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RESUMO 

 

 

As queixas escolares e pedidos de encaminhamento para avaliação psicológica e/ou outros 

profissionais da saúde são realizados a partir da identificação de alunos que apresentam 

dificuldade de aprendizagem. Este trabalho se propôs a identificar, no discurso do professor, 

percepções e/ou representações que possam interferir no processo de aquisição da escrita, em 

virtude de estereótipos e/ou preconceitos relacionados à subjetividade docente. Estuda a 

relação entre queixa e fracasso escolar, buscando verificar se a compreensão que o professor 

alfabetizador tem do aluno, antecipada pelos registros das sondagens sobre as hipóteses de 

escrita, interfere na alfabetização. Foram realizadas duas entrevistas semidiretivas com sete 

professores regentes de classes de 1ª série do Ciclo I do Ensino Fundamental, em uma escola 

pública da rede estadual, em um município da Grande São Paulo. A partir da análise de 

conteúdo das entrevistas gravadas e transcritas pôde-se estabelecer as categorias temáticas, 

cuja análise possibilitou buscar o discurso subjacente ao expresso no relato dos educadores. 

As questões levantadas foram analisadas à luz da Teoria da Complexidade formulada por 

Edgar Morin, levando em conta as noções de sujeito e subjetividade, bem como os operadores 

da complexidade: os princípios dialógico, hologramático e recursivo. Pensar a educação numa 

perspectiva complexa significa trabalhar em uma ótica de construção de conhecimento que 

supõe o estabelecimento de interrelações, de problematização e de investigação das relações 

que se estabelecem no decorrer do processo de aprendizagem. Verifica-se que muitas crianças 

na escola são antecipadamente estigmatizadas, em virtude de estereótipos e/ou preconceitos 

relacionados à subjetividade e representação dos professores.  

 

 

Palavras chave: Complexidade. Subjetividade. Fracasso escolar. 



ABSTRACT 

 

 

The school problems and requests for psychological evaluation and other health professionals 

are accomplished through the identification of students who have any kind of difficulty 

learning. This study aimed to identify in the teachers discourse perceptions or representations 

that may affect the process of literacy acquisition, due to stereotypes or prejudice related to 

teacher’s subjectivity. This research studies the relationship between claims and school 

failure, trying to verify whether the understanding that the teacher has about the student’s 

literacy, early viewed by the records of  surveys on the chances of writing, interferes in 

literacy itself. There were two interviews with seven basic teachers of the first cycle of basic 

education in a public school, in a city of São Paulo. From the analysis of interviews recorded 

and transcribed, it could be stablished the categories of subjects, whose analysis brought up 

the possibility of seeking the underlying discourse expressed in the educators’ reports. The 

issues raised were considered based on the Theory of Complexity formulated by Edgar Morin, 

which take into account the notions of subject and subjectivity, as well as operators of 

complexity: the dialogic, holographics and recursive principles. To think about education in a 

complex perspective means working in a complex view of knowledge construction that 

involves the stablishment of the relations occured during the learning process. It was verified 

that many students are stigmatized in advance because of stereotypes or prejudices related to 

subjectivity and representation of the teachers. 

 

 

 

 

Keywords: Complexity. Subjectivity, School failure. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. As experiências vividas 

  Desde que iniciei a minha carreira no magistério, preocupei-me com a 

aprendizagem dos alunos. Talvez isso seja devido à convivência, desde a mais tenra idade, 

com a profissão de professor exercida pela maioria dos membros da minha família. Essa 

preocupação levou-me também à formação em Psicologia, cursada na Universidade de São 

Paulo- Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto.  

  Ao terminar a faculdade, fui convidada pelo presidente da Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE) da minha cidade para trabalhar nessa entidade. Iniciar 

minhas atividades profissionais atendendo clientela tão diversificada foi um desafio. Ao 

mesmo tempo, prosseguia com pesquisa na área de psicometria iniciada na graduação. 

  Deve-se salientar que, naquela época, preconizava-se o psicodiagnóstico como 

instrumento fundamental para o exame clínico e também para o desenvolvimento de certas 

investigações científicas que exigiam a experimentação.  

  Fiquei muito envolvida, desde então, com a questão das crianças que não 

conseguiam aprender ou que apresentavam algum comprometimento neurológico, sensorial, 

emocional, físico ou psicológico. 

  Tempos depois, tive a oportunidade de fazer parte da Equipe de Estudos 

Psicológicos, do Serviço de Educação Especial, da então Coordenadoria do Ensino Básico e 

Normal e, logo depois, Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

  Houve, então, a possibilidade de dedicar-me inteiramente ao estudo da 

educação de crianças e adolescentes com suspeitas de excepcionalidade, como se 

denominavam os alunos que apresentavam alguma defasagem de aprendizagem, por meio de 

vasta literatura, em sua maioria norte-americana. O aprofundamento da legislação vigente no 

país permitia algumas possibilidades para a Implantação do Programa de Educação Especial 

no Estado de São Paulo1, efetivada por meio da Deliberação CEE nº 13/73, que fixou as 

normas para a educação de excepcionais, em cumprimento ao artigo 9º da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 5692/71. 

                                                            
1 SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Subsídios para a 
implantação de programas de educação especial no sistema educacional do Estado de São Paulo, por Luiza Banducci Isnard 
e outros. São Paulo, SE/CENP, 1977. 276 p.  
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   O artigo 1º da Deliberação CEE nº 13/73 determinava: “o aluno somente 

poderá ser considerado excepcional quando essa condição for caracterizada por profissionais 

credenciados que recomendem a conveniência de encaminhá-lo à educação especial”. Mas o 

que vinha ocorrendo no sistema de ensino, nessa época, era a rotulação daqueles que não 

conseguiam ser alfabetizados no decorrer de pelo menos dois anos de escolaridade, como 

deficiente mental ou retardado mental2. Como consequência, as crianças assim estigmatizadas 

eram encaminhadas para as classes especiais que funcionavam nas escolas públicas ou para 

escolas especializadas; ou seja, eram excluídas do processo de escolarização do sistema 

regular de ensino. 

  Em 1974 é criado, no Ministério de Educação e Cultura (MEC), o Centro 

Nacional de Educação Especial (CENESP), que seria responsável pela educação especial em 

âmbito nacional, ocasião em que fui designada para representar a Secretaria da Educação do 

nosso Estado. 

  Iniciou-se, então, uma preocupação nacional quanto a esse segmento 

educacional, principalmente no que dizia respeito à avaliação e ao encaminhamento de alunos 

para os serviços especializados de educação. 

  A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, visando evitar a rotulação 

dos alunos com dificuldade de aprendizagem determinou em seu artigo 7º da Resolução nº 

73/78: “só poderão ser atendidos em regime especial de ensino os alunos excepcionais, 

caracterizados como tal por profissionais credenciados”. E do artigo 8º ao 11º dessa mesma 

Resolução foi estabelecida a estratégia para o diagnóstico daqueles que apresentavam 

necessidades educacionais especiais e para o encaminhamento educacional, enfatizando a 

“forma de atendimento mais integrada e, somente quando necessário, para mais segregada” 

(artigo 9º da Res. 73/78). 

  Em função dessa resolução, era necessária uma avaliação psicológica, no caso 

de alunos suspeitos de deficiência mental e de uma avaliação médica para os demais casos de 

excepcionalidade: deficiência física, visual e auditiva. A Secretaria da Educação (SE) 

juntamente com a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), em convênio 

com o MEC/CENESP, propôs a publicação3 de orientações para subsidiar essa avaliação, cujo 

processo se iniciava com um pedido de ajuda ou queixa escolar, tendo por base a experiência 

                                                            
2 Atualmente denominado déficit cognitivo. 
3 SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Subsídios relativos à 
avaliação de crianças e jovens suspeitos de excepcionalidade, para fins educacionais. São Paulo, SE/CENP, 1979, 32p. 
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que o Serviço de Educação Especial vinha adquirindo, no atendimento de casos, em parceria 

com instituições e/ou clínicas.  

  Nessa ocasião, minha função era o atendimento psicológico das crianças 

encaminhadas ao Serviço de Educação Especial, com queixa de dificuldade de aprendizagem 

por parte do professor, além das que necessitavam suporte educacional especializado em 

função de sequela decorrente do surto de meningite4. Essa função demandava um cuidado 

especial da equipe de psicólogos quanto à comunicação do resultado do psicodiagnóstico para 

familiares e professores, que possibilitassem o fornecimento de subsídios para o melhor 

planejamento educacional, visando atender à diversidade. 

  Nota-se já nessa época a preocupação com os efeitos da segregação das 

crianças com dificuldades de aprendizagem, procurando, sempre que possível, integrá-los ao 

sistema regular de ensino ou atendê-los da forma mais integrada possível, ou seja, na época, 

em classes especiais que funcionavam em escolas públicas e não em instituições de ensino 

especializadas. O parágrafo único do artigo 8º da Res. 73/78 salientava: “reavaliações 

periódicas poderão indicar nova orientação para cada caso, inclusive retorno ao ensino 

comum”. 

  A implantação da educação especial no Estado de São Paulo implicou a 

capacitação de professores do sistema regular de ensino. Nesses cursos eram fornecidas 

orientações e informações a respeito das normas, diretrizes, procedimentos e do atendimento 

aos alunos encaminhados. Tratava-se, ainda, de questões relativas ao preconceito e à 

discriminação que os encaminhamentos geravam, bem como, procurava-se retirar a visão de 

depósito que chamadas classes especiais embutiam. Participei como formadora dessas 

capacitações. 

  Com a intenção de minimizar o alto índice de retenção na 1ª série do ensino de 

1º grau que vinha ocorrendo no sistema de ensino público, em especial desde a promulgação 

da LDB 5692/71, a Secretaria da Educação propôs a implantação do Ciclo Básico, na década 

de 1980, com o objetivo de alfabetizar o aluno no decorrer de dois anos de escolaridade, 

respeitando-se o ritmo individual de aprendizagem. 

  Paralelamente, nessa mesma década, discutia-se a necessidade do retorno de 

disciplinas de Ciências Humanas - Filosofia, Psicologia e Sociologia - no então ensino de 2º 

grau. Participei da equipe de implementação dessas disciplinas, realizando pesquisa de campo 

                                                            
4 Meningite- inflamação da meninge, que vem a ser cada uma das três membranas que envolvem o encéfalo e a medula 
espinhal, e que são, a partir da mais externa para a mais interna: a dura-máter, a aracnóide e a pia-máter. Afetou inúmeras 
crianças entre 1973 e 1975. 
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e reuniões com os docentes e entidades representativas. A década de 1990, às vésperas de um 

novo século, foi marcada pela ênfase no atendimento educacional para todas as crianças, 

independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais e/ou 

linguísticas, fazendo com que a meta da educação para todos - pela primeira vez na história – 

fosse viável.  

O Brasil comprometeu-se em conferências internacionais a atingir os objetivos 

propostos para a transformação dos sistemas de educação em sistemas educacionais 

inclusivos. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus 

alunos, acomodando estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de 

qualidade a todos, por meio de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias 

de ensino, uso de recursos e parcerias com as comunidades. 

  A nova LDB nº 9394/96, diferentemente das anteriores, dedica um capítulo à 

Educação Especial, definindo as formas de organização estruturadas e o atendimento 

educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino, o que é uma opção 

pela prática da integração.  

A Educação Básica deve incluir crianças com altas habilidades, com 

deficiências, em situação de rua, de origem remota ou de população nômade, pertencentes a 

minorias linguísticas, étnicas ou culturais e de outros grupos marginalizados. No contexto 

dessa estrutura, o termo “necessidades educacionais especiais” refere-se às crianças ou jovens 

cujas necessidades educacionais se originam em função de deficiências ou dificuldades de 

aprendizagem, em algum momento de sua escolarização. 

  Levando-se em conta que o êxito da integração escolar depende da eficiência 

no atendimento à diversidade da população estudantil, a referida LDB determinou a 

possibilidade da progressão continuada, visando atender ao ritmo de aprendizagem de cada 

aluno.  

A progressão continuada foi implantada no Estado de São Paulo em 1997, um 

ano após a promulgação da LDB 9394/96, com a inclusão de crianças com necessidades 

educacionais especiais, em classes regulares. Nesse momento houve um significativo aumento 

do número de queixas e de questionamentos acerca de possíveis problemas de saúde física ou 

mental, por parte dos professores. Na verdade, os professores exigiam, de certa forma, que 

esses alunos fossem encaminhados para algum profissional da área da saúde: psicólogo, 

fonoaudiólogo, neurologista ou psiquiatra. Os alunos retornavam com relatórios do 

diagnóstico clínico que serviam como justificativa tanto para a própria dificuldade de 

aprendizagem como para a isenção da responsabilidade com o sucesso da escolarização. 
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  Verifico que a exigência da recomendação de um profissional da área da saúde 

para o encaminhamento de crianças aos serviços especiais de educação, na década de 1970 

(Res. 73/78), evitando-se a estigmatização das que apresentavam dificuldade de 

aprendizagem, passou a ser entendida no final do século XX e início do século XXI, apenas 

como a necessidade de um encaminhamento para diagnóstico. Assim sendo, hoje os 

professores e/ou autoridades educacionais encaminham as crianças que apresentam 

dificuldades de aprendizagem aos profissionais da saúde para obter um psicodiagnóstico, que 

servirá não como um subsídio para o planejamento pedagógico e sim como justificativa da 

não aprendizagem por parte do aluno, eximindo a responsabilidade tanto do professor quanto 

da escola, o que é lamentável. 

  Atualmente como professora de uma Instituição de Ensino Superior (IES) fui 

convidada para elaborar um Plano de Trabalho visando à obtenção de convênio com a 

Secretaria da Educação para o desenvolvimento do Projeto Bolsa Escola Pública e 

Universidade na Alfabetização, de acordo com a Res. SE 83/2007, considerando o Decreto nº 

51.627/2007. 

Esse projeto introduz, em caráter de colaboração, a participação e vivência de 

estudantes das IES na prática pedagógica de sala de aula, junto aos professores da rede 

pública estadual. Essa vivência possibilita aos alunos dos cursos de Pedagogia e Letras, a 

oportunidade de conhecimento da realidade do contexto escolar, a possibilidade de 

relacionamento entre a teoria e a prática, além de apoiar os professores da 1ª série do Ensino 

Fundamental na ação pedagógica de garantir a aprendizagem da leitura e escrita a todos os 

alunos. 

O principal propósito do Projeto Bolsa Escola Pública, que está baseado no 

Programa Ler e Escrever, é desenvolver atividades com o objetivo de reverter o quadro de 

fracasso escolar ocasionado, especialmente, pela alfabetização precária dos alunos do Ensino 

Fundamental. O Programa enfatiza que o primeiro ano da escolaridade obrigatória tem um 

papel decisivo e, com frequência, os alunos que não o concluem alfabetizados acumulam 

fracassos nos anos posteriores, o que ocasiona a retenção ao final do 4º ano do Ciclo I do 

Ensino Fundamental. 

  Como professora orientadora do referido Projeto, sou responsável pelo 

acompanhamento da pesquisa didática, realizando reuniões semanais de supervisão 

pedagógica com os universitários para que se tornem capazes de apreender a concepção de 

aprendizagem na qual o Programa Ler e Escrever está fundamentado. Os universitários 

realizam observação diária sobre as atividades desenvolvidas na sala de aula e efetuam 
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registros que subsidiam o relatório mensal que deve ser encaminhado à equipe de gestão do 

Projeto na Secretaria da Educação do Estado.  

  E, mais uma vez, a queixa do professor aflora nos relatos. Logo no início do 

ano, o professor regente aponta os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Esse 

apontamento tem me intrigado desde o início do Projeto Bolsa Alfabetização, levando-me a 

aprofundar a leitura desse fenômeno. 

   

1.2. A proposta do trabalho 

 

  A presente pesquisa tem como objeto a queixa do professor regente de classe 

de 1ª série do ensino fundamental acerca do processo de aprendizagem dos seus alunos.  

  Como objetivos pretende identificar e analisar, no discurso do professor, as 

percepções e/ou representações que podem interferir no processo de alfabetização, bem como, 

a aquisição da leitura e escrita dos alunos apontados na queixa. 

  Levanta-se a hipótese de que a queixa do professor, no início da 1ª série do 

Ciclo I do Ensino Fundamental, sobre a dificuldade de aprendizagem de um aluno, interfere 

no processo de alfabetização, podendo levá-lo ao fracasso. 

