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CARTA AOS EDUCADORES E EDUCADORAS
Queridos e queridas, 

 Este caderno apresenta e relata algumas propostas 
de oficinas e de intervenções que permitiram nos aproximar 
dos sujeitos da escola (as crianças, os adolescentes e suas 
famílias) de maneira respeitosa e, ao mesmo tempo, podemos 
dizer, que assertiva. Entendemos que a relação estabelecida 
na escola perpassa por questões complexas e, algumas 
vezes, de difícil execução. Isso ocorre devido à multiplicidade 
de fatos e ações que se sucedem simultaneamente e, ao 
mesmo tempo, pela diversidade de pessoas que transitam no 
ambiente escolar. Sim, o ambiente escolar é feito de gente. 
De muitas pessoas que, direta e indiretamente, sistemática 
e espontaneamente, participam e afetam a atividade 
pedagógica. Por isso, propomos, neste trabalho, maneiras 
mais simples e mais ligadas ao cotidiano, porém feitas com 
intencionalidade, e que tiveram um efeito positivo sobre a 
minha formação como professora, sobre a vida escolar das 
crianças, dos adolescentes e alteraram significativamente as 
relações estabelecidas com a comunidade escolar. 
 Este trabalho foi feito, também, pensando no 
dinamismo do ambiente escolar que muitas vezes nos 
impede de ter ações cotidianas. Mas uma vez acertado o 
caminho, essa ações podem fazer uma grande diferença nos 
processos de aprendizagem estabelecidos pelas crianças e 
pelos adolescentes. Nosso desejo é compartilhar com vocês 
algumas dessas possibilidades e experiências pedagógicas 
que desenvolvemos no decorrer da nossa pesquisa e que 
podem contribuir com o fazer pedagógico. 
 Pensar na escola é pensar, principalmente, em todos os 
atores que por ali circulam e nas relações que se estabelecem 
naquele território e num território mais amplo que abarca o 
bairro, as relações e a cultura construída, na maioria das vezes 
antes que a escola ali se instalasse. É fundamental considerar, 
ainda, a relação com as outras instituições que atendem as 

crianças e os adolescentes. No caso da pesquisa que deu origem 
a esse caderno, nossa preocupação central era compreender quais 
os significados de uma imbricada relação entre as crianças e os 
adolescentes atendidos pelo Conselho Tutelar e suas famílias, com a 
mediação da escola. 
 No decorrer da pesquisa e ao nos deparar com as demandas 
apresentadas pelos alunos, outra inquietação tomou conta de nós. 
Perguntávamos: Como efetivar ações que envolvam todos esses 
sujeitos e instituições? E foi então que, no desenrolar da pesquisa, 
focamos o fazer docente na busca por práticas e intervenções que 
afetassem os alunos e, por intermédio deles, pudesse afetar suas 
famílias. Compreendemos e temos aprendido que a sala de aula é 
o espaço primordial em que alunos e professores passam o maior 
tempo da sua escolarização e é onde acontecem diversas ações que 
dão significados ao processo pedagógico na escola e externo a ela. 
Aprendemos, porém, que para isso acontecer de maneira respeitosa 
e harmônica, há um sujeito que é o educador, que, por muitas vezes, 
demanda suportes pedagógicos que contribuam com sua prática. 
 Queridos e queridas! Na nossa trajetória docente, vemos 
e sentimos o quanto é fundamental estabelecermos relações entre 
alunos, famílias, comunidade escolar e instituições/órgãos que 
atendem as crianças e os adolescentes (no caso dessa pesquisa 
foi o Conselho Tutelar), que sejam constituídas no respeito às 
particularidades e rompendo com as resistências de se ter um 
trabalho contextualizado e com base no exercício da alteridade.
 Logo, registramos, nessa carta, nossa admiração e imenso 
respeito aos educadores e  as educadoras que lutam permanente para 
que a educação tenha, por toda a sociedade, o seu reconhecimento. 
Docentes que, com todas as suas singularidades, são sujeitos repletos 
de tantas habilidades, umas dons ou vocações, e muitas outras se 
fazem na dedicação para com seus próximos, seus alunos e alunas.
 A vocês nosso muito obrigado, dedicando-lhes este singelo 
trabalho.

Nossos  sinceros agradecimentos!

