o um período de desenvolvimento e que em cada etapa a criança tem várias necessidades
que precisam ser supridas como a de alimentação, de proteção contra o perigo, da intempérie. Mas a
criança também tem a necessidade de trabalhar para produzir os meios que satisfaçam suas
necessidades anteriores.

O alemão Friedrich Froebel (1782-1852) não poupou esforços para dedicar seus estudos sobre a
Infância e a considerava como de uma importância decisiva na formação da pessoa humana. Dizia
ele, que a infância era o elo que igualaria todos os homens, sua essência boa e divina, ainda não
corrompida pelo convívio social.

Já Montessori em seu método advogou a necessidade da normatização da criança por meio de
exercícios na linha, ao mesmo tempo em que chama a atenção sobre as formas de como a criança
absorve o mundo em que vive. Dentre seus princípios educativos estão: a individualização e a
liberdade, onde a autora defende a criança da repressão do adulto que muitas vezes obstaculiza o seu
desenvolvimento infantil, seja nos ambientes escolares, não escolares e ou familiares.

Sabe-se que apesar da Infância se caracterizar como um período de vida com características
biológicas, quase que comum a todas as crianças, o contexto social, a cultura de cada região, ou
localidade, podem influenciar muito na construção do seu ser. Por isso, seus ambientes precisam ser
propícios e preparados com cuidado e intencionalidades educativas para o alcance dos objetivos
formadores do Homem de amanhã. Sabe-se, entretanto, que tanto no processo educacional escolar,
quanto familiar, muitos fatores estão envolvidos e influenciam diretamente nos resultado e fins
educativos. Razão para que todas as ações e investidas intra e extra escolares precisam ser analisadas,
desta forma a pesquisa buscou investigar como tem e está sendo a construção da Infância,
especificamente por meio das relações de seus saberes e dos poderes que são exercidos pelos seus
educadores, sejam escolares e ou familiares.

A metodología utilizada para realizar esta pesquisa possuiu cunho qualitativo com base na
pesquisa-ação, tendo em vista que a pesquisadora manteve uma comunicação dialógica, horizontal
com todos os participantes de “modo operativo e participativo”, como nos diria (Thiollent, 2011, p.
14).
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Os resultados deste estudo devem ser utilizados para fins de análise e proposição de políticas
públicas e educacionais mais efetivas e emancipatórias para construção de uma Infância que seja
melhor atendida nos aspectos da garantia de sua cidadania.

1.2- Fundamentos da relação de Saberes e Poderes

Investigar a Infância é compreender a complexidade da demanda, que possui diversas discussões e
facetas, dentre elas, estão segundo os dados educacionais de municípios brasileiros que segundo
Costa (2008) nos chamam a atenção por “denunciar a existência de diferentes relações de domínio e
poder na maioria das instituições escolares que têm comprometido as relações de aprendizagem e de
saber das crianças que lá estão matriculados” (2008).

Por outro lado, o poder exercido pelas famílias sobre estas crianças, são, muitas vezes, decorrentes de
uma formação conservadora e tem reproduzido outros tipos de comportamentos e ações que
merecem ser estudados.

Outras facetas assinalam a Infância, entendida até como um descompasso, conforme a pesquisadora
Raquel Salgado (2014) que em uma entrevista ressalta a infância como mais do que uma fase da vida
humana, e aponta o descompasso existente nessa fase mostrando que de um lado, está “uma visão
idealizada de infância, como lugar da inocência, é propagada pelos docentes; de outro, os alunos
aportam uma experiência fortemente marcada pela mídia e pelo ideário do consumo”. Situações que,
tanto alguns pais quanto professores, concordam.

São muitas e complexas as relações e discussões sobre a Infância, e nesse contexto surgem vários
cenários, organizações, atividades onde os saberes e poderes são circulados e introduzidos na vida
dos sujeitos-crianças. Como compreendê-los? E os saberes das crianças não contam como argumento
para rebater esse domínio sobre eles?

Com relação aos saberes que são construídos nos espaços escolares e não escolares estes sujeitos
podem apreendê-los, incorporá-los aos seus, rechaçá-los ou ignorá-los.