  A verificação do processo de alfabetização é realizada pelo professor com a 

utilização das orientações do Programa Ler e Escrever, que subsidia o Projeto Bolsa 

Alfabetização implantado na rede pública municipal paulista em 2004 e em 2007, nas escolas 

públicas estaduais. É necessário conhecer a fundamentação teórica do Projeto Bolsa 

Alfabetização para que possa haver uma melhor compreensão quanto ao processo de 

aquisição da escrita pela criança. 

 

1.2.1. Projeto Bolsa Alfabetização 

 

  Em 2004, a Prefeitura da cidade de São Paulo realizou uma pesquisa, por 

amostragem, para avaliar a competência de escrita dos alunos que cursavam o 3º ano do Ciclo 

I e constatou que cerca de 30% dos alunos não escreviam. Propôs, então, ações no sentido de 

propiciar as condições fundamentais para que todos os alunos concluíssem o primeiro ano do 

Ciclo I, lendo e escrevendo  
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  Foi elaborado o Programa Ler e Escrever – prioridade na Escola Municipal, 

com o objetivo de reverter o quadro de fracasso escolar ocasionado pelo analfabetismo e pela 

alfabetização precária dos alunos.5 

  O Programa foi elaborado pela Secretaria Municipal de Educação tendo como 

base as seguintes observações: 

 

1. Alunos não dominam o sistema de escrita ao final do 1º ano do Ciclo I;  

2. Alunos que permanecem sem o domínio do sistema de escrita ao longo dos 

quatro anos de escolaridade; 

3. Dificuldade apresentada pelos alunos do Ciclo II com relação às 

competências de ler e escrever; 

4. Dificuldades relatadas pelos professores em promover boas situações de 

aprendizagem para os seus alunos; 

5. Necessidade de articulação dos gestores pedagógicos (supervisores, diretores 

e coordenadores pedagógicos) na criação de condições institucionais 

favoráveis em direção a uma didática mais eficiente; 

6. Necessidade da Diretoria de Orientação Técnica/ Secretaria Municipal de 

Educação (DOT/SME) estabelecer diretrizes que orientem as Unidades 

Escolares (U. Es) no desenvolvimento de sua ação na busca da melhoria da 

qualidade do ensino. (SME, 2005, p.1)   

 

  As ações envolveram os gestores, fortalecendo as equipes pedagógicas, tendo 

em vista uma melhoria na qualidade da educação e na eficiência do ensino da leitura e da 

escrita; e voltaram-se para as condições de ensino e para a didática propriamente dita, 

propondo investimentos tanto nos anos inicial e final do Ciclo I como no Ciclo II do Ensino 

Fundamental. 

  A metodologia do Projeto “Toda Força ao 1º Ano do Ciclo I” com o objetivo 

de criar condições adequadas para garantir a aprendizagem da leitura e da escrita a todos os 

alunos ao final do primeiro ano do Ciclo I, envolveu: 

formação do Coordenador Pedagógico responsável pelo Ciclo; 

formação de todos os professores regentes do 1º ano do Ciclo I; 

elaboração de material de orientação para estes professores; 

                                                            
5 Comunicado nº 1.202, de 17 de novembro de 2005. Assunto: Programa “Ler e Escrever – Prioridade na Escola Municipal” 
O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e considerando o que lhe representou a Diretoria de 
Orientação Técnica republica a Portaria nº 6328 de 26/09/2005 - DOC de 27/09/05 página 20 por incorreção. 
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convênios com Universidades ou Institutos Superiores de Educação para 

apoio pedagógico às classes de 1º ano; 

critérios para atribuição das classes de 1º ano. (SME, 2005, p. 4-5) 

  O Projeto Intensivo no Ciclo I (PIC) teve como “objetivo reverter o quadro de 

fracasso escolar no 4º ano do Ciclo I” (SME, 2005, p. 7), pois a análise dos dados de retenção 

ao final do Ciclo I, nos anos de 2000 a 2003, evidenciava que 12% dos alunos matriculados 

eram retidos no 4º ano, o que equivalia a 10.000 (dez mil) alunos da rede6.  

 Baseando-se na experiência da Prefeitura da cidade de São Paulo, desde o 

início de 2007 formou-se, na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, a equipe de o 

Programa Ler e Escrever, com integrantes do Programa Letra e Vida7, da Coordenadoria de 

Ensino da Grande São Paulo (COGSP), da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 

(CENP) e da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), com a colaboração da 

Diretoria de Orientação Técnica (DOT) da Secretaria Municipal de Educação, para iniciar o 

Ler e Escrever na Rede Estadual.  

  No decorrer do mesmo ano, foram promovidos encontros de formação com 

gestores das escolas de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental da cidade de São Paulo, visando 

transformar a escola num espaço de aprendizagem e de produção do conhecimento. 

  O Estado de São Paulo, em 2007, já havia incluído 98,6 % das crianças de 7 a 

14 anos na escola e 90% dos jovens de 15 a 17 anos, mas havia a necessidade da melhoria da 

qualidade do ensino, tomando-se por base os resultados do Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP). Para tanto, foi lançado um amplo 

plano para a educação paulista, priorizando a alfabetização de todas as crianças até oito anos 

de idade.     

  Para viabilizar a implantação desse programa nas escolas da rede, instituiu-se o 

Programa Bolsa Formação – Escola Pública e Universidade pelo Decreto nº 51.627, de 1º de 

março de 2007, que determina em seu artigo 1º: 

Fica instituído o Programa “Bolsa Formação – Escola Pública e 

Universidade”, destinado a alunos dos cursos de graduação de instituições de 

ensino superior que, sob supervisão de professores universitários, atuarão 

                                                            
6 Centro de Informática da SME. 
7 Trata-se de um Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA), produzido pelo MEC em 2000 e que 
passou a se chamar Letra e Vida no Estado de São Paulo e é oferecido a todos os professores de 1ª a 4ª série que se inscrevem 
voluntariamente. Foi implantado pela Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP), sob a supervisão da Profª 
Dra. Telma Weisz, que criou e supervisionou o referido programa no MEC. Os direitos autorais do PROFA pertencem ao 
Estado brasileiro e é vedada qualquer forma de comercialização. 
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nas classes e no horário de aula da rede estadual de ensino ou em projetos de 

recuperação e apoio à aprendizagem. 

 

  Os estudantes universitários, oriundos dos cursos de Pedagogia, Letras e Pós-

Graduação (ênfase em metodologia de ensino e alfabetização) auxiliam professores de 1ª 

séries a realizarem a alfabetização e são denominados alunos pesquisadores, sendo 

acompanhados e orientados por seus professores universitários. Esse movimento provoca o 

diálogo entre universidade e a escola pública. 

  Inicialmente, em 2007, o referido Programa abrangeu apenas as escolas 

estaduais da Capital, tendo em vista os resultados do SARESP de 2005, conforme pode ser 

visualizado no gráfico 1.  

 

GRÁFICO 1 – Resultados do SARESP 2005 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 
Fonte; SEE/FDE – Projeto Bolsa Alfabetização 

 

  Por meio da Resolução SE 83, de 04/12/2007, deu-se a expansão do Projeto 

Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização – Bolsa Alfabetização. Em seu artigo 

1º salienta que “de maneira gradual, para os municípios da Região Metropolitana de São 

Paulo, a partir de 2008 e, para o interior do Estado, a partir de 2009” (SÃO PAULO, 2007). 

  Em 2008, o Projeto iniciou uma nova etapa, pois além de ser ampliado para 

toda a região metropolitana, ofereceu uma série de materiais para apoiar o planejamento do 
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professor e a sua atuação em sala de aula, sendo também um canal de comunicação entre o 

professor regente da classe e o coordenador pedagógico. 

  Os materiais didáticos elaborados para o Programa Ler e Escrever parte da 

concepção do Programa Letra e Vida e tem como objetivo principal subsidiar o trabalho do 

professor em sala de aula, por meio de sugestões de atividades didáticas para compor a rotina 

da sala de aula. 

  A coletânea de materiais para a 1ª série compõe-se de: 

Guia de Planejamento e orientações didáticas para o professor; 

Caderno de planejamento e avaliação do professor; 

Livro de Textos dos alunos; 

Coletânea de atividades para o aluno; 

Guia de orientação de estudos para HTPC “on line” disponível no site. 

 

A coletânea de materiais para a 2ª série consta de: 

Guia de Planejamento e orientações didáticas para o professor; 

Guia de orientação de estudos para HTPC “on line” disponível no site 

   

  A coletânea de materiais para a 3ª e 4ª séries – Projeto intensivo do ciclo I – 

PIC 3ª e 4ª séries consta de: 

   PIC de 3ª e 4ª séries 

   Guia de orientação de estudos para HTPC “on line” disponível no site 

   

  Há também o material de apoio ao desenvolvimento do Ler e Escrever na sala 

de aula que consta de: 

Acervo de livros de literatura e para-didáticos para 1ª série e PIC de 3ª 

e 4ª série 

Assinaturas de revistas (Recreio, Genius, Galileu, Picolé)   

Kits de gibis (Mônica, Cebolinha) para 1ª série 

Letras móveis e Globo (1ª série) 

Calculadoras (PIC 4ª série) 

 

  A Resolução SE-90, de 08/12/2008, dispõe sobre a expansão e 

aperfeiçoamento do Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização, para as 

unidades escolares do Interior do Estado, a partir de 2009, em seu artigo 1º, objetiva: 
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I – possibilitar o desenvolvimento de experiências e conhecimentos 

necessários aos futuros profissionais de Educação, sobre a natureza da 

função docente no processo de alfabetização dos alunos da 1ª série – ciclo I 

do Ensino Fundamental; 

II – apoiar os professores de 1ª série do Ciclo I, na complexa ação 

pedagógica de garantir a aprendizagem da leitura e escrita a todos os alunos.  

  O § 1º do artigo 5º da referida Resolução estipula que: 

O aluno pesquisador deverá realizar atividades, na unidade escolar onde 

atua, em 20 horas semanais, de 2ª a 6ª feira, como segue: 

1 – 18 (dezoito) horas em classe de 1ª série do ciclo I do Ensino 

Fundamental, sendo 4 (quatro) horas diárias, sempre com o, professor 

regente; 

2 – 02 (duas) horas em hora de trabalho Pedagógico Coletivo – HTPC, 

realizado na unidade escolar, conforme Regulamento do Projeto. 

  E o § 2º do mesmo artigo determina que: 

Na impossibilidade da participação em HTPC, o aluno deverá cumprir às 20 

horas na classe da 1ª série, junto com o professor regente. 

 

  O anexo I da referida Resolução, ao discorrer sobre as ações dos alunos 

pesquisadores orienta que “a partir do 2º semestre, os alunos já devem dedicar-se a um dos 

temas com mais afinco. [...] Pode ser tema da pesquisa de um aluno pesquisador: 

1. Leitura feita pelo professor 

2. Produção oral com destino escrito. 

3. Cópia e ditado (ressignificação da cópia)”. 

  Os alunos pesquisadores, após observação das atividades desenvolvidas na sala 

de aula e com a anuência do professor regente elaboram um projeto de um dos temas 

propostos acima para ser desenvolvido no decorrer do 2º semestre, auxiliando o processo de 

aquisição da escrita por parte dos alunos, o que colaboraria para a melhoria da qualidade do 

ensino. 

  O Projeto Bolsa Alfabetização vem criando nas IES um movimento 

interessante de reflexão sobre a matriz curricular dos cursos de formação de professores, 

suscitando mudanças conceituais e práticas, em face da realidade de sala de aula. Por meio 

dos relatos trazidos pelos alunos pesquisadores há a possibilidade de um repensar sobre o 
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currículo, que se torna necessário ao universitário para que possa obter uma formação 

adequada à realidade de nossas escolas, em especial, as da rede pública.   

  O Projeto Bolsa Alfabetização baseia-se no programa Ler e Escrever cujo 

objetivo é a possibilidade de tornar todos os alunos leitores e escritores competentes, visando 

à construção de uma escola inclusiva. Parte-se, portanto, do “pressuposto de que a 

alfabetização é a aprendizagem do sistema de escrita e da linguagem escrita em seus diversos 

usos sociais” (SÃO PAULO, 2008, p. 17). Para tanto, o professor deve criar situações que 

possibilitem as práticas sociais que se utilizam da escrita.  

  Um dos recursos que o professor tem para conhecer a hipótese de escrita do 

aluno é a sondagem, que consiste em uma atividade espontânea de escrita, que deve 

necessariamente ser seguida pela leitura do que foi escrito, e “observar se o aluno estabelece 

ou não relações entre aquilo que ele escreveu e aquilo que ele lê em voz alta, ou seja, entre a 

fala e a escrita”. (SÃO PAULO, 2008, p. 33). 

  São sugeridas pelo programa três sondagens avaliativas no primeiro semestre, 

uma logo no início do ano, em fevereiro; outra, em abril e outra, no final de junho para análise 

do processo de aquisição da escrita dos alunos. E no segundo semestre, uma sondagem no 

mês de setembro e outra em novembro, tendo-se o cuidado de recorrer a outros instrumentos 

de avaliação, como, por exemplo, a observação, pois a “sondagem representa uma espécie de 

retrato do processo do aluno naquele momento” (SÃO PAULO, 2008, p. 33). 

  O programa sugere, também, alguns critérios para a escolha das palavras que 

comporão as atividades de sondagem: fazer parte do cotidiano da criança, variar na 

quantidade de letras e evitar a repetição de vogais. O ditado deve iniciar por palavra 

polissílaba e finalizar com uma frase que contenha pelo menos uma das palavras ditadas. 

Após a escrita, o professor deve pedir ao aluno que ele leia e observar como essa leitura é 

realizada, apontando-se ou não com o dedo as letras e/ou associando o que falam com o que 

está escrito. 

  O professor, então, poderá verificar a hipótese de escrita na qual o aluno se 

encontra, de acordo com as proposições de Emília Ferreiro e Ana Teberosky8, que propõem, 

com base na concepção teórica piagetiana, “um tipo completamente novo de aproximação ao 

problema de aprendizagem do sistema de escrita; elas conseguiram traduzir as idéias corretas 

– porém vagas – de seus precursores, em hipóteses que podem ser tratadas 

experimentalmente”. (SINCLAIR apud FERREIRO e TEBEROSKY, 1985, p. 13). 

                                                            
8 FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana.  Psicogênese da língua escrita. Trad. Diana Myriam Lichtenstein, Liana Di 
Marco e Mário Corso. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985, 284 p. 
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  De acordo com as autoras, as hipóteses do processo de aquisição da escrita são: 

pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética. 

  No nível de hipótese pré-silábica, a criança não estabelece vínculo entre a fala 

e a escrita e supõe que esta representa os objetos e não seus nomes: coisas grandes devem ter 

nomes grandes e coisas pequenas devem ter nomes pequenos. A criança não estabelece uma 

diferença clara entre o sistema de representação da escrita e o desenho e normalmente as 

letras que aparecem são as do seu próprio nome. 

  A hipótese silábica é considerada um salto qualitativo e o que a caracteriza é a 

crença de que cada letra representa uma sílaba – a menor unidade de emissão sonora. 

Caracteriza-se pela tentativa de dar um valor sonoro a cada uma das letras que compõem uma 

escrita. Impõe-se a necessidade de partir tanto da fala quanto da escrita e fazer corresponder 

as duas séries de fragmentos e, nesse esforço, a criança comete um erro: supõe que cada letra 

representa uma sílaba - a menor unidade de emissão sonora. Trata-se de um erro lógico, pois 

há uma impossibilidade de emitir fonemas isolados. Nesse sentido, a hipótese silábica é 

parcialmente falsa, mas necessária, como são necessários os “erros construtivistas” para 

chegar ao conhecimento objetivo. 

 

A hipótese silábica pode aparecer com grafias ainda distantes das formas das 

letras, tanto como com grafias bem diferenciadas. Neste último caso, as 

letras podem ou não ser utilizadas com um valor sonoro estável. 

(FERREIRO E TEBEROSKY, 1985, p. 193) 

 

  Na sondagem realizada pelo professor quando as letras utilizadas não possuem 

um valor sonoro estável designa-se como hipótese silábica sem valor sonoro, ao passo que 

quando as letras utilizadas possuem um valor sonoro estável denomina-se de hipótese silábica 

com valor sonoro. 