Islaine Natalia Demetrio 
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APRESENTAÇÃO
 Este caderno é composto por oficinas que foram 
realizadas, ora no decorrer da pesquisa de mestrado intitulada 
como: Relação famílias, escola e Conselho Tutelar: sentidos 
construídos pelas crianças, adolescentes e familiares de uma 
escola pública de Belo Horizonte e ora, na sala de aula em 
que a autora atua, junto aos adolescentes, às crianças e às 
suas famílias. O objetivo deste material é apresentar maneiras 
e possibilidades de aproximação entre a escola, alunos, 
famílias e Conselho Tutelar. Nesse sentido, não estamos 
falando de algo novo. Tampouco, queremos oferecer a vocês 
um livro de receitas. Apenas e tão somente, compartilhar 
algumas maneiras que encontramos e selecionamos para 
nos fazermos pesquisadora e, concomitantemente, lidarmos 
com os desafios da prática pedagógica.  
 Dentre as atividades desenvolvidas, escolhemos 
quatro oficinas que tiveram efeitos significativos, tanto para 
a nossa pesquisa quanto no trabalho pedagógico:
 A primeira oficina foi com a utilização de um jogo 
que possibilita às crianças e aos adolescentes conhecerem 
o território, as instituições que os atendem e os espaços de 
circulação no bairro e na cidade. No nosso caso, utilizamos 
um jogo chamado Okupa, produzido pelo Fórum das 
Juventudes da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
Como é um jogo elaborado para jovens, fizemos uma 
adaptação que permitisse realizar uma atividade lúdica e 
coletiva. O jogo faz parte das ações feitas pelo Fórum das 
Juventudes de Belo Horizonte no combate à violência contra 
os jovens e com ele, pudemos averiguar os conhecimentos e 
informações que as crianças e adolescentes tinham sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e as instituições que 
atendem crianças e adolescentes, principalmente o Conselho 
Tutelar.
 A segunda oficina foi um debate, por meio do vídeo 
O Eca vai à escola. Nosso interesse era dialogar sobre os 
direitos de crianças e de adolescentes. 
 A terceira oficina foi uma proposta de elaboração de 
cartas, cujos objetivos eram compreender os sentidos que as 
crianças e os adolescentes atribuem à escola e possibilitar 
que elas manifestassem seus modos de conexão com a escola 
e cuidado com o ambiente escolar. 
 A quarta oficina foi a preparação de murais e 
maquetes com os alunos e famílias, de modo a possibilitar 
que esses, juntamente com a escola, possuam relações mais 
próximas. 
 Ao apresentar essas oficinas, nosso intuito é 
compartilhar tanto os resultados da pesquisa, quanto esse 
material, com as escolas e as instituições que atendem 
crianças e adolescentes. Esperamos que lhes seja útil como 
um material de apoio ou como uma ferramenta facilitadora 
da atividade pedagógica, e que possa, também, lhes servir 
como meio para que haja ampla divulgação da importância 
do CT e do ECA para as crianças e os adolescentes, de modo 
a contribuir para que esses sujeitos tenham seus direitos 
conhecidos e respeitados em nossa sociedade.
 Portanto, este poderá ser um material didático para 
conselheiros, professores e interessados pelo tema, para 
trabalharem em sala, com uma educação para a cidadania, ao 
mesmo tempo em que pretende ser um suporte complementar 
do ECA que, de forma mais dinâmica e lúdica, facilite a sua 
apropriação, por parte das crianças, adolescentes e famílias.
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OS ACONTECIMENTOS
 Chamo de acontecimentos as maneiras e possibilidades 
que nos permitiram compreender os significados da relação 
entre a escola, alunos, famílias e Conselho Tutelar. Nossa 
ideia era de que os sujeitos têm algum tipo de conhecimento 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e, 
de algum modo, se apropriam de tais conhecimentos e 
informações, seja para questioná-los ou para utilizá-los como 
instrumentos de lutas, ao mesmo tempo em que socializam 
esses conhecimentos entre seus pares, de modo a reverter 
a lógica do jogo, ou seja, de meros espectadores se fazem 
jogadores ativos. 
 Para desenvolver as atividades propostas, 
consideramos, ainda, o que é ter responsabilidade política: 
reconhecer o lugar que cada sujeito ocupa no processo da 
pesquisa e o conhecimento que cada um carrega. Não há 
como medir o que os sujeitos sabem, mas reconhecer o modo 
como cada sujeito capta, apreende e descreve o que sabe. 
É nesse sentido que o conceito de experiência permeou o 
processo da pesquisa. Como afirma Bondía (2011, p. 5), 
“Para começar, poderíamos dizer que a experiência é “isso 
que me passa”“. Para compreender não isso que se passa, 
senão “isso que me passa’”, foi importante suspender nossas 
convicções, ficarmos atentas às peculiaridades e, ao mesmo 
tempo, darmos algum sentido ou nenhum sentido ao “eu 
já sabia”, de forma a darmos significado às interpretações 
dos acontecimentos. Foi necessário perceber as ações 
cotidianamente, até sermos tocadas pelas sutilezas dos fatos. 
Para Bondía (2002),