Nesse sentido podemos compreender que relação de saber é uma expressão da junção de palavras
que fortificam o conceito abordado e estudado pelo teórico Bernard Charlot (2000) que dá a relação
de saber a definição de “uma relação de atividade do sujeito com ele mesmo, de relação desse sujeito
com os outros que co-constroem, controlam, validam, partilham esse saber”. Afirma que “o saber é
relação, e o processo que leva a adotar uma relação de saber com o mundo é que deve ser objeto de
uma educação intelectual, e não à acumulação de conteúdos intelectuais”. (CHARLOT, 2000, p. 64).

Dessa forma, continua o autor, “o sujeito de saber desenvolve uma atividade que lhe é própria:
argumentação, verificação, experimentação, vontade de demonstrar, provar, validar” Com isso,
haveremos de compreender que a aquisição do saber é um processo relacional que permite
“comunicar-se com outros seres partilhar o mundo com eles, viver certas experiências”.

Esse partilhar o mundo, viver experiências com o outro nos direciona para visualizar uma educação
que colabora para construção de um sujeito que será autônomo que sabe apropriar-se dos seus
direitos dentro de uma sociedade.

Portanto os objetivos educacionais só serão alcançados quando a escola for um lugar que preze pelo
seu fazer pedagógico e pelo sentido de suas ações favorecedoras da construção desse sujeito. Charlot
(2006), em uma de suas entrevistas à Revista Nova Escola argumenta que escola ideal é aquela que
faz sentido para todos e na qual o saber é fonte de prazer. Isso não quer dizer que dispense esforço.
Compreende que a escola deve ser o lócus do prazer, do esforço, questionamento e nascimento de
novas questões.
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Esses argumentos de Charlot parecem confrontar com a realidade de nossas escolas aqui no Brasil A
maioria delas possui um discurso de democrática, aberta ao diálogo e a participação dos envolvidos.
Se assim o fosse, seria um lugar de prazer, de busca por sentido na vida dos alunos desde a educação
Infantil ao ensino superior. Mas porque tanta reprovação, índices do IDEB tão baixos, desistência da
escola?

Charlot (2009) demonstrou em outra entrevista sua preocupação com a relação do saber advogando
ser cada vez mais pertinente a discussão da relação com o saber aqui no Brasil e diz: “Porque,
quando o problema é enviar as crianças para a escola, o fundamental é abrir a escola, ter dinheiro,
etc, etc. – e não a questão da relação com o saber. ” Suas discussões e esse apontar da contradição
entre o poder da escola em ter vários instrumentais para se efetivar enquanto escola, mas não se
efetiva eficazmente enquanto promotora da relação com o saber, com as aprendizagens
significativas, da valorização da criança e de sua Infância.

Como professora de uma instituição pública, formadora de professores para atuar no sistema de
ensino das redes públicas e privadas, que trabalha com a Infância instiga estudar e aprofundar as
discussões da realidade infantil. E nosso caminhar foi direcionar para investigar a infância
tocantinense, especificamente na cidade e áreas quilombolas do município de Arraias. Porque
pesquisar a infância das crianças remanescentes de quilombolas? Primeiramente porque este
município é constituído de duas comunidades que possuem muitas características próprias da sua
cultura quilombola, segundo por que pelo não reconhecimento dessas diferenças são invisibilizadas
no seio da sociedade.

Pouco se sabe em termos de dados sobre a vida dessas crianças de suas realidades, necessidades. Que
qualidade de vida possuem dentro de casa e em suas escolas. Sabemos que estas têm sido fincadas
em seus territórios, com um patamar mínimo de qualidade, com poucos investimentos consolidados,
bem como com pouquíssimos programas e projetos que deem atenção para a infância quilombola.

Esperamos que os dados possam contribuir para a compreensão de como a infância está sendo
vivenciada e quiçá poder generalizar alguns dados.

Portanto a construção da Infância será nosso foco principal no sentido de investigar o ideário de
formação, voltado para a ética, valores e direitos das crianças, pois se a formação não estiver voltada
para prover a mobilização e o sentido da perspectiva de garantia de direitos e da cidadania,
vislumbrando uma infância promissora e capaz de formar Homens felizes e realizados com
possibilidade de construir um mundo mais justo e humano.