  As crianças devem resolver tanto o problema de quantas letras para uma dada 

palavra como quais letras para uma dada palavra, ou seja, problemas de correspondência 

quantitativa e de correspondência qualitativa. Nesse nível do processo de aquisição da escrita, 

há uma exigência de quantidade mínima de caracteres que varia de dois a quatro em média, 

além de uma variedade de caracteres, evitando a repetição da mesma letra ou do mesmo 

grafema mais de duas vezes ou de não ter duas vezes a mesma série de letras em um conjunto 

de escritas relacionadas porque é preciso ter uma diferença objetiva para obter interpretações 

diferentes.  
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   A hipótese silábico-alfabética se caracteriza pela passagem da hipótese 

silábica para a alfabética e é um momento fundamental de transição, pois como aponta 

Ferreiro e Teberosky (1985, p. 196 e 209): 

 

[...] a criança abandona a hipótese silábica e descobre a necessidade de 

fazer uma análise que vá “mais além” da sílaba pelo conflito entre a 

hipótese silábica e a exigência de quantidade mínima de grafias (ambas 

exigências puramente internas, no sentido de serem hipóteses originais da 

criança) e o conflito entre as formas gráficas que o meio lhe propõe e a 

leitura dessas formas em termos de hipótese silábica (conflito entre uma 

exigência interna e uma realidade exterior ao próprio sujeito). Grifo das 

autoras. 

 

  Torna-se evidente no nome próprio o conflito entre a hipótese silábica e as 

formas fixas recebidas pelo meio ambiente. É importante que o meio dê essa informação, pois 

quando não a fornece, não possibilita esse conflito e as crianças não vão além da hipótese 

silábica. 

  A hipótese alfabética constitui o final da evolução e a criança compreende o 

modo de construção do código da escrita: “cada um dos caracteres da escrita corresponde a 

valores sonoros menores que a sílaba, e realiza sistematicamente em análise sonora dos 

fonemas das palavras que vai escrevendo” (FERREIRO e TEBEROSKY, 1985, p. 213). 

Desse momento a criança terá ainda dificuldades próprias da ortografia, mas não com a 

compreensão do sistema de escrita. 

  A partir dos fundamentos estabelecidos pela pesquisa de Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky, começou-se a pensar quais seriam as intervenções didáticas mais adequadas para 

essa nova compreensão do processo de aquisição da escrita. Estabeleceu-se uma metodologia 

cuja hipótese é que a aprendizagem ocorre quando se tenta fazer alguma coisa que ainda não 

se sabe fazer sozinho e o professor deve realizar uma sustentação para o aluno para que ele 

use o que sabe para chegar ao que não sabe. Houve uma reconceitualização do processo de 

alfabetização: aprende-se a escrever, escrevendo e aprende-se a ler, lendo.  

  O processo de aquisição da escrita por parte dos alunos depende não só de sua 

ação sobre o objeto de conhecimento, mas também e, sobretudo, da mediação do professor, o 

que pode assinalar que, nesse processo, há uma teia de relações dialógicas que integram os 

diferentes e contrários, abarcando uma complexa relação que inclui o todo e as partes, e 
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procedimentos em círculo e espiral, que desvendam a interdependência do tema com os 

pilares da complexidade. 

  A literatura especializada delineada logo adiante, sobre dificuldade de 

aprendizagem nos primeiros ciclos da escolarização, mostra que as pesquisas arroladas 

colocam as causas do fracasso escolar em aspectos relacionados ao aluno ou à sua família, 

deixando a escola e o professor imunes quanto a essa questão. E atribui aos aspectos sociais, 

econômicos, culturais, étnicos, psicológicos, intelectuais, nutricionais, linguísticos e 

familiares, a responsabilidade pelo fracasso escolar. Outras pesquisas relacionam o fracasso 

escolar aos métodos, às práticas pedagógicas utilizadas pelo professor e à relação professor-

aluno. 

  Torna-se clara, na medida em que se vai estabelecendo a literatura, a 

hegemonia sobre as causas do fracasso escolar recaindo, na maioria das vezes, no aluno, na 

família ou em aspectos fora do âmbito escolar e raramente as pesquisas citam a complexidade 

da atuação do professor na sala de aula e das relações que se estabelecem no contexto escolar. 

  Pretende-se, após um breve olhar sobre a literatura especializada, obter da fala 

do professor suas percepções e/ou representações que podem interferir na escolarização. As 

informações serão analisadas à luz da Teoria da Complexidade de Edgar Morin, levando em 

conta as noções de sujeito e subjetividade, bem como, os princípios norteadores do 

pensamento complexo: hologramático, dialógico e recursivo. 

 

1.3. O Pensamento Complexo 

  Morin discute o ser humano como sendo um mistério para nós mesmos. Assim 

como o mundo físico é resultado de um grande jogo entre 

ordem/desordem/interações/organizações, realizando-se conforme um anel em que cada termo 

está em complementaridade e em antagonismo com os outros, a vida nasceu também em 

convulsões e se desenvolveu não apenas em espécies diversas que se devoram, mas também 

em ecossistemas que constituem a cadeia alimentar de dupla fase: a da vida e a da morte. 

 

O desenvolvimento da hominização não constitui apenas uma interrupção 

das desordens e acasos, mas uma aventura submetida a desafios ecológicos, 

acidentes e conflitos entre as espécies, que se terminam pela liquidação 

física dos vencidos. [...] O homem, oriundo dessa aventura tem a 

singularidade de ser cerebralmente sapiens-demens, ou seja, carregar, ao 

mesmo tempo, a racionalidade, o delírio, a hubris (insensatez), a 
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destrutividade. É a história humana evocada pela história cósmica, como se o 

cosmo tivesse gravado em nossa memória hereditária. Pode-se dizer que o 

cosmo criou-nos à sua imagem. (MORIN, 2007a, p.28) 

 

            Morin propõe a reforma do pensamento, afirmando que há a necessidade de um 

pensamento que liga e enfrenta a incerteza. 

 

O pensamento que une substituirá a causalidade linear e unidirecional por 

uma causalidade em círculo e multirreferencial; corrigirá a rigidez da lógica 

clássica pelo diálogo capaz de conceber noções ao mesmo tempo 

complementares e antagonistas, e completará o conhecimento da integração 

das partes em um todo, pelo reconhecimento da integração do todo no 

interior das partes. (MORIN, 2009, p. 92-93) 

 

   Há necessidade de um pensamento que tente juntar e organizar os 

componentes (biológicos, culturais, sociais, individuais) da complexidade humana. Há 

necessidade de uma integração reflexiva dos diversos saberes relativos ao ser humano, que 

não se limite somente às ciências, mas que nos remeta à literatura, à poesia e às artes que são 

também meios de expressão estética e de conhecimento. 

  Para Morin (2003, p.86) “o conhecimento é, pois, uma aventura incerta que 

comporta em si mesma, permanentemente, o risco de ilusão e de erro. [...] o conhecimento é a 

navegação em um oceano de incertezas, entre arquipélagos de certezas”. 

  Tende-se a pensar que a ação é uma decisão, uma escolha, esquecendo-se que 

se trata de um desafio também e “na noção de desafio há a consciência do risco e da 

incerteza” (MORIN, 2007b, p. 79) 

 

O campo da ação é muito aleatório, muito incerto. Ele nos impõe uma 

consciência bastante aguda dos acasos, derivas, bifurcações, e nos impõe a 

reflexão sobre sua própria complexidade. Aqui intervém a noção de ecologia 

da ação. Desde o momento em que um indivíduo empreende uma ação, 

qualquer que seja ela, esta começa a escapar de suas intenções. Ela entra 

num universo de interações e finalmente o meio ambiente apossa-se dela 

num sentido que pode tornar contrário ao da intenção inicial.  [...] Isso nos 

obriga a seguir a ação, a tentar corrigi-la – se ainda é tempo -, às vezes a 

bombardeá-la [...] (MORIN, 2007b, p. 80-81) 
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      Lorieri (2008, p. 77) esclarece que: 

 

É também pensamento complexo aquele que não reduz nada a somente um 

ou poucos aspectos porque afirma que nada é isolado e nem pode ser 

apreciado sozinho: qualquer ser, qualquer fenômeno, qualquer situação 

somente faz sentido nas relações que faz parte. 

 

  Morin (2009) propõe um pensamento complexo9 e, para tanto, coloca a 

necessidade de três operadores: o hologramático, o dialógico e o recursivo. O hologramático 

“põe em evidência este aparente paradoxo das organizações complexas, em que não apenas a 

parte está no todo, como o todo está inscrito na parte.” (p. 94). O dialógico significa juntar, 

entrelaçar coisas que estão aparentemente separadas, portanto, “une dois princípios ou duas 

noções que deviam excluir-se reciprocamente, mas são indissociáveis em uma mesma 

realidade.” (p. 95-96). E o recursivo significa dizer que uma causa produz o efeito que produz 

a causa, ou seja, nós somos produtos e produtores de nós mesmos, “ultrapassa a noção de 

regulação com as de autoprodução e auto-organização” (p. 95). E acrescenta: 

 

Os indivíduos humanos produzem a sociedade nas interações e pelas 

interações, mas a sociedade, à medida que emerge, produz a humanidade 

desses indivíduos, fornecendo-lhes a linguagem e a cultura. (MORIN, 2009, 

p. 95) 

 

  Morin (2007a, p. 37), considera que a linguagem: 

 

É uma máquina autônoma-dependente numa polimáquina. Depende de uma 

sociedade, de uma cultura, de seres humanos que, para se realizar, dependem 

da linguagem. Seja qual for a linguagem, há, em cada enunciado, um Eu 

implícito ou explícito (o emissor), dois Id (a maquinaria linguística e a 

maquinaria cerebral), Nós (a maquinaria cultural). Eu, Id, Nós falam ao 

mesmo tempo. 

 

                                                            
9 O pensamento que é complexo não pode ser linear. A complexidade integra os modos simplificadores do pensar e 
consequentemente nega os resultados mutiladores, unidimensionais e reducionistas. (PETRAGLIA, 2008b, p. 58) 
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  O ser humano é, ao mesmo tempo, produto e produtor de uma auto-eco-re-

organização viva, da qual emerge a trindade humana: indivíduo/sociedade – espécie. A 

relação entre esses termos é dialógica, isto é, o complementar pode ser também antagônico. 

 

É o indivíduo humano [...] que dispõe das qualidades do espírito e mesmo de 

uma superioridade em relação à espécie e à sociedade, pois só ele tem a 

consciência e a plenitude da subjetividade. [...] o indivíduo não é nem noção 

primeira, nem noção última, mas o nó górdio da trindade humana. (MORIN, 

2007, p. 73)  

 

  Ser sujeito implica na ocupação do centro do seu mundo, correspondendo à 

noção de egocentrismo que, por sua vez, comporta um princípio de exclusão e outro de 

inclusão. O princípio de exclusão significa que nenhum indivíduo se assemelha a outro, nem 

mesmo os gêmeos univitelinos “podem ter tudo em comum, salvo o mesmo Ego.” (MORIN, 

2007a, p. 75). E o de inclusão nos inclui em uma comunidade, “um Nós (casal, família, 

partido, Igreja) e incluir esse Nós no centro do mundo” (Idem, p. 76). O “princípio da inclusão 

(amor) é necessário ao princípio de exclusão que, pondo-nos no centro do mundo, permite-nos 

aí situar o outro” (Idem, p.78). 

  Ao se conceber o homem como sujeito, ocorre a compreensão humana e “é a 

partir da compreensão que se pode lutar contra o ódio e a exclusão” (MORIN, 2009, p. 51) 

  Para Dias e Cunha (2009, p. 47): 

 

Os princípios de exclusão e inclusão são complementares à concepção de 

sujeito e identificados na inseparabilidade e interdependência do EU e do 

eu10, na ação que afasta e nega o outro, na inscrição do outro em mim como 

presença e como alteridade. Esse conjunto de proposições indica a 

coexistência de um duplo em cada um, que configura o homo complexus. 

 

  O sujeito, mesmo no seu fechamento egocêntrico, necessita da relação com o 

outro, pois ele “surge para o mundo integrando-se na intersubjetividade, no seu meio de 

existência, sem o qual perece.” (MORIN, 2007a, p. 78). Vê-se, portanto, a necessidade do 

outro para a afirmação do próprio sujeito. Mas Morin coloca que a concepção de sujeito se faz 

                                                            
10 “‘Eu’ [je] é o ato de ocupação do espaço egocêntrico; ‘eu’ [moi] é a objetivação do ser que ocupa esse espaço. ‘Eu [je] sou 
eu [moi]’ é o princípio que permite estabelecer, a um só tempo, a diferença entre o ‘Eu’ (subjetivo) e o ‘eu’ (sujeito 
objetivado), e sua indissolúvel identidade.” (MORIN, 2009, p. 120) 
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em duplo programa que seria a auto-afirmação do sujeito e a sua relação com o outro, 

superando a visão inicial egocentrada do sujeito, bem como, a visão que o define na relação 

com o outro. 

  A aptidão do sujeito para objetivar-se, para reconhecer-se Eu-sou-eu é a sua 

qualidade essencial. Morin (2007a, p. 79-80) explica essa possibilidade de auto-objetivação: 

 

O Ego é uma objetivação do Eu para si mesmo que permite ao EU “refletir-

se” e reconhecer-se objetivamente. Esse Ego diferente do Eu é, ao mesmo 

tempo, idêntico a ele. É essa capacidade do sujeito de ver-se como objeto 

(Ego) sem deixar de ser sujeito (Eu) que lhe permite assumir, ao mesmo 

tempo, seu ser subjetivo e objetivo, tratar objetivamente o seu problema 

subjetivo como uma doença. É o que lhe dá capacidade de sobrevivência no 

mundo, ou seja, de confrontar, em todas as circunstâncias, um princípio de 

realidade e um princípio de desejo. 

 

  Assim, o sujeito pode, ao mesmo tempo, ver-se como objeto e como sujeito e 

reconhecer o outro como sujeito, mas, quando vê o outro apenas como objeto, perde o olhar 

de um ser humano. 

 

Para conhecer o outro, deve-se percebê-lo objetivamente, estudá-lo, se 

possível, objetivamente, mas também se deve compreendê-lo 

subjetivamente. O desenvolvimento de um conhecimento objetivo do mundo 

deve avançar junto com um conhecimento intersubjetivo do outro. (MORIN, 

2007, p. 80) 

 

  Deve-se ressaltar ainda que é de suma importância a afetividade para 

estabelecer as relações interpessoais, pois “a simpatia e a projeção/identificação com outro 

permitem a compreensão” (MORIN, 2007a, p. 122) 

  Pode-se afirmar que a “subjetividade comporta, assim, a afetividade” (MORIN, 

2007, p. 77). 

[...] entende-se subjetividade como um sistema que organiza e desorganiza o 

mundo interno e o mundo externo do sujeito, facilita e dificulta o 

desenvolvimento e o crescimento pessoal, resgata o passado que interfere no 

agora do presente, prospecta o futuro, desvela e distingue o singular e o 

especial. (DIAS, 2008, p. 61) 
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 Para Morin (2007, p. 76): 

 

Tudo se passa como se houvesse em nossa subjetividade um quase duplo 

programa; um comandando o “para si”; outro comandando o “para nós” ou 

“para outros”. Dedicamo-nos ora estritamente a nós mesmos, ora aos nossos, 

a nossos filhos, nossos pais, nossos amores, nosso partido, nossa pátria. [...] 

De fato o quase duplo programa é ainda mais complexo; tudo acontece como 

se cada um tivesse um tetraprograma, correspondente não somente à trindade 

humana indivíduo/sociedade/espécie, mas também à relação intersubjetiva 

de amizade e amor. 

 

  À luz da complexidade podem ser analisadas as relações interpessoais que se 

dão em uma sala de aula, entre o professor e o aluno e entre os alunos e, como essas relações 

podem influenciar no processo de aprendizagem de maneira significativa, em especial, se 

levarmos em conta que “a afetividade intervém no desenvolvimento e nas manifestações de 

inteligência” (MORIN, 2007, p. 121). Jean-Didier Vincent diz que não há inteligência, mesmo 

racional, sem pathos, ou seja, sem afetividade (apud MORIN, 2007a, p.120) 

  Neste momento, deve-se levar em conta o que assinala Cortada e Dias (2009, p. 

81): 

Importa assinalar que a complexidade das relações pessoais indica a 

impossibilidade de independência, seja pela recursividade e dialogicidade 

que as une, seja pela condição sapiens/demens do humano, que se altera de 

acordo com as ocorrências cotidianas e as circunstâncias de subjetivação. 