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos 
toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase 
impossível nos tempos que correm: requer parar para pensar, 
parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar 
mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais 
devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender 
o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, 
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, 
falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos 
outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-
se tempo e espaço. (BONDIA, 2002, p. 24).

 Isso fez com que, a todo tempo, colocássemos em 
prática o exercício da alteridade, para compreendermos os 
sujeitos e seus diversos fenômenos e suas práticas, para, então, 
admitirmos que a pesquisa é o lócus da imprevisibilidade, 
que nem sempre é possível realizar o que pensávamos 
ou planejávamos e que nossos pré-conceitos e juízos 
antecipados são um grande entrave à escuta. Esse exercício 
de escuta atenta fez com que enxergássemos a necessidade 
de mudarmos algumas atividades e, consequentemente, nos 
aproximava cada vez mais dos sujeitos pesquisados. Porque 
“[...] a velocidade e o que ela provoca, a falta de silêncio e 
de memória, são também inimigas mortais da experiência.” 
(BONDÍA, 2002, p. 23).
 Assim, a experiência do campo como um acontecimento 
facilitou o percurso da pesquisa, pois a cada oficina fomos 
sendo mobilizadas pelos sujeitos, por um sentimento voraz 
e sublime, que é o da paixão por compreender o que os 
alunos e suas famílias pensavam sobre a escola, ECA e CT. 
Quanto mais esse desejo nos instigava, mais nos sentíamos 
sensibilizadas e atentas a tudo o que se passava. Ao 
descrevermos a intensidade desses sentimentos, concluímos 
que esse “tempo” que experenciamos eram acontecimentos 
que davam significados ao porquê de estarmos ali, pois 
cada ação era única e nos revelava fatos inusitados, o que 
nos incentivava cada vez mais a fazermos a pesquisa.
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PRIMEIRO ACONTECIMENTO – OFICINA 1
Tema:  Espaços Públicos

Objetivos: Verificar os conhecimentos e informações que as 
crianças e adolescentes têm sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e o Conselho Tutelar, bem como sobre a 
presença do CT e outras instituições no território.

Público alvo:  Crianças a partir de 10 anos.

Média de duração: 3h

Material utilizado:  Jogo oKupa

Espaço: Sala de aula

PRIMEIRA AÇÃO
  Propor uma roda de conversar sobre o tema: escola 
e CT. Caso não se manifestem, pode-se fazer as seguintes 
indagações: 

- O que vocês sabem sobre o CT? 
- Alguém aqui já foi ao Conselho Tutelar? 
- Alguém poderia nos contar como foi o atendimento, 
como se sentiu? 
- Já ouviram falar do ECA por alguém ou em algum lugar? 
- Sabem onde fica o CT? 
- Quem trabalha nesse lugar?

SEGUNDA AÇÃO
 Usar um jogo (nesse caso o oKupa) para uma atividade 
lúdica e coletiva (FIGURA 1). Os objetivos de trabalhar com esse 
tipo de jogo são: possibilitar a interação e que ficassem mais à 
vontade uns com os outros, verificar que conhecimentos trazem 
sobre o território e sobre os vários equipamentos públicos que os 
atendem.