Caminhos da pesquisa

A metodologia como já mencionamos possui cunho qualitativo com base na pesquisa-ação. Nessa
investigação a pesquisadora realizou várias ações planejadas de caráter social e educacional.
Portanto, perpassou pelas etapas: contatos com as escolas, contação de histórias, realização de
atividades lúdicas, relacionadas às histórias contadas e redações produzidas pelos alunos, sobre os
temas que desejassem, quais sejam: ”Minha família é”. “Minha infância” é”...”Minha escola é
assim”.

Ao final das escritas dos alunos do 5° Ano do ensino fundamental a pesquisadora apropriou –se dos
dados para uma análise e interpretação dos mesmos. Foi realizada em vários estabelecimentos de
ensino Municipal, tendo em vista que os quintos anos, nessa última década foi transferido do estado
para o Município. Em Arraias a pesquisa aconteceu em duas escolas municipais urbanas e duas nas
comunidades quilombolas. As outras escolas são dos municípios do estado do Tocantins, quais
sejam: Escola Estadual Lavandeira, Escola de Combinado.
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LEITURA DOS DADOS E ANÁLISES

Escola Municipal Joaquim Aires França -Lagoa da Pedra Arraias-To

A Escola Municipal Joaquim Aires França da comunidade quilombola da Lagoa da Pedra está
localizada no município de Arraias Tocantins. Esta escola participou dessa pesquisa com um número
muito pequeno de alunos, em virtude de que a pesquisa trata dos escritos dos alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental, e nessa série são somente 5 alunos, os quais fizeram as redações com os
seguintes temas: família, infância e escola.

Em relação à infância, as crianças destacaram diversos tipos de brincadeiras tradicionais que dizem
saber brincar: Suas brincadeiras são típicas da comunidade, diferentemente dos alunos da área
urbana. Dentre elas eles apontaram: carrinho de lata, cavalo de pau, casinha no mato, boi de manga,
armação de arapuca, cantigas de roda, gangorra, pula corda, cobra cega, quebra-cabeça, futebol,
amarelinha e boneca de pano ou de sabuco.

Estas crianças demonstraram por meio dos seus escritos que são satisfeitos com suas brincadeiras e
com sua Infância. Outras crianças disseram que preferiam um parque de diversão, pois segundo eles,
era uma forma de variar os brinquedos. Percebe-se que a maioria dessas crianças não possuem
brinquedos comercializados.

Nessa pesquisa realizada na Escola Municipal Lagoa da Pedra, os cinco alunos abordaram sobre o
tema minha escola. As crianças disseram que em sua escola tem apenas uma professora e uma
merendeira e que esta escola funciona em tempo integral, e segundo elas, o funcionamento da escola
não possui as condições que deveria ter, pois existem os problemas como a falta de estrutura física,
espaço de recreação, eles ainda reclamam de falta de uma biblioteca, de uma quadra, salas de aula e
etc.

Quanto às questões relacionadas à Minha família, os cinco alunos responderam que gostam muito da
Família. Suas famílias são carinhosas e que dão muita atenção a elas. Além disso, as crianças
ressaltam a importância da família que incentivam os filhos a estudarem para ter um futuro melhor.

Na Comunidade quilombola Lagoa da Pedra, a maioria das crianças não mora apenas com sua
família nuclear, uns dizem morarem com as avós e outros com os pais. Dizem que na sua família
existem pessoas com cor diferente, umas morenas e outras brancas. Essas crianças demonstram um
respeito ao próximo, desde pequenas, escreveram que seus pais insistem que respeitem os mais
velhos como uma obrigação da nova geração de hoje. Além disso, os alunos demonstram que sabem
que não devem excluir as pessoas deficientes, como cita uma aluna “não pode ficar sorrindo das
pessoas cadeirantes”.

Síntese dos saberes: eles demonstram que sabem fazer os brinquedos de suas brincadeiras, afinal
elas são de materiais encontrados no seu ambiente natural. Demonstram saber alguns valores
ensinados pela família e escola. Sabem que sua escola não tem uma infraestrutura boa e que carece
de mais professores e merendeira.

Síntese dos poderes: Eles demonstraram que o poder está nas mãos dos pais, dos mais velhos, pois
são obedientes a eles.