 

  E complementando com o que coloca Petraglia (2008a, p. 19): 

 

Pensemos no humano que, complexo, é sapiens e demens em relação 

consigo, com o outro e com o universo. A partir da ampliação de sua 

consciência de mundo e da reelaboração do pensamento, uma relação de 

alteridade se faz presente na escola e na sociedade por meio do seu fazer. 

Essa prática se efetiva na e pela reflexão, num movimento recursivo de ação, 

reflexão e ação, num ir e vir, constantes e ininterruptos. 

 

  Cabe, portanto, à escola criar condições para que haja a ligação dos saberes e 

das culturas, possibilitando, além da educação formal, a descoberta dos sonhos e as formas de 
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realizá-los, incentivando, assim, o direito à cidadania e os deveres do cidadão e “essa 

integração está indiscutivelmente associada à subjetividade humana, com sua afetividade 

intrínseca.” (PETRAGLIA, 2008a, p. 20). Para que isso ocorra há necessidade de “uma 

reforma do pensamento que seja capaz de promover a mudança de comportamento e a 

abertura para novas idéias” (Idem, p. 22) 

  Há necessidade de reeducar o olhar, olhando para várias direções para que haja 

a mudança de pensamento com paradigmas de religação e aglutinadores em contraposição ao 

paradigma historicamente linear e reducionista.  

 

A ousadia do fazer é que abre o campo do possível. E é o fazer – com seus 

erros e acertos - que nos possibilita a construção de algo consistente. [...] 

Temos toda uma história que nos possibilita vislumbrar pistas de caminhos. 

Sabemos que o exercício da solidariedade, da igualdade e da fraternidade 

passa, antes de mais nada, por cada um de nós mesmos, no nosso cotidiano – 

e isto é uma boa direção a seguir. Neste caso, não dependemos de ninguém. 

(GARCIA, 1996, p. 58) 

 

  Baseando-se nessas colocações, pode-se dizer que o professor, para que possa 

reformar o seu pensamento, deve olhar para si, para o seu aluno e para o contexto escolar, 

levando em conta todas as interfaces dessas relações, tendo em mente que não só ele, mas 

também o aluno é um sujeito complexo e, portanto, único em sua singularidade, que não se 

livra da condição de que é simultaneamente sapiens e demens. 

 

Precisamos, pois, do cultivo de uma ética de responsabilidade, que inspire o 

sujeito a despir-se de seus preconceitos e convicções mais arraigadas, de 

modo a tornar-se responsável por si, pelo outro, por sua comunidade na 

inserção cósmico-planetária.  

 Precisamos também de uma ética de solidariedade que, nos permita ver o 

outro como semelhante, ainda que diferente em sua subjetividade, mas igual, 

na espécie humana. Só a compreensão é capaz de nos aproximar do outro, 

com aceitação e respeito, compartilhando de suas dores, prazeres, 

sofrimentos e alegrias. (PETRAGLIA, 2008a, p. 23)  

 
  Pelo fato do conhecimento ser responsável pela libertação e emancipação do 

homem, a sua aquisição pode ser alegre e prazerosa. Para tanto, é conveniente que o professor 
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utilize diferentes estratégias e linguagens, além de ter um olhar diferenciado para cada um de 

seus alunos, com uma natureza multidimensional, não só biológica, mas também cultural. 

 

Os envolvidos no processo de escolarização mantêm-se impregnados pelo 

sentido meritocrático das avaliações, pelas potencialidades individuais, pelas 

representações de incapacidade, pela doença e pela situação econômica. A 

produção de incapazes continua a marginalizar crianças e adolescentes, 

democratizando a fabricação de impossibilitados educacionais. (DIAS e 

CUNHA, 2009, p. 49) 

 

  Os problemas da educação tendem a receber propostas de solução em termos 

quantitativos o que cada vez mais camufla a necessidade da reforma do pensamento, 

chegando mesmo a um dilema: “não se pode reformar a instituição sem uma prévia reforma 

das mentes, mas não se podem reformar as mentes sem uma prévia reforma das instituições.” 

(MORIN, 2009, p. 99). 

   Há uma resistência muito grande a essa reforma por dois motivos: o sistema 

educacional é rígido e inflexível, e os professores relutam a qualquer nova proposta, pois 

permanecem circunscritos aos parâmetros de suas disciplinas. 

 

A Educação, que se dá em múltiplos e diversos locais, tem que ser 

disseminada no campo social, a fim de que as experiências possam ser 

trocadas em um processo de mútua realimentação. [...] Trata-se de “remar 

contra a maré”, vale dizer, contra o modelo de sociedade que temos, com a 

sua ética excludente, competitiva e predatória. Porém, mais do que buscar se 

opor, perspectiva em que o outro dá as cartas, e nós estamos sempre 

correndo atrás, trata-se de CONSTRUIR através de processos educativos, e 

neles mesmos, formas solidárias, igualitárias e plurais de convivência entre 

os homens. Ter esta postura é se opor, mas se opor na ofensiva de quem 

deseja CONSTRUIR. (GARCIA, 1996, p. 64) 

 

  Reformar as instituições e, consequentemente reformar a sociedade, demanda 

uma reforma do pensamento. Para Morin (2009, p. 100) uma “relação que não é tanto de 

reflexo, mas de holograma e de recorrência. Holograma: [...] a escola, em sua singularidade, 

contém em si a presença da sociedade como um todo. Recorrência: a sociedade produz a 

escola, que produz a sociedade.”  
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2. UM BREVE OLHAR PELA LITERATURA ESPECIALIZADA 

 

  Há décadas os estudiosos da educação realizam pesquisas com o intuito de 

identificar as causas do fracasso escolar. Na verdade, o fracasso escolar sempre existiu, pois 

nem todos aprendem tudo o que lhes é oferecido e a sua ocorrência depende de um dado 

momento em determinada sociedade. 

  Patto (1989, p. 258) cita vários estudiosos da educação, tais como, Asbell11 

(1963), Clark12 (1963), Gibson13 (1965) Harlem Youth Opportunities Unlimited14 (1964), 

Katz15 (1964) Riessman16 (1962, 1965), Wilson17 (1963) que na década de 1960 evidenciaram 

a crença de que as expectativas do professor sobre o desempenho dos alunos pode funcionar 

como uma profecia auto-realizadora. Esse conceito já era aplicado nas áreas médica, na 

análise de fenômenos econômicos e sociais, em situações da vida diária, no mundo do 

trabalho e da recreação, e também nas ciências do comportamento.   

  Rosenthal e Jacobson (1966, in Patto, 1989) planejaram um experimento para 

testar a hipótese de que, numa dada classe, as crianças de quem os professores esperavam um 

maior desenvolvimento da capacidade intelectual, realmente aconteceria esse 

desenvolvimento. Aplicaram em todas as crianças de uma escola primária o teste Harvard 

Test of Inflected Acquisition18, que tinha por objetivo predizer o desenvolvimento intelectual. 

Nessa escola primária havia três níveis de realização escolar: acima da média, média e abaixo 

da média, para cada uma das seis séries. Em cada uma das dezoito classes, 20% das crianças 

foram indicadas aos seus professores como academicamente aceleradas e deveriam apresentar 

um inusitado progresso intelectual no decorrer do ano acadêmico. Mas a indicação das 

crianças foi realizada por meio de sorteio através de uma tabela de números equiprováveis e a 

diferença entre essas sorteadas (grupo experimental) e as que não foram indicadas (grupo de 

                                                            
11 ASBELL, B. Not Like Other Children. TRedbook, outubro, 1963. 
12 CLARK, K.B. Educational Stimulation of Racially Disadvantaged Chidren. In: PASSOW, A.H. (org.) Education in 
Depressed Areas. Nova York, Teachers College. Columbia University, 1963, p. 142-162. 
13 GIBSON, G. Aptitude Tests. Science, 1965, 149,583. 
14HARLEM YOUTH OPPORTUNITIES UNLIMITED, INC. Youth and Ghetto. Nova York, Haryou, 1964. 
15 KATZ, I. Review of  Evidence Relating to Effects of Desegregation on the Intellectual Performance of Negroes. American 
psychologist, 1964, 19, 381-399. 
16RIESSMAN, F. The Culturally Deprived Child. Nova York, Harper & Row, 1962. 
______. Teachers of  the Poor: a Five Point Plan. Proceedings of the 17th annual State Conference on Educational  Research, 
California Advisory Council on Educational Research, Burlingame, California Teachers’ Association, 1965. 
17 WILSON, A.B. Social Stratification and Academic Achievement. In: PASSOW, A.H. Education in Depressed Areas. 
Nova York, Teachers College, Columbia University, 1963, p. 217-235. 
18 Um teste padronizado de inteligência não-verbal pertencente ao conjunto de Testes de Capacidade Geral, de Flanagan 
(1960). Embora fosse um teste relativamente não-verbal no sentido de não requerer fala, leitura ou escrita havia dois 
subtestes, um deles exigindo uma maior compreensão do inglês – um tipo de vocabulário ilustrado, e o outro que requeria 
menos capacidade para entender qualquer língua mas exigia uma maior capacidade de raciocínio abstrato.Para efeito deste 
experimento o primeiro foi referido como subteste verbal e o segundo como subteste de raciocínio.  
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controle), existia apenas na representação do professor. Foram realizados dois retestes, um 

após quatro meses e outro após oito meses, que coincidiu com o término do ano letivo, mas 

apenas como tentativas posteriores no sentido de predizer o desenvolvimento intelectual e não 

foram apresentados os resultados para os professores. As crianças do grupo experimental 

apresentaram um acréscimo no quociente intelectual (QI) e idade mental (IM) totais e, 

especialmente, no raciocínio, mas não havendo diferença significativa quanto ao aspecto 

verbal, quando comparadas as do grupo de controle. 

  No final do ano, todos os professores foram solicitados a classificar seus alunos 

de acordo com as seguintes variáveis: em que medida seriam bem sucedidos no futuro e em 

que grau poderiam ser descritos como interessantes, curiosos, felizes, sedutores, ajustados, 

afetivos, hostis e motivados por uma necessidade de aprovação social. As crianças cujo 

desenvolvimento intelectual era esperado tornavam-se mais vivas e autônomas 

intelectualmente, ou, pelo menos, eram assim percebidas por seus professores. Eram descritas 

como tendo mais condições de se tornarem bem sucedidas no futuro e serem 

significativamente mais interessantes, curiosas e felizes, além de haver uma tendência para 

considerá-las como mais atraentes, ajustadas, afetivas e com menor necessidade de aprovação 

social. A partir dos resultados obtidos baseados em aumento de QI total, os autores puderam 

concluir que: 

 

 [...] quando as crianças em relação às quais se mantém uma expectativa de 

desenvolvimento intelectual realmente correspondem a esta expectativa, são 

consideravelmente beneficiadas também em outros aspectos. Quando as 

crianças de quem não se espera um desenvolvimento intelectual contrariam 

tal expectativa, esse desenvolvimento parece vir acompanhado de 

comportamentos indesejáveis ou, no mínimo, os professores atribuem tais 

características indesejáveis à criança. Quando uma criança demonstra que 

progrediu intelectualmente, é melhor para sua vitalidade intelectual (real ou 

percebida) e para sua saúde mental (real ou percebida) que o professor esteja 

esperando esse progresso intelectual. Tudo indica que o desenvolvimento 

intelectual não previsto é desastroso. (ROSENTHAL e JACOBSON, 1966 in 

PATTO, 1989, p. 274)  

 

  Os autores também observaram que à medida que se vai das séries mais 

elementares para as mais adiantadas, os efeitos das expectativas dos professores diminuem 

quase que uniformemente.  
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Foi nas classes de primeiro ano que os professores perceberam as maiores 

diferenças no comportamento em sala de aula entre as crianças do grupo 

experimental e as de controle.  [...] Na quarta e quinta séries, as crianças do 

grupo experimental não diferiram das crianças do grupo de controle quanto 

ao comportamento em sala de aula. (ROSENTHAL E JACOBSON, 1966, in 

PATTO, 1989, p. 276) 

 

  Os dados são muito importantes porque demonstram que o desenvolvimento de 

uma criança na escola, não depende apenas de como ela se comporta, mas, principalmente, de 

como é percebida pelo professor. 

  Os autores questionaram como as expectativas dos professores podem 

funcionar como determinantes do aumento do desempenho intelectual e levantaram a hipótese 

de que as crianças em relação às quais se previu um desenvolvimento intelectual foram mais 

acompanhadas por seus professores. Mas com um tempo limitado de aula, o professor, ao 

dispor mais tempo para uma criança, tem menos tempo para dedicar a outra e esta teria chance 

de menores ganhos. No entanto, o que se encontrou foi que: 

 

Quanto maior o aumento obtido pelas crianças das quais este aumento era 

esperado, maior o aumento obtido na mesma classe pelas crianças das quais 

nenhum ganho especial era esperado. As evidências de que os professores 

não tiraram tempo das crianças do grupo de controle para dedicá-lo às 

crianças do grupo experimental são indiretas. Dispomos de evidências mais 

diretas. (ROSENTHAL e JACOBSON, 1966, in PATTO, 1989, p. 283-284). 

 

  Foi salientado pelos autores que uma observação direta das interações 

professor-aluno teria levado a um resultado diferente, mas não foi possível realizar esse 

método na presente pesquisa. Mas Rosenthal e Jacobson (1966, in PATTO, 1989, p. 285) 

concluíram que: 

[...] não houve uma diferença na quantidade do tempo gasto com as crianças 

dos dois grupos que tenha levado a uma diferença no ritmo de seu 

desenvolvimento intelectual. Parece que foi mais uma questão de tipo de 

interação entre os professores e seus alunos que serviu como determinante 

do desenvolvimento intelectual esperado. 

Pelo que disse, pela maneira como disse, por suas expressões faciais, 

posturas e, talvez, pelo seu contato, a professora pode ter comunicado às 
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crianças do grupo experimental que esperava que seu desempenho 

intelectual aumentasse. Esse tipo de comunicação, associado a possíveis 

mudanças nas técnicas de ensino, pode ter ajudado a criança a aprender 

através da mudança de seu auto-conceito, de suas expectativas em relação a 

seu próprio comportamento, sua motivação, assim como em suas habilidades 

cognitivas. 

 

  Os resultados desse experimento evidenciam que a expectativa de uma pessoa 

sobre o comportamento de outra pode funcionar como uma profecia auto-realizadora e esse 

efeito foi mais evidente nas primeiras séries. 

  Essa predição levou a comunidade científica a se preocupar com medidas 

redutoras da disparidade de oportunidades escolares, de motivação intelectual e de 

competência que existe entre as classes sociais e a cor da pele das crianças que frequentam as 

escolas, dando cada vez mais atenção ao papel do professor em sala de aula, e os possíveis 

efeitos de seus valores, suas atitudes e, especialmente, suas crenças e expectativas.   

  Os autores Rosenthal e Jacobson publicaram um livro detalhando essa 

pesquisa: Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectation and Pupils’Intellectual 

Development (1968). Nesse livro, após discorrer sobre o experimento, observam que poucos 

educadores compreendem exatamente como usar o efeito Pigmalião, ou profecia auto-

realizadora, como ferramenta pedagógica para transmitir expectativas positivas e, mais 

importante ainda, para evitar a difusão de expectativas negativas.  

  Há certo número de pesquisas que investigaram a influência das percepções, 

atitudes e expectativas do professor em relação ao desempenho e/ou comportamento de seus 

alunos. Já a questão da percepção de alunos sobre as expectativas, percepções e atitudes de 

seus professores em relação a eles têm sido menos discutida. 

  Torna-se oportuno citar neste momento a pesquisa realizada por Schiavoni e 

Martinelli (2005) com 138 crianças de duas escolas públicas, com idade entre 9 e 10 anos para 

investigar se crianças com diferentes níveis de dificuldade de aprendizagem em escrita se 

diferem no que se refere à percepção de expectativas de seus professores a respeito delas. 

Nesse estudo, o foco foi o aluno e não o professor e o aspecto do desenvolvimento acadêmico, 

dificuldades de aprendizagem em escrita, foi avaliado para verificar a relação entre as duas 

variáveis: percepção do aluno a respeito da expectativa do professor. 
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  Schiavoni e Martinelli (2005, p. 317) concluíram que: 

 

 Os resultados revelaram que a percepção de alunos sobre as expectativas de 

seus professores a respeito deles mostrou-se relacionada às dificuldades de 

aprendizagem em escrita. Quanto maior o nível de dificuldade, menos 

positiva se mostrou a percepção que os alunos têm sobre as expectativas dos 

professores. Ainda que não se possa afirmar que tal percepção é a 

responsável pelas dificuldades que os sujeitos apresentaram, e nem o 

contrário, é possível dizer da relação entre as duas variáveis. 