Figura 1 – Imagens do jogo Okupa

 

Fonte: LUBAMBO, 2016.
 A meta era chegar ao destino sorteado por cartas que, no 
caso, era um lugar que oferece serviços públicos à população.  
Para tanto, levamos alguns brindes e explicamos que deveriam 
acertar o máximo de perguntas possíveis, para ganhar, isso aguçou 
a participação dos alunos, o que os levou a ficar mais atentos 
e ainda mais participativos. As duplas foram definidas entre as 
crianças e a pesquisadora atuou como mediadora.
 Ao começar o jogo, cada dupla sorteou o lugar que tinha 
que acessar da cidade, tais como: centro de saúde, escola, hospital 
etc. e os recursos que os ajudariam a chegar aos lugares sorteados. 
Eles podiam fazer trocas dos recursos que sortearam, mas nenhum 
aluno o quis fazer. Atuavam em equipe, um ajudando o outro. O 
jogo tem perguntas fáceis e difíceis, o que exigia raciocínio lógico, 
sorte, e tinham que fazer mímicas, para ajudar a adivinhar as 
respostas. Os grupos se ajudavam com as respostas das perguntas.
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 SUGESTÕES/COMENTÁRIOS:
 No Programa Escola Aberta da Prefeitura de 
Belo Horizonte, fizemos com os alunos da escola e com 
participantes da oficina de artes e grafite, que acontece aos 
sábado e aos domingos um painel cartográfico, (vide Anexo 
1). Nele, são demonstrados os equipamentos públicos que 
são parceiros da escola, as habitações e outros. Contamos, 
para isso, com a contribuição do Ednaldo, oficineiro do 
Programa na escola. Nesse programa a escola, nos finais 
de semana, torna-se um espaço educativo e de lazer para 
a comunidade. Busca-se reduzir o índice de violência em 
comunidades.

SEGUNDO ACONTECIMENTO – OFICINA 2
Tema:
Direitos: O Estatuto da Criança e do Adolescente

Objetivo: Debater sobre os direitos de crianças e de 
adolescentes.

Público alvo: Crianças a partir de 10 anos 

Média de duração: 4h

Material utilizado: Vídeo, cartolina, revistas, canetinhas, 
lápis, borracha e papel kraft.

Espaço: Biblioteca ou sala de vídeo.

PRIMEIRA AÇÃO
 
Exposição oral explorando algumas questões, tais como: o 
que sabem sobre o ECA, as funções do CT, o processo de 
eleição dos conselheiros, dentre outros.
 Logo que termina a exposição, começamos uma 
brincadeira, fazendo algumas perguntas, tais como: 

- O que significa ECA?; 

- Citem exemplos de direitos que vocês têm; 
- Como se chamam os membros do CT e que zelam pelos 
direitos das crianças e adolescentes?; 
- Há quantos conselheiros tutelares em cada CT?; 
- Há quantos CT em Belo Horizonte?; 
- Quem pode chamar o CT?; 
- Em que situações o CT é chamado?. 

 Em seguida, foi pedido ao grupo para representarem 
no papel os direitos que acham que estão sendo negados 
a eles. Para isso, foram levados alguns materiais, tais 
como: revistas, cartolina, canetinhas e outros. Recolhidos 
os trabalhos, esses foram misturados, sendo redistribuídos 
entre os colegas para que cada um falasse sobre o trabalho 
recebido. Após, foi realizado um debate para que expusessem 
sobre os trabalhos, e, de modo recorrente, representaram 
a falta de lazer, falta de médicos, ambulância, vacina, 
remédios, hospitais e outros. 

SEGUNDA AÇÃO:
  Exibição do vídeo “O ECA vai à escola”. Para iniciar 
nossa conversa sobre o vídeo exibido, foram feitas as 
seguintes perguntas: 

- Vocês acham que a escola está negando algum direito 
a vocês? 
- Vocês já pensaram em fazer algo para que seus direitos 
sejam garantidos? 
- Há algum direito que vocês consideram ser mais 
importante para a vida de vocês? 

Logo começamos um debate.
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TERCEIRA AÇÃO:
  Os alunos foram divididos em grupos, sendo pedido 
para que escrevessem em uma folha A4 ou cartolina, ou 
recortassem de jornais e revistas imagens do que eles 
acharam sobre o vídeo. Em seguida, a conversa foi retomada 
com a apresentação de cada grupo, sendo-lhes solicitado 
para que apresentasse o que fez e mostrasse para todos o 
que elaboraram. 

QUARTA AÇÃO:
 Com os trabalhos, as crianças fizeram um mural para 
exposição nos corredores da escola. 