Escola infância pesquisa realizada com 70 alunos da Escola Municipal Lívia Lorene Bueno
Maia

Pesquisa realizada com 70 alunos da Escola Municipal Lívia Lorene Bueno Maia, onde 12 alunos
descreveram sobre a família, escola e Infância. Em seus relatos escritos sobre a sua família disseram
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que gostam muito da família e que a ajudam nas tarefas de casa. Pelos dados a maioria dessas
crianças têm os pais separados. Já sobre a escola eles disseram que gostam da escola, mas queriam
que o lanche melhorasse, que a escola estivesse mais espaço para brincar tal como uma quadra de
futebol, ao descrever sobre a infância eles disseram que é muito boa, pois brincam se divertem.
Somente um aluno escreveu que a infância em Arraias está tudo mudado, contudo não disse quais
mudanças se refere.

Nessa pesquisa realizada com 70 alunos da escola Lívia Lorene Bueno Maia, 25 alunos escreveram
mais sobre a infância. A maioria das crianças escreveram que gostam de brincar e estudar e algumas
relatam que também ajudam seus pais nos afazeres de casa.

Duas crianças recordaram a infância vivida na fazenda, uma relata que o pai faleceu quando ela era
pequena e que sente muito a falta do pai, já a outra criança relata da sua infância na fazenda era
muito difícil, pois ajudava o pai na roça e ajudava sua mãe carregando quatro litros de água na
cabeça. A outra criança relata momentos felizes da sua infância e que a única parte ruim foi em
mudar para cidade. Já a maioria das crianças relatou sua infância com muita felicidade, falam de suas
brincadeiras, diversões e aventuras. Uma delas escreveu assim em seu texto: “eu vejo pessoas
passando por várias fases, mas com certeza a infância é uma das melhores fases, momentos de risada,
de alegria, brincadeira, muitas outras coisas legais. ”

Dessas setenta crianças, 14 delas escreveram sobre a escola e a maioria descreveu a escola como
sendo boa, que gostam dos colegas e professores. Contudo, a maioria reclamou da estrutura física da
escola e da falta de espaço para brincadeiras. Na hora do recreio, eles brincam no estacionamento da
escola, reconhecem a importância da escola nos seus aprendizados. Alguns alunos dizem sentir a
falta da diretora, pois quase não a veem na escola. Outros alunos dizem que a escola deveria ter uma
quadra de futebol e que escola sem divertimento fica muito ruim.

Podemos observar a felicidade dos alunos ao descrever a escola e o quanto ela é importante para eles,
e ao mesmo tempo há uma insatisfação em relação à estrutura e o espaço da escola. Das 70 crianças
da “Escola Lívia Lorene Bueno Maia”, dezenove escreveram sobre família, relatam que a família é
amorosa e carinhosa, descreveram também que ajuda os pais nas tarefas de casa. Uma das crianças
disse que os pais sempre orientam para que cresça sendo uma pessoa trabalhadora. Podemos
observar que a maioria das crianças disse que seus pais são separados, e que eles de alguma maneira
sofrem com isso.

Apenas uma criança fala que apesar dos Pais serem separados, e ele morar com a mãe, o pai fica com
ele nos finais de semana e vive com ele momentos de lazer. Já outra criança sente a falta da família
reunida, e que por causa de saúde, ela vive distante da mãe. Duas crianças disseram que a família é
desorganizada e que possui muitas desavenças dizem que a família não tem regras e que cada
membro faz o quer.

Síntese dos saberes e poderes

Nessa escola as crianças escreveram que têm uma infância com muita felicidade, brincadeiras,
diversões e aventuras. Com relação a família parte das crianças escreveram que a família é amorosa e
carinhosa, outras possuem pais separados e dizem sofrer com esta separação. Alguns escreveram que
ajudam seus pais nos afazeres domésticos. Duas crianças escreveram que suas famílias não têm
regaras e tem muita desavença entre os membros. Quanto a escola os alunos escreveram sobre a falta
de espaço na mesma, tempo há uma insatisfação em relação à estrutura e o espaço da escola.