 

   Os referidos autores observam ainda que deve ser analisada a congruência 

entre as percepções de alunos e as expectativas de professores, pois não se pode afirmar que a 

percepção do aluno sobre as expectativas de seus professores indique as reais expectativas 

desses professores. E salientam que: 

 

[...] a percepção de alunos sobre os professores e destes sobre os alunos tem 

seu papel em suas vidas escolares, mesmo porque, para o aluno a expectativa 

que o professor tem a seu respeito é a que ele percebe, ou seja, o que o 

influencia é a sua interpretação sobre as expectativas dos professores. (Idem, 

p. 317-318) 

 

  É interessante comparar a pesquisa sobre a profecia auto-realizadora realizada 

por Rosenthal e Jacobson e a percepção de alunos sobre as expectativas do professor a 

respeito deles, podendo exercer influência sobre o comportamento e o desempenho 

acadêmico, tal como relatada por Schiavoni e Martinelli. Verifica-se que a expectativa do 

professor talvez acabe se realizando pelo fato de o aluno cumprir tal pressuposição, uma vez 

que ele também tem a percepção dessa expectativa. 

  A hipótese deste trabalho levanta essa questão partindo do pressuposto que à 

medida que o professor logo na 1ª série considera o aluno com dificuldade de aprendizagem, a 

expectativa desse professor sobre um aluno pode funcionar como uma profecia auto-

realizadora e, por outro lado, esse aluno poderá ter a percepção da expectativa do professor e, 

consequentemente, cumprir essa expectativa. 
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   Leite (198119, in PATTO, 1989), vem corroborar com as pesquisas acima 

citadas, pois afirma que na situação de sala de aula, assim como em todas as outras situações 

da vida humana, é quase impossível o professor manter uma atitude de neutralidade para com 

seus alunos, quase sempre deixam passar, geralmente de modo inconsciente, suas preferências 

ou antipatias e, pelo fato de ter sido percebida, tende a ser acentuada.  

  Pode-se dizer que além dessas pesquisas que apontam para os efeitos das 

expectativas no comportamento dos indivíduos em geral e, particularmente, sobre a influência 

que as expectativas exercem sobre a interação professor-aluno e, conseqüentemente, no 

processo de escolarização, há outras que colocam as causas do fracasso escolar em aspectos 

relacionados ao aluno. Atribuem as causas a aspectos sociais, econômicos, culturais, étnicos, 

psicológicos, intelectuais, nutricionais e linguísticos, como destacado. 
 
Desnutrição, carência afetiva, problemas de aprendizagem, hiperatividade, 

disfunção cerebral mínima. Diversos são os diagnósticos, as explicações, os 

motivos que tentam "justificar" a situação de algumas crianças no contexto 

escolar. A "culpa" e a "responsabilidade" recaem sobre a criança e seu 

problema, a família ou o educador. (MACHADO, 1997, p. 141) 
 

  Machado (1997) coloca que há necessidade de problematizar as histórias 

escolares, buscando encontrar diversos elementos presentes no processo de construção da 

queixa, procurar alterar preconceitos e estereótipos, e não responsabilizar individualmente os 

sujeitos (a criança, o educador ou a escola), analisando a situação a partir da rede de relações 

que a constitui. 

  A autora, em texto sobre Educação Inclusiva (2004), ao discutir a história da 

relação da Psicologia e Educação, salienta o grande número de crianças com dificuldades de 

aprendizagem que são encaminhadas anualmente aos consultórios psicológicos; alerta que “os 

psicólogos compactuam com a exclusão”, quando em seus relatórios assinalam a “falta” de 

determinados aspectos para o educando “desconsiderando o funcionamento do território no 

qual a exclusão se engendra” (p. 10). Afirma que, quando o professor encaminha uma criança 

ao psicólogo, o ideal é a ida desse profissional às escolas, conversar com os educadores, o que 

deve levar à elaboração de “projetos que considerem a produção daquilo que as educadoras 

trazem como problemático”. (p. 11) 

  Machado (2004), ao discutir o psicodiagnóstico, chama a atenção para a 

atuação do psicólogo frente à queixa escolar. Para a autora, esse profissional deve inserir-se 
                                                            
19 LEITE, D. M. Educação e relações interpessoais. - Boletim de Psicologia, XI, 38, julho-dezembro, 1979, p. 8–34. 
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no contexto da escola e da família para que possa contribuir com um projeto que possibilite a 

inclusão da criança no sistema de ensino regular. 

  Em pesquisa sobre a medicalização do processo ensino-aprendizagem, Moysés 

e Collares (1997) ouviram a opinião de profissionais da educação e da saúde acerca das 

causas do fracasso escolar, com o objetivo de se aproximarem de suas formas de pensamento 

sobre escola, processo de ensino-aprendizagem, fracasso escolar, papel dos profissionais e das 

instituições escolares e de saúde. Constataram que: 

 

[...] todos, independentemente de sua área de atuação e/ou de sua formação, 

centram as causas do fracasso escolar nas crianças e suas famílias. A 

instituição escolar é, na fala destes atores, praticamente isenta de 

responsabilidades. A escola, o sistema escolar são sistematicamente 

relegados a plano mais que secundário quando falam sobre o que consideram 

causas do fracasso escolar. [...] Dentre os problemas citados, merecem 

destaque a desnutrição, referida por todos, tanto da educação como da saúde, 

e as disfunções neurológicas, referidas por 92,5% das 40 professoras e 100% 

dos 19 profissionais de saúde (médicos, psicólogos e fonoaudiólogos). (p. 

63)  

 

  Verifica-se a necessidade que os professores têm quanto ao encaminhamento a 

profissionais da saúde, com a finalidade da obtenção de uma caracterização diagnóstica. 

Observa-se que tanto os profissionais da saúde, quanto os da educação atribuem o fracasso 

escolar a fatores externos, conforme demonstram as autoras. Supõe-se que o professor 

necessita desse diagnóstico como uma justificativa para as dificuldades dos alunos e não para 

compreender as causas dessas dificuldades e poder intervir evitando o fracasso.  

  Feijó e Souza (1996), ao acompanhar, em 1994, algumas classes de Ciclo Básico de 

uma escola estadual da periferia de São Paulo, puderam identificar alguns aspectos da 

trajetória das crianças no interior dessa escola que determinavam a sua exclusão. Realizaram 

um grupo de avaliação com as crianças que não se alfabetizavam e um grupo com as 

professoras para planejar a avaliação e discutir os seus resultados. Perceberam que, no 

momento da discussão dos resultados, o aluno é culpabilizado pelo fracasso.  

Justapõem-se no discurso do professor, como numa colcha de retalhos, os 

diversos tipos de explicações sobre as causas do fracasso escolar construídas 
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ao longo desse século, explicações que têm em comum um único aspecto: 

afirmar a incapacidade do aluno. (FEIJÓ e SOUZA, 1996, p. 118) 

  

  Feijó e Souza (1996, p. 115) salientam que:  

 

O fracasso escolar parece estar longe de relacionar-se com a produção do 

aluno, apesar de sua incapacidade ser insistentemente usada como 

justificativa. Essa escola vive um “como se” de aparências que contrasta 

com suas práticas geradoras de repetência, postura essa afinada com a 

política educacional do Estado de “contornar” a questão do fracasso escolar, 

ao invés de superá-la. 

 

  Sawaya (2000) realizou em 1992 (Sawaya, 1992 e 199520), uma pesquisa junto 

a um grupo de 14 crianças com idade entre 3 a 12 anos, em um bairro da periferia de São 

Paulo, com o objetivo de questionar sobre as possíveis causas do fracasso de crianças 

provindas de camadas populares ao serem introduzidas na alfabetização. Esse problema é 

colocado sob dois aspectos fundamentais: “a competência linguística da criança e suas 

capacidades cognitivas” (FERREIRO e TEBEROSKY, 197921, p. 9 - 21; SEE/CENP, v.1, 

199022, apud SAWAYA, 2000). Os dados obtidos revelaram que: 

 

[...] a cultura escrita atinge os grupos populares por meio de práticas de 

leitura que ocorrem sob o efeito da circulação de uma grande diversidade de 

textos, folhetos, documentos etc., produzidos pelos meios de comunicação 

de massa que, no intento de atrair esses consumidores, produzem todo tipo 

de impressos (propaganda, folhetos de divulgação de produtos etc.) e outros 

materiais escritos afinados com o “gosto popular”: jornais sensacionalistas, 

revistas de fotonovela, horóscopo, etc. (SAWAYA, 2000, p. 70) 
   

 
  Diante dessa constatação, a autora questiona o fato de ser atribuído o fracasso 

das crianças de camadas populares a “não terem atingido certos níveis cognitivos e 

                                                            
20 SAWAYA, Sandra M. Narrativas orais e experiência: as crianças do Jardim Piratininga. In: OLIVEIRA, Zilma M. R. 
(Org.). A criança e seu desenvolvimento perspectivas para se discutir a educação infantil. São Paulo: Cor tez, 1995. 
_________. Pobreza e linguagem oral: as crianças do Jardim Piratininga. São Paulo, 1992. 263p. Dissertação (Mestrado) 
Universidade de São Paulo – Instituto de Psicologia. 
21 FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Los sistemas de escritura em el desarrollo del niño. México: Siglo XXI, 1979. 
22 SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Ciclo Básico em 
jornada única uma nova concepção de trabalho pedagógico. São Paulo, 1990. v.1. 
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conceitualizações que as crianças de outras camadas sociais já atingiram ao chegar à escola”. 

(SAWAYA, 2000, p. 77). A autora salienta que a política educacional vigente não tem 

conseguido romper com o preconceito que gera obstáculos às crianças de camadas populares 

para atingir os objetivos educacionais. 

 

As propostas pedagógicas têm sido apropriadas pelos professores em função 

da lógica que organiza a vida cotidiana da escola: a fragmentação do 

trabalho, a alienação do sujeito em prol do cumprimento de papéis 

idealmente constituídos (necessidade de responder às expectativas da escola 

por alunos disciplinados, limpos e arrumados; necessidade de se enquadrar 

nos critérios muitas vezes arbitrários de bom professor: o que enche a lousa 

de lição, o que obtém dos alunos os melhores cadernos), as intempéries do 

próprio sistema de ensino (mudanças repentinas das regras do jogo, do 

sistema de avaliação, dos conteúdos pedagógicos a serem ministrados, da 

metodologia de ensino empregada, mudanças das crianças de classe 

durante o ano letivo, etc. (SAWAYA, 2000, p. 79) 
 

  Cruz (1997) examinou o trajeto da representação de escola num grupo de 

crianças pobres de uma cidade do Ceará. Inicialmente, por meio de entrevistas com as 

crianças antes do início das aulas do 1º ano de escolaridade e aplicação de dois 

procedimentos: Desenhos-Histórias e Histórias para completar, pôde estabelecer a 

representação inicial que essas crianças tinham da escola. E, posteriormente, por meio de 

observações em sala de aula e entrevistas com professores constatou fatos que revelaram 

incompetência pedagógica e atitudes negativas em relação à criança pobre e sua família, o que 

determinou que as representações iniciais das crianças evoluíssem negativamente. 

 

De fato, acompanhar a evolução da representação de escola dessas crianças 

significou acompanhar as dificuldades que foram enfrentando no seu contato 

com essa instituição e a gradativa diminuição da confiança, tanto em obter 

ajuda da professora para vencer essas dificuldades, como nas suas próprias 

possibilidades para aprender. (CRUZ, 1997, p. 17) 

 
 

  Nota-se que, mesmo havendo tentativas de mudanças nas políticas públicas, a 

questão do fracasso escolar continua sendo atribuído a fatores externos à instituição escolar. 
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Além disso, há certa unanimidade nas pesquisas quanto à percepção que a criança tem a 

respeito do que se espera dela. 

  Angelucci et al. (2004), partindo da análise e categorização de teses e 

dissertações defendidas entre 1991 e 2002 na Faculdade de Educação e Instituto de Psicologia 

da Universidade de São Paulo, estabeleceram quatro vertentes que compreendem o fracasso 

escolar das seguintes formas: o fracasso escolar como problema psíquico: a culpabilização das 

crianças e de seus pais; o fracasso escolar como um problema técnico: a culpabilização do 

professor; o fracasso escolar como questão política: cultura escolar, cultura popular e relações 

de poder e o fracasso escolar como questão institucional: a lógica excludente da educação 

escolar. 

 

Além da coexistência de concepções inconciliáveis que caminham em 

paralelo, verificam-se tentativas de conciliação nem sempre bem sucedidas. 

Na base desse insucesso, está a deficiência de formação teórica revelada por 

pesquisadores da educação escolar. É assim que relatos de pesquisa podem 

começar com o resumo de publicações que falam do lugar da escola numa 

sociedade de classes e de sua expressão nas práticas pedagógicas, para 

imediatamente propor a avaliação de habilidades mentais dos que não 

conseguem se escolarizar, com o objetivo de explicar essa situação. Em tais 

casos, estamos diante da continuação do “discurso fraturado”.  

(ANGELUCCI et al., 2004, p. 64) 

 

  Angelo (2009), em sua dissertação de mestrado sobre as concepções do 

fracasso escolar, analisou as teses e dissertações das Universidades da cidade de São Paulo, 

produzidas no período de 1991 a 2007, utilizando-se das vertentes utilizadas por Angelucci et 

al.(2004), tendo encontrado concepções nas vertentes psíquicas, institucionais e políticas. Por 

não haver encontrado nenhuma pesquisa cuja concepção pudesse ser identificada como 

problema técnico, denota a não culpabilização do professor pelo fracasso escolar. A autora 

assinala que: 

 

Os resultados demonstram que as pesquisas, ao recortar o objeto e estudar 

uma das partes do fenômeno, o tomam como universal, reduzindo a 

discussão. Esses estudos centram as questões ora na falta de conhecimento 

dos professores, ora na dificuldade das relações interpessoais entre esses 

profissionais e os estudantes, ora na falta de qualidade das políticas públicas 
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e, ainda, nas relações de poder que se estabelecem nas estruturas escolares. 

Nas pesquisas selecionadas, tais aspectos são desvinculados do contexto e as 

concepções de fracasso escolar aí presentes parecem pautar-se em um 

paradigma simplificador. (p. 3) 

 

  Bragança (2008) catalogou documentos científicos, produzidos nos anos de 

1996 a 2007, que trataram o fracasso escolar como tema ou parte central, através das 

categorias-tema de gênero, de raça e de violência. O objetivo foi “desvelar como as 

categorias-tema de gênero, raça e violência podem contribuir ou mesmo impor o fracasso 

escolar, principalmente na rede pública de ensino, aos alunos que dela fazem parte.” (p. 5). 

Depois de delimitados os temas a serem aprofundados, os textos foram processados pelo 

software ATLAS. ti (em sua versão demo) 23, disponibilizando a categorização eletrônica, a 

partir da frequência das palavras em um conjunto de documentos inseridos em sua base de 

dados, o que possibilitou concluir que: 

 
[...] a categoria violência permeou todas as demais categorias, ocupando uma 

posição de centralidade nos debates. A vulnerabilidade dos sujeitos 

evidenciada pela influência do gênero, da raça e do fracasso escolar, pode 

ser observada quando a violência se expõe através da violência de gênero 

(contra as mulheres), quando essa violência atinge preponderantemente a 

uma parcela da população caracterizada pelo pertencimento racial (contra os 

negros) por conta da sua condição social e, quando ela se refugia na escola 

(pela violência na, da e para com a escola) e depois se apresenta na forma de 

fracasso escolar. (p. 245-246) 

   

  Salienta ainda que: 
  

As concepções e representações conferidas ao gênero têm grande 

interferência na dinâmica escolar e condicionam julgamentos e avaliações, 

que, muitas vezes, fundamentam o fracasso escolar. São atribuídas, 

culturalmente, às mulheres, características de passividade e obediência e aos 

meninos, indisciplina e violência. (p. 246) 

 

  Alertando que 
                                                            
23 ATLAS. ti é um software de baixo custo e de uso acadêmico para a análise qualitativa de dados. Ele processa uma grande 
quantidade de textos, gráficos, áudio e vídeo. É uma ferramenta de análise indutiva de conteúdo que realiza uma variedade de 
tarefas associadas a uma série de abordagens sistemáticas de "softwares" de dados. Outros softwares também podem ser 
associados a eles para desenvolver dados de pesquisa focando o tema de sua preferência. Site: http://www.atlasti.com. 
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Os sujeitos que mais fracassam na escola, além de serem do sexo masculino, 

são aqueles que pertencem à significativa parcela da população identificada 

como negra. Porém, primeiramente e aparentemente, são as condições 

socioeconômicas dessa população que determinam esse desempenho 

fracassado. (p. 247)  

 

  Os levantamentos realizados a respeito das pesquisas sobre o fracasso escolar 

demonstram a fragmentação da questão, sendo difícil encontrar uma discussão a respeito da 

complexidade da interrelação dos fatores, tanto externos quanto internos, que se entrelaçam 

no cotidiano escolar.  