SUGESTÕES/COMENTÁRIOS:
- Há outros vídeos para serem trabalhados como a coleção: 
“Estatuto do futuro” Documentários que mostram os direitos 
das crianças e dos adolescentes, para o público em geral 
e demonstram ações e experiências bem sucedidas em 
diversificadas áreas. Publicado em 26 de fevereiro de 2015 
no Youtube, pelo Centro de Criação de Imagem Popular- 
CECIP.
- Optamos por trabalhar com alunos que participam do 
Programa Escola Integrada1, pois não tiramos os alunos 
de sala de aula, de modo a não interferir na rotina dos 
professores.

TERCEIRO ACONTECIMENTO – OFICINA 3
Tema: Significados da escola 

Objetivos: Analisar os sentidos que as crianças e os adoles-
centes atribuem à escola.

Público alvo:  Crianças a partir de 10 anos.

Média de duração: 2h

Material utilizado: Folhas A4, lápis e envelope de carta.

Espaço: Pátio.

PRIMEIRA AÇÃO:
 Inicialmente foi perguntado sobre como foi o dia deles 
na escola e, a partir da conversa, sugerido que escrevessem 
uma carta à escola/direção, por meio da qual pudessem 
dizer o que precisaria ser feito para melhorar o ambiente 
escolar ou que propusessem de que maneira os seus direitos 
deveriam ser garantidos. 

SEGUNDA AÇÃO:
 Escreveram uma carta para um professor ou funcionário 
agradecendo por algo que marcou positivamente na vida 
deles. 

1Esse programa foi instituído em 2006, está presente na totalidade das 
escolas de Belo Horizonte. Durante o tempo que passam no contra turno 
escolar, os estudantes realizam atividades que contribuem efetivamente 
no seu desenvolvimento pessoal, social, moral e cultural. São nove horas 
diárias de atendimento a milhares de estudantes, que se apropriam cada 
dia mais dos equipamentos urbanos disponíveis, extrapolando os limites 
das salas de aula e do prédio escolar. Estas oportunidades acontecem 
com o apoio e a contribuição de entidades de ensino superior, empresas, 
organizações sociais, grupos comunitários e pessoas físicas. 
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SUGESTÕES/ COMENTÁRIOS:
 - Promover um júri simulado, de modo que relataríamos sobre 
uma situação de direitos negados na área da educação. 
Para isso, dividiríamos a turma em dois grupos, sendo um de 
defesa e outro de acusação.

QUARTO ACONTECIMENTO – OFICINA 4
Tema:  Escola e Família: Valores

Objetivos: Aproximar a escola da família

Público alvo: Crianças a partir de 09 anos e a família

Média de duração: 8h

Material utilizado: Materiais recicláveis, papel kraft, 
canetinhas, cartolinas, tintas e pincéis

Espaço: Sala de aula

PRIMEIRA AÇÃO:
 Trabalhar os temas: valores, cidadania, ECA, CT, 
direitos e deveres no decorrer de cinco meses, por um período 
de uma hora, sistematicamente duas vezes por semana com 
as crianças e os adolescentes, além de reunirmos no coletivo 
e individualmente com algumas famílias, durantes esses 
meses. 
 Nesses momentos conhecemos um pouco sobre a 
rotina deles, suas dificuldades, explicamos sobre as nossas 
intervenções em sala, sendo solicitadas suas ajudas. A 
maioria prontamente aceitou e participou assiduamente, 
ajudando seus filhos a fazer as maquetes, acompanhando 
as atividades dadas e outros. 

A culminância foi a produção de três cartazes:

1) O primeiro foi intitulado “Um mundo de boas 
atitudes”, (vide Anexo 2) onde foi feito, em papel 
kraft, um circulo branco com cartolina em formato de 
um mundo e em volta dele foram colocados emojis ou 
os rostinhos utilizados no aplicativo do Whatsapp, com 
diferentes expressões, que representavam diversos 
sentimentos. Na parte de fora, foram desenhados 
corações nos quais os alunos colocaram frases de 
boas atitudes, deveres, direitos e palavras sobre 
valores. 

2) Ao segundo cartaz foi dado o nome de 
“Valores”. Neste, foi feito um círculo formado pelas 
mãos pintadas de tinta dos alunos e, dentro, as 
crianças e adolescentes colocaram palavras sobre 
valores que os identificavam (vide Anexo 3). 

3) No terceiro foi desenhada uma pirâmide com os 
valores e direitos que mais foram debatidos em sala. 
Os alunos selecionaram e organizaram a ordem das 
palavras sobre os valores, baseando-se nos debates 
na sala e na importância dessas atitudes na escola e 
na vida deles. Cada cartaz foi confeccionado em três 
aulas de 50 minutos. (Vide Anexo 4).