Pesquisa realizada na Comunidade Quilombola Matas - Mimoso

Na Pesquisa realizada na escola do Mimoso obtivemos 8 redações de alunos que descreveram que a
escola é muito longe de suas casas e que eles se inspiram na professora.
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Dizem que como a escola é longe, por isso uns vão a cavalo ou a pé, outros já moram mais perto da
rodovia e pegam o ônibus. Mesmo assim reconhecem que estão tendo a oportunidade de estudar
enquanto seus os pais não tiveram locais para o estudo.

Alguns alunos disseram que acordam muito cedo para pegar o Ônibus para ir à escola e que ficam
tristes quando o ônibus quebra e não vão à escola, e que eles adoram a escola onde estudam que lá
eles brincam com os colegas e lancham.

Saberes e Poderes: As crianças quase não mencionaram dados sobre as brincadeiras que realizam,
só dizem que brincam na escola e quando mencionam sobre a família é no sentido da cumplicidade
com os pais.

A realidade dessa escola rural se mostra bem diferenciada da escola urbana. As crianças gostam
muito da escola, apesar de todas as dificuldades para chegar até ela, por isso, seus escritos são
extensos para falar da saga de chegar até ela. Andam a calo, outros vão a pé, outros de moto e
ônibus.

Escola Extensão Professor Apoenan na Abreu Teixeira

Esta pesquisa foi realizada na escola Professor Apoenan Abreu Teixeira com oito alunos que cursam
o quinto ano. Eles fizeram as redações sobre as temáticas propostas: infância família e a escola.

Dentre esses aspectos pesquisados, uma aluna escreveu que gosta de mexer em celular e andar a
cavalo, e brinca demais. Aos 4 anos descobriu que a mãe não falava. Depois ela passou a se
comunicar através das libras. Há relatos também de outra aluna que foi criada pela mãe e conta que
quando nasceu, à avó faleceu e ela morava na fazenda em uma casa era de adobe.

Houve também escritos de uma criança que quer ser jogador de futebol, pois gostava de jogar bola.
Uma das alunas disse que a vida dela era mudar, de seis em seis meses mudava de lugar de morada,
por isso, teve uma infância difícil por não se acostumar com os lugares. Escreveu que tem problemas
sérios no coração e que fez muitos exames e está bem e tem um sonho de ser música ou cantor.

Outra criança relatou que teve uma infância sofrida por que perdeu os dois irmãos que morreram no
acidente. Outra criança escreveu que o pai abandonou a na infância. Ela ficou doente e triste e tem
um sonho em ser médica.

Ainda com relação a vida familiar, a maioria escreveu que passam a infância com as avós. Outros
passam em outra cidade com parentes da família. Uma criança escreveu que sofria, pois quando
chovia a água entrava na casa e tudo ficava muito frio e triste.

Outra criança relatou que descobriu que o pai e o irmão mais novo faleceram e ele ficou triste, mas
em todos os anos passamos o Natal juntos das outras pessoas da família.

Em relação à escola relataram que a sala tem poucos alunos e muitos professores, uns não tem
paciência e outros têm.

Síntese dos Saberes e Poderes

Nessa escola percebe-se pelos relatos que há uma variedade de experiências que não são muito
felizes, muito sofridas. Suas redações trazem facetas como: descobriu que mãe que era muda,
mudanças constantes de lugar de moradia, abandono do pai, agua que entrava pela casa quando
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chovia, morte de familiares.

Escola Estadual Lavandeira

Essa pesquisa foi realizada na escola estadual Lavandeira. Nela 26 alunos quiseram escrever sobre
suas experiências que vivem na família, na escola e na infância. Em relação à escola relataram que a
mesma é grande, a professora muito boa o lanche da minha escola é bom, lá tem brinquedos como:
gangorra, escorregador e balanço.

Na minha escola os professores são muito bons, as regras que são rígidas algumas boas e outras não
como não poder entrar sem uniforme, todos os dias a gente faz a oração do Pai Nosso e rever a lição
de casa.

Entretanto sobre a infância alguns relatam que ajudaram a mãe nas atividades de casa, outros
brincam com os irmãos, vão para a igreja com a família e os outros gostam de sair com os melhores
amigos e primos e assim relatam que ter boas infâncias teve afetividade dos pais e irmãos.