  Não poderia deixar de citar Patto (1989) que assinalou o surgimento de um 

novo foco de interesse da Psicologia a partir da década de setenta do século XX: “a chamada 

marginalidade, carência ou privação cultural [...] para designar uma condição dos indivíduos 

pertencentes às classes oprimidas, que nela aparecem impropriamente chamadas de classes 

baixas, classes desprivilegiadas ou camadas desfavorecidas” (p. 208) 

  Alguns autores (BLOOM, DAVIS e HESS24, 1965 in PATTO, 1989) 

acreditavam que:  

 [...] as origens dos problemas que apresentam na idade escolar encontram-

se, em grande parte, nas experiências vividas em ambientes que não 

transmitem os padrões culturais necessários a um desempenho adequado nas 

tarefas e desafios propostos pela escola e pela sociedade em geral. (p. 208-

209) 

   A autora, após discorrer sobre como as classes subalternas têm sido 

equivocadamente abordadas pela Psicologia, busca abordagens alternativas ao estudo e à 

compreensão das condições de existência das classes dominadas, numa sociedade capitalista. 

Salienta que “não conhecemos a criança brasileira em suas características psicossociais e 

pedagógicas; aliás, nem poderíamos, já que, sobretudo a estudamos mal.” (p.224) E afirma: 

Colecionamos afirmações, muitas vezes preconceituosas, sobre o que ela não 

sabe fazer e não conhece; ignoramos o que ela sabe e conhece, suas 

capacidades e habilidades, que devem ser muitas, pois, afinal, a mantêm viva 

                                                            
24 BLOOM, B.S., DAVIS, A. e HESS, R. Compensatory Education for cultural deprivation. Nova York, Holt, Rinehart & 
Winston, 1965. 
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num contexto social que lhe é extremamente adverso. Exigimos, além disso, 

que ela deixe na porta da escola suas vivências, sob pena de ser considerada 

inapta. (PATTO, 1989, p. 224) 

  A autora afirmou, na época, que: “tudo está por fazer na área da educação, 

incluindo o nível pré-escolar.” (p. 224) e critica o fato de que a pesquisa para ser considerada 

científica necessita seguir os procedimentos da metodologia positivista e, em sua maioria, ser 

realizada por um único pesquisador que, devido a sua formação, observa o fenômeno de 

forma limitada. 

É imprescindível, por isso, a formação de equipes multidisciplinares que, a 

partir da proposição de modelos alternativos de pesquisa, abordem os 

problemas que nos preocupam de forma integrada e compreensiva. (PATTO, 

1989, p. 225) 

    
  Patto (2005) aponta a ambiguidade como uma característica presente no 

discurso sobre as causas do fracasso escolar nos países capitalistas do século XX, pois a 

Psicologia, influenciada, por um lado, pela visão organicista das aptidões humanas – 

pressupostos raciais e elitistas – e, por outro, pelas influências ambientais, forneceu 

fundamentos para a teoria da carência cultural. Ao fazer uma análise dessa teoria, verifica que 

são enumeradas três causas para a dificuldade de aprendizagem das crianças de camadas 

populares: as suas condições de vida, a inadequação da escola pública em lidar com esse 

aluno e a falta de sensibilidade e de conhecimento da realidade vivida pelos alunos, por parte 

do professor, devido à distância entre as suas culturas. 

  A autora, considerando que a reprodução e a evasão na escola pública 

assumem proporções inaceitáveis e que as reformas educacionais têm-se revelado ineficiente, 

realiza um estudo, no final da década de 90 do século XX, sobre o fracasso escolar das 

crianças de camadas populares. Observa uma escola da periferia de São Paulo, realizando 

entrevistas formais e informais com os envolvidos no processo educativo, incluindo os alunos 

e suas famílias. Conviveu com quatro alunos multirrepetentes, ouvindo-os e revelando os seus 

discursos. A seguir, realizou o confronto da leitura dos profissionais da escola a respeito 

desses alunos com o discurso deles e de suas famílias. Elaborou, a partir dessa confrontação, 

alguns questionamentos a respeito dos pressupostos que fundamentam as teorias do déficit e 

da diferença cultural, considerando o fracasso como um processo psicossocial complexo: 
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As explicações do fracasso escolar baseadas nas teorias do déficit e da 

diferença cultural precisam ser revistas a partir do conhecimento dos 

mecanismos escolares produtores de dificuldades de aprendizagem; (p. 407) 

[...] O fracasso da escola pública elementar é o resultado inevitável de um 

sistema educacional congenitamente gerador de obstáculos à realização de 

seus objetivos (p. 411) 

[...] O fracasso da escola elementar é administrado por um discurso 

científico que, escudado em sua competência, naturaliza esse fracasso aos 

olhos de todos os envolvidos (p. 414) 

[...] A convivência de mecanismos de neutralização dos conflitos com 

manifestações de insatisfação e rebeldia faz da escola um lugar propício à 

passagem ao compromisso humano-genérico (p. 417) 

 

     A autora, ao discorrer sobre as causas do fracasso escolar coloca que se trata de 

um discurso fraturado e realiza uma tentativa de sutura desse discurso, mas ressalta que: 

 

Ao basear-se em resultados de pesquisas que caminham na mesma direção 

dos preconceitos e estereótipos sociais, os pesquisadores caem numa 

poderosa armadilha ideológica, da qual todos nós, em alguma medida, fomos 

ou ainda somos presa e cujas conseqüências são dramáticas: além de 

justificar medidas educacionais que podem ser prejudiciais à escolarização 

do oprimido, o pesquisador acolhe um discurso científico que não pode dar 

conta de seu desejo político de engajar a escola num processo mais amplo de 

transformação social. (PATTO, 2005, p. 127) 

 

  Nota-se pelas pesquisas citadas que a queixa do professor quanto à dificuldade 

de aprendizagem do aluno é atribuída a fatores externos ao contexto da sala de aula e da 

escola. Raramente se vê uma análise das relações interpessoais que possam estabelecer-se no 

contexto escolar e, em especial, na interação professor-aluno na sala de aula, pois acredita-se 

que a subjetividade do professor não influencia a subjetividade do aluno e vice-versa.  

  Ireland et al. (2007) coordenadora de uma pesquisa patrocinada pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) salienta que a questão que se 

coloca hoje sobre o fracasso escolar é que “não se trata de uma mera questão pedagógica, mas 

de um problema social e econômico”. (INEP/ UNESCO, 2007, p. 23).  



45 

  Destacam que, para melhor entender essa colocação, há a necessidade de 

distinguir três momentos históricos que influenciam a conceituação de fracasso escolar: 

 

No século XVIII, quer na Europa quer no Brasil, quem sabia ler e escrever e 

não sabia mais do que isso desfrutava de uma fama de pessoa instruída. Há 

não muito tempo, quem tinha completado o ensino fundamental constava do 

grupo dos brasileiros instruídos. Hoje, no Brasil, quem sabe apenas ler e 

escrever é pouco instruído e quem não estudou além do ensino fundamental 

não é muito instruído. Até pouco tempo, essas pessoas não eram rotuladas de 

fracassadas, já que, na maioria das vezes, não haviam tido a oportunidade de 

estudar. Hoje, já se pode considerar como fracassado o jovem que não 

concluiu o ensino fundamental e, em breve será também o caso de quem não 

completar o ensino médio. (INEP/UNESCO, 2007, p. 25)  

 

  Diante disso, coloca-se a necessidade do brasileiro ter como meta o ensino 

médio, tendo em vista que a sociedade pós-moderna vem exigindo do sujeito “novas 

competências, formas de pensar e novos modos de nos relacionarmos com os outros” (Idem, 

p. 26). 

  O problema do fracasso escolar, apesar de haver se tornado um problema de 

caráter sócio-econômico, “não deixou de ser também uma questão institucional, pedagógica, 

relacional, didática e cognitiva”. (Idem, p.27).   

  Os autores da pesquisa assinalam que há vários tipos de pensamentos a respeito 

do fracasso escolar, que vão desde os espontâneos, provindos do senso comum,  até aos de 

fundamentação teórica, sendo identificadas três linhas conceituais: 

 

• acerca da noção de dom, já ultrapassada do ponto de vista teórico, mas 

ainda viva no senso comum e no discurso dos docentes; 

• em torno da noção de reprodução social, que dominou o palco 

argumentativo nas décadas de 1970 e 1980 e ainda constitui o discurso 

dominante entre os docentes; 

• em redor de noções como mobilização, atividade, relação com o saber, que 

propõem ir além da teoria da reprodução, sem por isso negar a desigualdade 

social perante a escola. (Idem, p. 27) 
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  No Brasil, em meados do século XX, teve início o movimento por uma escola 

que pudesse enfrentar os desafios do pós-guerra, uma sociedade mais industrializada e por 

meio das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, 1971 e 199625 vem 

tentando construir um sistema educacional que abarque a massa da população brasileira.  

  Os Estados Unidos e a França foram realizando paulatinamente as ações 

necessárias para “universalizar o ensino primário (o que fez, por exemplo, a França no início 

do século XX) e o ensino fundamental (a França, nos anos 1960 e 1970), generalizar o ensino 

médio (França – anos 1980 e 1990, ainda não estando concluído esse esforço) e expandir o 

ensino superior”. (INEP/UNESCO, 2007, p. 57). O Brasil, ao contrário desses países, deverá 

tomar todas as medidas educacionais ao mesmo tempo, desde a alfabetização de adultos até a 

pós-graduação em nível nacional. A atual LDBEN nº 9394/96, com a sua regulamentação, 

diretrizes e referências, estabelece as medidas educacionais necessárias embora ainda persista 

a dificuldade de enfrentar a situação de fracasso escolar, pois não há um plano de ação que 

consiga “reunir os diferentes segmentos sociais ao redor da priorização da educação nacional 

e da busca do sucesso escolar.” (Idem, p. 57-58) 

  Deve-se estar alerta para o fato de que o conhecimento sobre a temática do 

fracasso escolar se restringe ao mundo acadêmico, embora muitos trabalhos trazem 

contribuições significativas. As atribuições do sucesso e/ou fracasso escolar nas pesquisas 

“são concebidas como resultado da conjunção – ou ausência dela – de quatro fatores: o 

esforço do aluno, o compromisso do professor, a estrutura da escola e o envolvimento dos 

pais”. (INEP/UNESCO, 2007, p. 61). Pelo fato dos instrumentos para a verificação do 

sucesso/fracasso escolar serem incipientes, pode-se, segundo os autores da pesquisa, atribuir-

se certo sentido ao fracasso escolar, levando-se em conta como é medido pelo Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB): “fracassa aquele que não atinge um determinado 

escore nesse exame” e o mesmo se pode dizer quanto ao sucesso escolar: “é exitoso aquele 

que atinge ou ultrapassa esse mesmo escore” (Idem, p. 61). E assinalam que: 

 

É interessante notar que estudos existentes sobre o fracasso escolar no Brasil 

raramente utilizam uma definição como a referida acima. O que é mais 

comum são as formas de se circunscrever o fenômeno, falando-se, por 

exemplo, de taxas de analfabetismo, das precariedades físicas e materiais das 

escolas públicas, da (des) qualificação e dos baixos salários dos professores, 

de taxas de (des) escolarização das crianças e adolescentes na faixa da 
                                                            
25 LDBEN n º 4024/1961; LDBEN nº 5692/1971; LDBEN nº 9394/1996 
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obrigatoriedade escolar, de reprovação e de evasão. Os conceitos vão, então, 

se compondo, com novos indicadores sendo agregados. Por exemplo: à 

medida que a busca de uma taxa de escolarização universal vai deixando de 

ocupar um lugar proeminente na agenda, fala-se, então, de fluxo idade/série 

– este fortemente mencionado na segunda metade dos anos 1990. Mais 

recentemente, inclui-se também o absenteísmo – de alunos e de professores 

– um tema ainda relativamente pouco pesquisado. E, à medida que se 

caminha para a institucionalização de exames externos à escola – como são 

os casos do SAEB, do ENEM, da participação do Brasil no Pisa, etc. – o 

conceito de proficiência passa a ser incluído na discussão sobre sucesso e 

fracasso escolar e, quem sabe, possa vir a refletir certa síntese dos 

fenômenos anteriormente mencionados (reprovação, evasão, absenteísmo, 

etc.). (INEP/UNESCO, 2007, p. 62) 

 

  Ireland et al. (2007) utilizam o conceito de proficiência para entender as 

situações e os processos que levam ao chamado sucesso ou fracasso escolar e que pode tornar-

se um elo entre a investigação científica e a formulação das políticas públicas. O caráter 

inovador dessa pesquisa se encontra no fato de basear-se na dimensão qualitativa dos 

resultados do SAEB, pois essa avaliação, apesar de identificar fracasso/sucesso escolar por 

meio de uma avaliação de competências com um tratamento estatístico, “do tipo - tantos por 

cento dos alunos X são capazes de...” (Idem, p. 64), há necessidade de identificar processos 

que subsidiam esses resultados, tais como: “o que está acontecendo nas escolas, nas salas de 

aula e na mente dos alunos e do docente” (Idem, p. 64) 

  Os autores realizaram os estudos em nível nacional envolvendo duas Unidades 

da Federação em cada região do país, perfazendo um total de dez. Investigaram em 2005 a 

proficiência das escolas públicas de ensino fundamental que foram avaliadas pelo SAEB em 

2003, num total de 235 escolas, sendo possível colher dados de 225. Combinaram dados 

qualitativos e quantitativos para abordar dois temas: “1) quem são os alunos, professores, 

diretores e técnicos, vistos uns pelos outros? 2) se os alunos, quer no sucesso, quer no 

fracasso, não são imunes às dificuldades escolares, quem os ajuda intelectual e 

emocionalmente” (Idem, p. 155). Os autores salientam que “na educação, há pelo menos 

quatro entes em uma relação entre duas pessoas: eu, você, você em mim e eu em você”. 

(Idem, p. 155).  

  Os dados foram levantados por meio de observação dos pesquisadores 

regionais, entrevistas e questionários respondidos por cada um dos participantes da 
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comunidade educativa, visando colher informações a respeito das percepções de cada um dos 

segmentos em relação ao fracasso/sucesso escolar. As entrevistas transcritas foram 

comparadas com as respostas dadas aos questionários, realizando-se uma análise tanto 

qualitativa quanto quantitativa. Os coordenadores das equipes de pesquisadores locais 

realizaram relatórios das observações realizadas a respeito das condições de infra-estrutura 

das escolas: bibliotecas, conservação do espaço físico, a situação dos banheiros; do 

desenvolvimento das aulas: planejamento didático, o hábito de copiar, as relações professor-

aluno; da culpabilização e do absenteísmo. 

  A respeito das diferentes visões do sucesso e do fracasso escolar pelos 

educadores, pais e alunos, captando-se as percepções dos atores, os autores da pesquisa assim 

se expressam: 

 

As representações do sucesso e do fracasso escolares pelos atores envolvidos 

podem ser comparadas a imagens refletidas por diferentes espelhos em um 

jogo complexo. Conforme a posição do ator e do espelho e as próprias 

características deste último, diferentes serão as imagens refletidas. Isto 

significa que as representações, isoladamente ou em conjunto, não são a 

verdade sobre o sucesso/fracasso, mas diversas perspectivas do mesmo 

processo, como se uma casa fosse vista de dentro e de fora sob variados 

ângulos. (INEP/UNESCO, 2007, p. 281) 

 

  Foram arroladas as “as principais tendências identificadas nas falas da pesquisa 

e as áreas de consenso sobre as percepções do sucesso escolar pelos diversos atores” (Idem, p. 

301) e as ações dos professores favoráveis ao sucesso ou conducentes ao fracasso, segundo os 

atores pesquisados. 