 Estes cartazes foram confeccionados com base 
em imagens vistas no Google e feitas as adaptações 
fundamentadas nos objetivos, aulas dadas e idades das 
crianças. Nessas ações contamos com a colaboração da 
Professora Betânia, de Educação Física. 
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SEGUNDA AÇÃO:
 Foi solicitado aos alunos que produzissem maquetes 
em casa com a ajuda de seus familiares ou de quem passa 
mais tempo com eles, e que utilizassem materiais recicláveis. 
Para essas maquetes, foi pedido que demostrassem e 
representassem lugares que possibilitam uma convivência 
harmoniosa entre as pessoas e onde seus direitos sejam 
garantidos e se caso não, por quais motivos isso não acontece. 
Foi estipulado um prazo de três semanas, para separação 
dos materiais que iriam utilizar, os grupos, organização dos 
dias e onde iriam confeccionar as maquetes. As maquetes 
tinham como tema: “Onde têm valores e direitos?”.

A FINALIZAÇÃO: 
 Os alunos fizeram 15 maquetes com a ajuda de seus 
familiares, lembrando que essas poderiam ser elaboradas 
em trios, duplas ou individualmente. Eles representaram nas 
maquetes pessoas e diversos espaços, tais como: praças, 
escolas, zoológicos, fazendas, sujeitos que tinham boas 
atitudes ou não e outros e apresentaram à turma, que fizeram 
perguntas e questionamentos. (vide Anexos 5)2.

2Os trabalhos foram expostos no dia 22 de setembro na Virada da 
Educação, que é um Programa da Secretaria de Educação do Estado 
de Minas Gerais desde 2015, que objetiva a exposição dos trabalhos e 
projetos feitos em salas de aulas pelos alunos para toda a comunidade 
escolar. Neste dia, os alunos, seus familiares e as professoras discutiram 
os temas valores, direitos e a importância da parceria da família para a 
escola durante a exposição.

SUGESTÕES/ COMENTÁRIOS:
 
 Neste dia foi oferecida mensagem com palavras 
sobre gentileza e valores, e realizadas dinâmicas com os 
responsáveis e os familiares dos alunos, (vide Anexo 6). 
Dentre elas, destacamos a dinâmica em que utilizamos uma 
bala, que os familiares podiam abrir a bala apenas com uma 
mão, podendo ser usado qualquer outro objeto no lugar da 
bala. Ao perceberem a dificuldade, ficavam tentados a usar 
a outra mão, mas não podiam. Logo, foi realizada uma roda 
de conversa para que relatassem como foi para eles essa 
experiência. Esse momento foi de descontração e, ao mesmo 
tempo, de seriedade, pois percebiam o quanto era difícil 
para eles ou a escola estarem sozinhos, e viam o quanto é 
fundamental caminharem juntos.
 No quadro branco colocamos um texto intitulado 
“Valores”, de Chico Xavier, que foi trabalhado em sala com 
os alunos (vide Anexo 6).
 Foram, ainda, abordados os valores e atitudes que 
devemos ter na escola e na nossa família a partir de uma 
discussão em conjunto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 As nossas incursões em campo e a prática em sala 
de aula, nos indicaram a necessidade de aproximarmos 
das famílias, das crianças e dos adolescentes para 
compreendermos os sentidos que dão a escola e ao Conselho 
Tutelar (CT). Ao final das oficinas, podemos concluir que os 
que gostavam do CT foram ao órgão e tiveram algum tipo 
de atendimento. Dentre os que não gostaram, tratavam-se 
de alunos que apenas tinham ouvido falar sobre o CT. Nesse 
sentido, podemos depreender que a falta de conhecimento 
sobre o órgão pode explicar o motivo de não acharem que 
este contribui com suas vidas, já que na sociedade há uma 
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representação de que este é um órgão apenas punitivo. 
 As oficinas nos permitiram afirmar que as crianças e 
adolescentes têm algo a dizer sobre o CT. Ainda que elas 
digam que não sabem o que é, dizem saber das crenças 
construídas sobre ele e isso é retratado nas falas: “[…] minha 
mãe, meu pai e meu irmão disseram [...]”, “[…] se meus 
pais forem alcoólatras [...]”. As crianças falaram também 
de suas demandas. Ao insistir no lazer, na escola de férias, 
elas dizem da falta de equipamentos públicos e dizem da 
escola como “o” equipamento público que lhes é disponível. 
Ou seja, se não sabem sobre o ECA (como dizem), sentem e 
sabem dizer do que lhes falta por direito. 
 Essas constatações anunciam, também, o quanto a 
escola tem um significado importante na vida dessas crianças 
e adolescentes. Pensamos que essas significações podem ter 
sido construídas no seio da família, pois elas enxergam a 
escola como uma instituição que pode transformar a vida 
dos sujeitos que nela estão. 
 Esses encontros evidenciaram que o desconhecimento 
sobre os direitos e, por conseguinte a falta de acesso crítico 
à informação, faz crer que aquilo que recebem do Estado é 
um favor, uma dádiva e não um direito. Assim, salientamos 
que ainda faz-se necessária vasta visibilização e discussões 
sobre o ECA em toda a sociedade.
 As oficinas e outras ações que fizemos no decorrer da 
pesquisa tiveram resultados surpreendentes, pois percebemos 
o quanto os alunos começaram a ter relações mais respeitosas, 
de cooperação e de ajuda mútua. A infrequência teve uma 
baixa considerável. Alunos que faltavam uma média de sete 
vezes no mês faltavam três vezes. A aprendizagem também 
melhorou, pois estão mais comprometidos e motivados 
a fazerem as atividades. Isso se reflete também nos bons 
resultados das provas e atividades. As brigas e discussões 
em sala diminuíram. 
 Por fim, pressupomos que o professor é um agente 
social. Com isso, sua formação e sua prática devem contemplar 
os conhecimentos necessários para formar cidadãos. A 