E sobre a família, uma das crianças tem o pai separado da mãe e o padrasto tem uma relação boa com
os filhos dela. Outra família é legal bonita carinhosa. É e muito feliz com a família. Outra relata que
tem uma mãe cuidadosa e ela mora com os pais. Tem uma que conta que antes de nascer ele perdeu o
irmão bom tempo eles são a outra e a outra relatou que mora com o pai e a mãe e que eles viajam
muito nas férias.

Relação de saberes e poderes: Sabem as relações que envolvem a família e sua participação no seio
da mesma. Sabem que os professores são bons profissionais, são exigentes e conhecem a organização
pedagógica da escola. Portanto, o poder exercido pelos professores sobre eles é visto como
necessário e as a exigência e as regras são acatadas com respeito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos dados coletados pode-se constatar que a Infância, ocorre como no geral dos municípios
brasileiros. Estudam, brincam e participam da vida familiar, convivendo com a dinâmica de cada
estrutura formada.

As crianças que moram nas áreas urbanas escreveram saberes como: possuem brinquedos e fazem
brincadeiras normais como qualquer criança. Têm seus brinquedos comprados ou ganhados e estes
fazem parte da sua vida de criança. Também brincam na escola com os brinquedos que a mesma
oferece.

Demostram saber da organização familiar e a sua obrigação de obedecer e ajudar os pais nos afazeres
de casa bem como suas tarefas escolares.

Já as crianças que moram na área rural ou áreas quilombolas, dizem que brincam mais na escola. Em
casa elas ajudam os pais nos afazeres. Sabem que não têm brinquedos comprados e ou tecnológicos,
no entanto, sentem-se felizes com o que têm ou produzem com as matérias que têm em suas
realidades.

Com relação as famílias, as crianças demonstraram saber que de modo geral possuem uma
organização nuclear ou em muitos casos, famílias com pais separados ou famílias que os avós
ajudam na criação das crianças. Muitas crianças escreveram que ajudam os pais em casa. O papel
educativo e de companhia das avós é destacado em muitas redações. Demonstram saber alguns
valores ensinados pela família e escola. Sabem que sua escola não tem uma infraestrutura boa e que
carece de mais professores e merendeira.
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Com relação aos poderes exercidos sobre eles demonstraram que o poder está nas mãos dos pais, dos
mais velhos e dos professores, pois são obedientes a eles.

Ainda com relação as experiências familiares, existem relatos variados de que não são muito felizes e
até um tanto sofridas. Nas redações de algumas crianças, principalmente daquelas que moram em
áreas rurais, trazem facetas como: descobriu que mãe que era muda, mudanças constantes de lugar de
moradia, pois os pais mudam muito de fazenda pelas questões de trabalho, abandono do pai,
situações das casas ruins onde quando chovia a agua entra pela a casa a fora e morte de familiares.

São fatos que ficam registradas nas memórias dessas crianças. Com relação a estas realidades a
escola exerce um papel fundamental de estar junto, acompanhar mais de perto estas percepções e
sentimentos no sentido e ajuda para que as crianças consigam superar e não se deixar levar pela
desistência da escola, e a não desestimular do processo ensino aprendizagem.

Com relação a escola, a maioria das crianças gostam da escola, sabem e reclamam, entretanto, da
falta de espaço para as brincadeiras, quadra de esportes e mais espaço físico e melhor estruturação,
afinal as escolas das zonas rurais carecem de uma atenção maior no sentido das organizações
espaciais e estruturas físicas. Uma das questões que chamam atenção é a consciência de seus saberes
quanto a vida de estudante que levam.

Outro problema a ser pensado pelas instituições escolares é a situação do transporte que servem aos
alunos e o horário que a escola funciona. Alguns alunos disseram que acordam muito cedo para
pegar o ônibus para ir à escola e que ficam tristes quando esta condução quebra e não vão à escola, e
que eles gostam demais da escola onde estudam porque é lá eles brincam com os colegas e lancham.

Finalmente as crianças que contribuíram com as redações demonstraram muitos saberes por meio de
suas participações em torno da vida familiar, escolar e na comunidade onde moram. Sabem da força
de seu poder em determinadas situações como a eficácia de sua ajuda junto a família. Demonstraram
ter consciência de sua vida na infância. Mesmo os que moram nas zonas rurais e quilombolas sabem
das suas peculiares dificuldades, mas demonstraram vontade de superação e luta para vencer os
desafios.
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