  A pesquisa chegou a algumas conclusões a respeito da percepção que os atores 

educacionais têm de suas escolas, abordando aspectos que podem interferir no desempenho de 

cada um, “identificando os motivos subjacentes a essas percepções e que atuam como agentes 

de mobilização, principalmente de alunos e professores em relação às suas atividades” 

(INEP/UNESCO, 2007, p. 175), sendo que os principais pontos de convergência são: 

 

1. O aluno é em grande parte o responsável pelo seu êxito e culpado pelo seu 

fracasso, ou seja, a vítima se transforma em réu, ainda que muito [nem tanto] 
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amada (MELLO, 198226); 

2. Ainda assim, a fina tessitura das relações sociais na escola está 

intimamente ligada à geração do sucesso e do fracasso, destacando-se o 

incentivo, o afeto, as expectativas positivas e o encorajamento; 

3. a família e a escola são co-responsáveis pela educação das novas 

gerações. (INEP/UNESCO, 2007, p. 306-307) 

 

  Os autores acreditam que os resultados obtidos nesse estudo devem influenciar 

sobremaneira as políticas públicas, pois há necessidade de trabalhar mais com a singularidade 

do que com a pluralidade e, nada mais premente do que a necessidade da escola mudar para 

que se rompa o “fosso existente entre a escola e o aluno” (p. 307) [...] “a luva deve ajustar-se 

à mão e o sapato ao pé, em vez do contrário”. (p. 307) 

 

[...] a indicação de um elenco de sugestões e recomendações, a par de ser um 

recorte que pode ser visto como uma simplificação da complexidade do real 

educativo, pode dar a impressão de que as questões são relativamente 

simples de serem resolvidas, bastando somente a vontade de efetivá-las. Na 

realidade, para as questões educacionais não há verdades nem dogmas 

inflexíveis. Sempre estaremos buscando aproximações e propostas que nos 

conduzam a uma situação melhor do que aquela que desejamos modificar, 

tendo claro que são múltiplas as soluções, dependendo dos contextos nos 

quais estejam inseridos os distintos atores sociais vinculados ao mundo 

escolar. (Idem, p. 312) 

 

  O Brasil, nas últimas décadas, tem participado de conferências internacionais 

de educação e acatadas as suas conclusões e determinações, visando uma sociedade mais justa 

e igualitária, estabelecendo metas para construir um sistema de ensino democrático e de 

qualidade para todos, obtendo, desta maneira, o sucesso escolar de todos.  

  Mas, como indicam as pesquisas arroladas, apesar das tentativas de mudanças 

na política educacional brasileira, não se consegue ainda visualizar uma mudança quanto ao 

direito de acesso e permanência na escola de crianças que possam vir a apresentar algum tipo 

de dificuldade de aprendizagem. 

   

                                                            
26 MELLO, Guiomar Namo de. Magistério de 1° grau: da competência técnica ao compromisso político. São Paulo: Autores 
Associados/Cortez, 1982. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

  As alunas-pesquisadoras do projeto Bolsa Alfabetização, ao apresentarem 

mensalmente o relatório das observações realizadas na sala de aula, relatam, logo no início do 

ano letivo, após a realização da avaliação diagnóstica da classe, a indicação, pela professora 

regente, de alguns alunos da classe que já podem ser considerados com dificuldade de 

aprendizagem. Para compreensão desse fenômeno utilizou-se entrevistas semiestruturadas que 

foram transcritas e analisadas.  

  Pensou-se em realizar entrevistas com professores regentes de classe de 1ª série 

do Ciclo I do Ensino Fundamental, de escolas estaduais, cujos registros iniciais das alunas do 

Projeto Bolsa Alfabetização indicavam a queixa de dificuldade de aprendizagem de alguns 

alunos. 

  Foi contatada uma escola estadual pertencente a um município da Grande São 

Paulo. Ao apresentar a pesquisa para a Diretora, Vice-diretora e duas Coordenadoras 

Pedagógicas, imediatamente foram chamadas sete professoras que se prontificaram a 

participar, após a explicação dos procedimentos.  

Foram realizadas sete entrevistas iniciais com as professoras regentes de 

classes do 2º ano do Ciclo I do Ensino Fundamental, por se tratar de uma escola reestruturada 

de acordo com a Escola Fundamental de 9 anos.27 

  A escola pertence á rede pública estadual de ensino e funciona no período 

matutino e vespertino atendendo alunos do Ciclo I do Ensino Fundamental, em regime de 

progressão continuada28.  

Em função da reestruturação do Ensino Fundamental, a partir de 2009, a escola 

passou a atender concomitantemente de 1ª a 4ª séries do Ciclo I do Ensino Fundamental e do 

1º ao 5º ano do Ciclo I do Ensino Fundamental.  

                                                            
27 A LDB nº 9394/96 sinalizou para um ensino obrigatório de nove anos de duração a iniciar-se aos seis anos de idade, o que, 
por sua vez, tornou-se meta da educação nacional pela Lei nº 10.172/ 01, que aprovou o Plano Nacional de Educação. 
Finalmente, em 6 de fevereiro de 2006, a Lei nº 11.274, institui o ensino fundamental de nove anos de duração com a 
inclusão das crianças de seis anos. (BRASIL, 2006, P. 3). No período de transição entre as duas estruturas, cada sistema de 
ensino da organização federativa do Brasil deveria estabelecer uma proposta para atender, em 2006, tanto as crianças 
ingressantes com 6 anos completos ou a completar no início do ano, quanto às crianças de 7 anos. No Estado de São Paulo, 
para facilitar a coexistência dos dois sistemas, optou-se por continuar nomeando de 1ª série as crianças com 7 anos e que 
iniciariam o ensino fundamental de 8 anos e de 1º ano, as crianças de 6 anos e que, portanto, possuem a garantia de nove anos 
de estudo nessa etapa da educação básica. Com essa ampliação, a criança terá mais tempo (dois anos) para se apropriar da 
aprendizagem da alfabetização e letramento. Levando em conta essa reestruturação, o Projeto Bolsa Alfabetização 
determinou que as alunas pesquisadoras, em escolas reestruturadas, auxiliassem as professoras regentes das classes do 2º ano 
do ciclo I do Ensino Fundamental, pois é nesse momento que deve ocorrer o processo de alfabetização. 
28 O regime de progressão continuada tem a finalidade de garantir a todos o direito de acesso, de permanência e de sucesso no 
ensino fundamental, garantindo atividades de reforço e de recuperação aos alunos com dificuldades de aprendizagem, através 
de novas e diversificadas oportunidades para a construção do conhecimento e do desenvolvimento de habilidades básicas. 



51 

Funciona em prédio próprio com mobiliário, equipamento e material 

pedagógico. Oferece uma carga horária mínima de oitocentas horas anuais ministradas em, no 

mínimo, duzentos dias de efetivo trabalho escolar. A escola conta com Associação de Pais e 

Mestres, instituição escolar criada por lei específica e com a função de aprimorar o processo 

de construção da autonomia da escola e as relações de convivência intra e extra-escolar. Conta 

com os seguintes colegiados: conselho de escola29, constituído nos termos da legislação e 

conselhos de classe e série30, constituídos nos termos regimentais. A organização técnico-

administrativa da escola abrange: - Núcleo de Direção, centro executivo do planejamento, 

organização, coordenação, avaliação e integração de todas as atividades desenvolvidas no 

âmbito da unidade escolar; Núcleo Técnico-Pedagógico, que tem a função de proporcionar 

apoio técnico aos docentes e discentes; Núcleo Administrativo, com a função de auxiliar a 

direção, dando apoio ao processo educacional; Núcleo Operacional, função de proporcionar 

apoio ao conjunto de ações complementares de natureza administrativa e curricular; Corpo 

Docente, formado por todos os professores da escola e Corpo Discente, composto por todos 

os alunos da escola.  

Em 2008, a escola iniciou a parceria com o Projeto Bolsa Alfabetização nas 

primeiras séries, nesse ano, e os 2º anos, em 2009, passaram a ter alunos pesquisadores, 

estudantes universitários das IES. E em 2009, também iniciou a parceria com o Projeto 

PROERD – Prevenção ao uso de drogas, realizado pela Polícia Militar do Estado de São 

Paulo, junto aos alunos da 4ª série do ciclo I do Ensino Fundamental.  

  Essa Escola Estadual foi criada em 1979, em um prédio construído pela 

prefeitura da cidade, tendo nova denominação em 1984, em função da redistribuição da rede 

física realizada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e em 1985, foi ampliada 

com mais três salas de aula. Em 1998, foi novamente ampliada, com a construção de oito 

salas de aula e demais dependências em um prédio de dois andares e, ao mesmo tempo, houve 

a reforma do prédio antigo. Em 2000, a escola iniciou um processo de embelezamento e a 

organização de um pátio de estacionamento e jardinagem. No ano de 2005, cedeu suas 

instalações para a prefeitura municipal instalar cinco salas de alfabetização de adultos e duas 

salas de Telecurso 2000. Em 2008, passa a fazer parte do “Projovem”, em parceria com a 

Prefeitura Municipal e o Governo Federal, é instalada a sala de informática, promovendo a 
                                                            
29 - O conselho de escola, articulado ao núcleo de direção, constituí-se em colegiado de natureza consultiva e deliberativa, 
formado por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar. 
30 - Os conselhos de classe e série, enquanto colegiados responsáveis pelo processo coletivo de acompanhamento e avaliação 
do ensino e da aprendizagem, são constituídos por todos os professores da mesma classe ou série e contarão com a 
participação de alunos de cada classe, independentemente de sua idade. 
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inclusão social de jovens entre 18 e 24 anos que terminaram a quarta série, mas não 

concluíram o ensino fundamental. Concomitantemente, a sala dos professores passou a ter 

acesso à informática 

  A escola conta com 20 salas de aula, uma sala de vídeo, uma biblioteca, uma 

sala de informática, três salas para administração, sala dos professores, cozinha, dispensa da 

cozinha, refeitório, cinco depósitos, quatro sanitários para funcionários e professores, 12 

sanitários para alunos, um pátio coberto, dois pátios descobertos. Estas dependências estão 

divididas em três blocos: prédio antigo, anexo do prédio antigo e prédio novo. Possui também 

zeladoria, estacionamento, pomar, horta. A clientela é considerada de baixa renda, tendo até 

alguns casos de crianças que residem na rua juntamente com os seus pais. 

  Quanto ao corpo docente, a escola, em 2001, passou por uma grande mudança 

recebendo 35 professores efetivos removidos de um município vizinho, em virtude de sua 

municipalização. E em 2006, 21 desses professores, também temendo a municipalização, 

solicitaram remoção. Em virtude de um novo concurso público estadual, nesse mesmo ano, 24 

professores efetivos, com formação universitária, mas com pouca experiência no magistério, 

assumiram a docência nessa unidade escolar. 

      

3.1. As Entrevistas 

 

  Como informado, foram realizadas duas entrevistas semiestruturadas, gravadas 

e integralmente transcritas, com cada um dos sete professores da escola, em dois momentos 

distintos: no final do 1º semestre e no final do 2º semestre do ano letivo.  

  A apresentação das entrevistas transcritas de cada um dos professores será 

identificada com nome fictício. Os professores serão identificados pelas classes em que são 

regentes e denominados com os seguintes nomes: 

 

Regente do 2º ano A – Profª Selma 

Regente do 2º ano B – Profª Laura 

Regente do 2º ano C – Profª Augusta 

Regente do 2º ano D – Profª Rosa 

Regente do 2º ano E – Prof. André 

Regente do 2º ano F – Profª Marina 

Regente do 2º ano G - Profª Carmem 
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3.1.1. Entrevistas Iniciais      

 

2º ANO A - PROFESSORA SELMA 

 

Eu gostaria que você me dissesse como você vê a sua sala de aula e os seus alunos? 

 

Minha sala,... ela é uma sala tranquila, porém eles são bastante falantes, às vezes atrapalha 

também, é uma sala assim, que eu encontrei dificuldade porque eles chegaram um pouco 

imaturos. A gente percebeu que eles tinham bastante dificuldades de reconhecer letras, 

números, então,... a gente teve que voltar a um trabalho inicial mesmo, de apresentação de 

todos estes conteúdos para depois pegar efetivamente a reflexão de escrita. A gente sabe que 

sem conhecer as letras, eles não reconhecem o som, eles não sabem o que significa...  

 

Quais os alunos que você considera com mais dificuldade? 

 

São quatro alunos que eu tenho que tem dificuldade, a Júlia que chegou pré-silábica e neste 

momento ela está silábica com valor, ela é uma criança muito imatura, ela faz aniversário em 

dezembro, então assim, ela vai passar o ano inteiro com 6 anos. Ela não tem nenhum 

problema de fono, problema neurológico, mas você percebe que é uma criança muito imatura, 

não está pronta para adquirir todo aquele conhecimento. Na verdade ela teria que estar 

freqüentando uma sala de primeiro ano, seria adequado para idade dela. 

Tem o Maurício também está fora da idade, ele tem 13 anos, ele veio da Bahia, ele veio este 

ano da Bahia, nunca frequentou escolas, ou melhor, ele frequentou algumas escolas lá, mas 

ele frequentava as escolas para comer, para se alimentar, porque ele perdeu a mãe, assim há 

uns 2, 3 anos atrás. Acho que deu aquela desorientada na família, então, o pai veio para cá, 

hoje ele mora com a irmã, a irmã que cuida dele, e está frequentando a aula direitinho. 

Então,.. assim..., ele já veio com uma defasagem da idade, e, com certeza, a idade interfere no 

aprendizado dele, tudo que ele deveria ter aprendido mais novo ele está tendo que aprender 

tudo de uma vez agora. 

Tem o Ranieri, ele não está na minha sala, ele está como ouvinte na sala da Laura (profª do 2º 

B), que é uma sala um pouco mais tranquila, e ele é um aluno muito agitado, então...  a gente 

fez a imigração.  

E o Rodrigo, eu percebo que não é uma dificuldade nem neurológica, nem de fono, nada de 

especialista, mais de imaturidade também. Os que têm mais dificuldades é uma questão de 
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imaturidade. São crianças que não perceberam ainda a importância do que estão fazendo, 

então... assim..., eles brincam muito, conversam bastante, se dispersam muito, toda hora tem 

que estar retomando para eles fazerem, voltar para a atividade, são crianças bem dispersas, 

bem desligadas. Tirando o Maurício assim que tem toda esta questão familiar, todo este 

histórico complicou. O Maurício é esse que tem 13 anos. 

Já o Rodrigo fez 7 anos em março, então... assim..., ele passou o ano todo com 7 anos. Mas eu 

tenho casos em sala de aula que tem crianças de 7 anos que parecem que são mais imaturas do 

que aqueles que não têm. Pela educação dos pais, você percebe às vezes que os pais tratam 

como bebê, teve mãe que chorou quando deixou a criança na escola, não queria deixar a 

criança, você percebe que eles são tratados ainda como bebês até entrar no segundo ano. Aí 

no segundo ano dá aquele baque..., não..., não sou mais bebê, eu tenho que aprender, não sou 

mais criança, estou na escola, tenho que aprender, deu aquele baque... 

Os outros, eles têm algumas dificuldades em produção de frases, de pequenos textos, mas eu 

acredito que é uma questão de tempo, eles vão adquirindo aos poucos... 

 

O que seria para você fracasso escolar? 

 

Olha eu acredito que o fracasso escolar está muito envolvido com aquele aluno que passa 4 

anos sem adquirir nenhum conhecimento. Nesta escola a gente conseguiu ainda fazer com que 

este fracasso escolar quase não existe mais. Porque o aluno, ele passa 4 anos, se ele não 

consegue ser alfabetizado, pelo menos ele já tem alguma consciência do que é a escrita. Ele 

nunca chega pré-silábico. A gente está se esforçando bastante para que as salas de PIC 

desapareçam. É a nossa intenção, tudo que a gente tem que resolver antes da criança no 

primeiro, segundo ano... a gente está tentando resolver antes, a questão de fono, de 

neurológico, de encaminhamento psicológico, de psicopedagogo, tudo, a gente está fazendo o 

encaminhamento. Então..., eu acredito que está muito vinculado a este fato da criança nestes 

quatro anos não estar adquirindo nada. Às vezes acontece por culpa do professor... ou não. A 

gente sabe que nesta escola não é culpa do professor, porque a gente percebe que todos têm 

esta intenção, que trabalham efetivamente para que estes alunos aprendam. Então... a gente 

atribui a vários outros fatores, a fator familiar, a gente faz entrevista com as famílias também. 