formação inicial e continuada desses profissionais deve 
considerar o conhecimento das leis vigentes referentes à 
infância, as temáticas que tocam o respeito e o trato das 
diversidades de sujeitos e a capacidade de contextualizar 
sua prática educativa num território mais amplo, onde estão 
outras instituições como o Conselho Tutelar. 
 Então, nossa expectativa é a de que esse caderno 
possa constituir-se numa ação, mesmo que incipiente, para 
visibilizar os desafios e injustiças a que crianças e adolescentes 
e seus familiares são submetidos. 
 Acreditamos, ainda, que esse material poderá servir 
como uma ferramenta pedagógica facilitadora da atividade 
pedagógica, assim como poderá servir como meio para que 
haja ampla divulgação da importância do CT e do ECA para 
as crianças e adolescentes, de modo a contribuir para que 
esses sujeitos tenham seus direitos e deveres debatidos por 
toda a sociedade. 
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ANEXOS:
ANEXO 1: Painel Cartográfico da escola com a comunidade 
local e equipamentos parceiros.

 

FONTE: Alunos de uma escola do Município de Belo Horizonte e do 
Programa Escola Aberta.

ANEXO 2- Primeiro cartaz: Um mundo de boas atitudes

 FONTE: Alunos de uma escola pública do Estado de Minas Gerais.

ANEXO 3      ANEXO 4
 Segundo Cartaz: Valores            Terceiro Cartaz: Pirâmide  
      dos Valores

FONTE: Alunos de uma escola 
pública do Estado de 
Minas Gerais.

FONTE: Alunos de uma escola 
pública do Estado de 
Minas Gerais.
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ANEXO 5 Maquetes: Valores e Direitos

FONTE: Imagens da pesquisadora.

ANEXO 5 Maquetes: Valores e Direitos

FONTE: Imagens da pesquisadora.
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ANEXO 6 

Palavras escritas sobre valores dadas aos responsáveis

FONTE: Imagem da pesquisadora.

ANEXO 7 

Texto sobre valores

FONTE: Imagem da pesquisadora
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POSSIBILIDADES E MODOS DE APROXIMAÇÃO ENTRE SUJEITOS E ATORES DIRETAMENTE 
ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS EDUCATIVOS ESCOLARES DE CRIANÇAS E DE ADOLESCENTES

O SIMPLES É O EXTRAORDINÁRIO:

ISLAINE NATALIA DEMETRIO

ISLAINE NATALIA DEMETRIO 

MESTRADO PROFISSIONAL 
EM EDUCAÇÃO E DOCÊNCIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

MESTRADO PROFISSIONAL 
EM EDUCAÇÃO E DOCÊNCIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

ALUNO FAMÍLIA

ESCOLA

CONSELHO TUTELAR