Fator médico mesmo, então... assim..., a gente acha que o fracasso escolar é uma questão que 

foge da escola. Não é uma coisa resolvida só na escola, a gente precisa de um 

acompanhamento extra-escolar para poder ele ser eliminado. 
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Obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. 

    

   2º ANO B - PROFESSORA LAURA 

 

Eu gostaria que você me dissesse como você vê a sua sala de aula e os seus alunos? 

 

Vejo com bons olhos, na verdade, depois de anos e anos na 1ª. série, este vem sendo o melhor, 

engraçado... (rsrsrsrs), eu tenho tido esta impressão do ano passado pra cá. Porque houve um 

período em que...  agora... eu entrei na pós-graduação porque eu estava sentindo que as coisas 

não estavam sendo suficientes para conseguir atingir todas as pessoas. No ano passado eu 

entrei, já entreguei o trabalho e agora vou defender e vamos ver o que vai dar. Na verdade..., o 

nosso principal desafio é falar alfabetização. Na verdade... o que acontece, tendo em vista a 

proposta que é o programa Ler e Escrever da rede estadual... Infelizmente, ele não dá conta de 

todos os alunos, existem alunos que não estão prontos, não vão conseguir construir o sistema 

alfabético de escrita através da produção de uma lista..., da leitura de uma parlenda..., eles 

costumam ter um trabalho mais centrado em partes mínimas, para, talvez... conseguirem... 

eles conseguir ir construindo o macro, sendo que o pressuposto do material é outro. Na 

verdade, o que acontece, nós estamos sentindo a necessidade...  agora veio...  a de matemática 

também, de tentar entender um pouco melhor e procurar novas metodologias para aplicar e 

obter o rendimento esperado. 

 

Quais os alunos que você considera com mais dificuldade? 

 

As dificuldades ali, eu tenho um aluno, que, na verdade...  não era meu... (rsrsrsrs) o Ranieri, 

era de uma outra sala e aí eles tentaram..., colocaram lá para ver se a gente ia conseguir ter um 

bom relacionamento. A senhora sabe..., aí... ele passou para lá..., ele era aquele que chorava 

das 7 até as 11 horas, nunca tinha frequentado a escola por que... no início... ele teve um 

problema de desenvolvimento psicomotor, ele passou por uns tratamentos na AACD... aí veio 

o protecionismo. Então... ele ficou em casa durante seis anos da vida dele. Ele chegou aqui 

sem saber ao menos pegar no lápis e aí ele chorava o tempo todo, porque estava longe da 

família. Só que agora a gente já resolveu este problema. Temos aí o nosso acolhimento e aqui 

quando as regras se juntam ao acolhimento porque também a convivência precisa ser 

negociada, organizada para que ela seja produtiva. Aí, ele vem se desenvolvendo, eu estou 

achando que ele já está silábico-alfabético. O que a gente acaba fazendo..., fez um trabalho 
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diferenciado, porque também não adianta pôr para ele na lousa certas coisas porque ele não 

está preparado para isso..., uma criança que não tinha nem pinça.. como ela ia copiar da 

lousa? Não tinha condição... O que a gente fez com a Jaqueline (aluna pesquisadora)? A 

gente dividiu estes alunos porque tem ele e têm os outros que tem assim algo que talvez fosse 

caracterizado como déficit cultural, sabe... aquelas famílias muito simples, e que realmente 

são analfabetos, é difícil para eles, eles não vem de uma casa em que ofereça certas coisas 

para que ele esteja numa condição um pouco mais acima. Estas crianças, eu não acredito que 

exista ninguém lá que tenha problema de aprendizagem, eles têm dificuldade de 

aprendizagem. Existe uma diferença nisso, não é nada biológico, não é nada orgânico, é uma 

questão que está ligada ali... à natureza dele, ao fato das famílias que eles pertencem. Então, 

são casos que eu tenho que explicar a lição de casa para as famílias, então... eu tenho que 

explicar para as mães...  para elas tentarem explicar para eles, então, é estes alunos foram 

organizados. No início eles eram oito, agora eles são cinco, espero que até o final do ano a 

gente consiga trazer, unificar este grupo, unificar nas diferenças este grupo na verdade..., 

porque, na verdade, isso é baseado nas diferenças. É isso que vem acontecendo, então, na 

verdade..., eu fico bastante contente, é claro que eu tenho que controlar a minha ansiedade, 

hoje mesmo a gente estava tentando fazer a sondagem de novo para ver se mais um passo 

tinha sido dado, só que a gente percebeu que para uns foi dado mas para outros, ainda não foi 

do jeito que a gente esperava, mas eu tenho fé que vamos conseguir. O que a gente tem feito, 

tendo em vista lá o estudo de pós-graduação, eu acho uma coisa que parece bem produtiva, 

são os estudos da fonoaudiologia aplicada à imitação O método fônico, tem um trabalho 

também do interior de uma fono chamada de Renata Jardine que ela chama de método das 

boquinhas, que é o fono articulatório, associar o som A a abertura de boca e gesto e tudo e 

tem sido bastante útil com eles e tem dado muito certo, são aquelas crianças que até o meio do 

ano não conseguiam absorver ainda o alfabeto.  Para que eles pudessem subir os degraus da 

escada, a gente optou por isso. Então, o que acontece, todos os dias vem com eles na sala de 

informática e ela (aluna pesquisadora) põe o CD das boquinhas lá, aí eles vão treinar. Então... 

antes... eu costumo fazer assim..., eu ponho uma atividade simples no início para eles fazerem 

com todo mundo, e aí... depois...  eu vou dificultando as coisas, tendo em vista o nível de 

conhecimento que eles precisam desenvolver neste momento, e aí eu retiro eles (alunos com 

dificuldade) da sala por um tempo, e aí...  eles fazem o método das boquinhas, a gente 

trabalha em duas frentes com isso, são essas coisas do fono articulatório, da fonoaudiologia e 

trabalha jogos, todos tipo de jogo que eu encontro por aí, que ele sirva para ajudar na 

alfabetização, eu compro e trago para cá e aí empresto para a Jaqueline para que ela tenha o 
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manuseio disso e a gente aplica e divide em dois momentos. No primeiro momento eles fazem 

a mesma coisa que a turma faz e no segundo momento a gente tem a questão do CD/DVD e 

tem estes jogos, e a gente trabalha desta forma. Porque, na verdade... assim..., eles ainda 

faltam pouco para que eles consigam desenvolver com autonomia as mesmas atividades que a 

turma toda faz.  

Bem,. o Ranieri teve, parece..., que um problema. A mãe dele esteve aqui, ela explica várias 

coisas, mas ela não me parece ser muito certa daquilo que ele realmente teve, mas ele teve um 

problema ligado ao motor, ao que quando engatinhar..., este tipo de coisa que tem também a 

ver com o desenvolvimento psicomotor, mas o que aconteceu..., não aconteceu o 

desenvolvimento, meio que foi isso. Ele fazia o tratamento na AACD por certo tempo 

justamente para trabalhar isso, o pegar, o andar, o falar, todas essas atribuições. Só que aí ela 

não teve coragem de colocar em uma escola, ela disse que não, que ele já estava frequentando 

a AACD então, lá, ele já conseguia aprender tudo que ele ia precisar. Mal sabe ela de todos os 

conhecimentos que são necessários!...  

Hoje em dia existe uma... certa... assim..., como posso dizer, uma certa repulsa ao conceito 

prontidão, por exemplo. É um outro conceito que, hoje inclusive escrevi sobre isso no meu 

TCC também, que, na verdade... não é, não acredito que tenha que ter aquela coisa do 

pontilhado... , mas... em alguns momentos... não que isso tenha que ser o ano inteiro para que 

ele esteja preparado para... Mas... acho que ter algumas coisas para ajudar ele. No início do 

ano a gente trabalhou bastante com massinha, areia, tinta, com todas essas coisas porque cada 

dia que passa a gente tem mais a certeza do que acontece com a educação infantil, o motivo 

pelo qual saiu da educação infantil está bem. Foi um motivo complicado. Não se sabe 

exatamente o que se pode fazer em educação infantil. Então... o que acontece, os alunos 

quando chegam aqui eles não têm o mínimo que eles precisam para desenvolver as atividades. 

Eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo no ano passado, só um ano que fiquei, exatamente por 

isso, porque eles me diziam tudo que eu não podia fazer, mas não existia um acordo do que a 

gente podia fazer. Então, eu acabava eu tendo que fazer algumas coisas tendo em vista o que 

eu acreditava, que eu tinha lido, ainda mais na pós-graduação, época de muitas outras coisas 

muito boas, falta aí, falta isso, patentear a educação infantil. Porque justamente por isso se 

justifica o ensino fundamental de 9 anos. Porque o aluno vem um ano mais cedo e aí ele tem 

este preparatório que é abolido, uma palavra que não se utiliza mais, mas que, na verdade, são 

conhecimentos, são experiências pelas quais os alunos precisam passar para que ele esteja 

apto a juntar as letras, aprender o alfabeto e números, coisas do tipo. 
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As outras crianças são Adriel, Edmo que saiu do grupo, Luís ficou, Felipe que tem um grave 

problema de fono, não pronuncia uma palavra corretamente, ele está sendo o nosso maior, 

agora que o Ranieri já conseguiu resolver estas questões emocionais, o Felipe está sendo o 

nosso maior desafio, tanto que a fono dele vai vir aqui na 5ª. feira para tentar dar uma ajuda 

para nós. Porque eu até tive uma matéria, inclusive minha orientadora era uma fono, muitas 

vezes eu pedia ajuda para ela para que a gente vê o que podia fazer.  

Felipe tem problemas gravíssimos de fono, tanto que a mãe dele falou assim: “professora, a 

fono falou que nunca viu uma criança fazer tantas trocas quanto ele”. Porque ele troca todas, 

tanto aquelas trocas normais, que nós já conhecemos p e b, mas ele faz muitas outras, ele 

mesmo não se compreende falando, então... o que acontece..., o método das boquinhas vem 

ajudando bastante porque a gente acaba apelando muito mais para os gestos para ver se ele 

consegue fazer relação signo/significado, porque assim, em questões da fala ele tem bastante 

dificuldade. Ela vem agora na 5ª. feira. 

O Luís, ele tem um problema que é assim, na verdade... talvez...  ele tenha menos problemas 

do que os outros, porque o que acontece com ele, incomoda muito, faz falta... O fato da mãe 

dele trabalhar o dia inteiro, então... o que acontece..., ele vem aqui para a escola e quando ele 

sai daqui ele fica nessas escolas particulares até as 8 da noite. E lá o que elas fazem? Até 

conversei com a mãe dele, olha, pede a elas, vê com elas, o que elas estão fazendo porque ele 

chega aqui dormindo aqui no outro dia, eu não sei se ele tem uma tarde muito trabalhosa, não 

sei que tipo de atividades elas desenvolvem lá, mas isso gera nele um cansaço muito grande 

aqui. Só que hoje, quando fui fazer uma sondagem tive uma surpresa, ele estava de olhos 

abertos, por mais que ele durma, não tem jeito, eu acabo... tenho que deixar dar uma 

descansadinha porque ele não tem condições de passar de ano com a gente. Ele tem uma 

questão, que é o pai separado da mãe e aí eu conversei com o pai dele, aí eu conversei com o 

pai dele, pelo amor de Deus, nem que possa pelo menos ter uns dias assim... Ele estava 

desempregado, foi ótimo este momento, porque ele não deixava o menino ir para a escola, ele 

passeava as tardes com o menino, isso ajudou muito. Agora ele arrumou um emprego, aí o 

tempo diminuiu dele muito, o que eu falei para ele que o que importa é pelo menos ele ter um 

tempo. Aí Luis, o que você aprendeu hoje, deixa olhar o seu caderno. Porque aqui a gente 

trabalha com estrelinhas, então, os alunos, os pais sabem como as crianças foram no dia, se 

eles ganharam ou se tiveram alguma pendência. Porque tem uma explicação para isso. Os pais 

sabem que se os alunos não ganharam estrelinhas é porque alguma coisa não deu certo. Eu 

não escrevo o que o aluno fez, justamente para que eles perguntem para as crianças o que 

aconteceu. Algumas situações, olha, Laura, o Marcos falou isso... isso..., mas foi isso que 
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aconteceu mesmo? Aí eu respondo, mas na verdade eu quero que eles tenham a 

responsabilidade tanto deles de levar a estrelinha para a casa, do pai para controlar isso e 

saber o que está acontecendo, se tudo está dando certo ou se alguma coisa não está dando 

certo e, além de tudo, ainda tem esta parte em relação do controle, da participação que se 

torna bastante produtivo. Porque os pais acompanham bastante e eles ainda assinam embaixo 

das estrelinhas e vão acompanhando todos os dias, e as estrelinhas também funcionam para o 

Ranieri e para o Igor porque ele, na verdade, ele com esta coisa do acompanhamento 

excessivo da família, ele não tinha limite nenhum, ele achava que era tudo na hora que ele 

quisesse, do jeito que ele quisesse, aí a gente conseguiu entrar no ritmo, tanto que eu coloquei 

lá na sala o nosso combinar e assinamos todo mundo, toda hora eu lembro o que a gente pode 

ou não pode fazer. Eu acho que vem sendo bastante produtivo.  

Neste grupo também está o Igor, ele é um aluno que realmente se ele tivesse chegado no 

início do ano ele não estaria..., porque ele chegou agora. Ele estudava em uma escola em 

Minas Gerais, e aí ele chegou, ele tem um certo conhecimento do alfabeto, mas não passava 

disso, só que tendo em vista as atividades diferenciadas que a gente fez, deu para ele ir 

chegando, acertando com o nível dos outros. Amanhã vou fazer a sondagem com ele. Mas 

pelo que ele responde, pelo que a Jaqueline acompanha lá a turma, ela acompanha tudo que 

eles fazem, ela fica unicamente e exclusivamente para fazer isso. Apesar que eu acho positivo 

também a gente trocar, tem dia que ela leva a sala e eu fico lá para também ver os dois lados e 

para também não se tornar cansativo para ela. Se ele tivesse chegado no início do ano 

provavelmente ele teria avançado muito. Esta coisa da escola aceitar o aluno a qualquer 

momento é complicado, mas é sistêmico.  

São só estes, o Luiz é questão do pai que a gente já está resolvendo desta escola que ele fica, 

tem o Ranieri, tem o Igor, tem o Felipe que é problema de fono e tem o Adriel é aquilo que te 

falo, a mãe dele tem muita dificuldade, a mãe e o pai dele..., eu explico a lição para eles para 

eles poderem ensinar para o Adriel... ele tem se desenvolvido, mas ainda falta um pouco e 

tenho fé que ele chega lá. 

 

O que seria para você fracasso escolar? 

 

Fracasso escolar está muito ligado à questão do professor talvez em buscar outras alternativas, 

acho que fracasso ele vem se a gente for homogeneizar o grupo, a gente vai ter mais índice de 

fracasso, então, por exemplo, se esses cinco estivessem lá fazendo, lendo e escrever, fazendo 

lista, eles não iriam chegar lá, infelizmente não. Acho que fracasso é um fenômeno que nós 



60 

podemos evitar tendo em vista o fato de perceber as particularidades de cada um. Este 

atendimento personalizado como eu mesmo falo com eles, tem ajudado muito, se não fosse 

isso, se a gente não tem esta visão, não adianta nada porque tem professores, que a gente 

convive com os professores porque se conhece, porque todo mundo tem que copiar, mas 

como ele copiou a rotina então isso é um absurdo, mas não é assim que as coisas funcionam, 

na verdade eles nunca copiaram a rotina, mas o que eles sabem hoje, se eles tivessem tentado, 

copiado a rotina desde do primeiro dia até hoje a gente teria, na verdade, perdido tempo 

porque, na verdade, não importa eles copiarem umas cinco ou seis palavras sem eles saberem 

ao menos o que que é. Então... na verdade... o que eu faço, ponho do lado, aí eu falo: agora a 

gente já fez isso, agora, vamos para segunda coisa, para terceira coisa, para quarta. Eu não 

acho que isso seja importante, eles terem obrigatoriamente que copiar aquilo. Eu acho que 

fracasso acaba sendo um fenômeno ligado à homogeneidade de tarefas e de idéias. Se o 

professor tem a percepção de tentar buscar outras alternativas, o que dá muito trabalho, 

venhamos e convenhamos, dá muito trabalho, você tem que planejar uma aula para este grupo 

e para aquele grupo, é direcionar outras muitas coisas que eles fazem e totalmente diferentes 

que eles acabam fazendo, principalmente, no início das atividades que a gente acaba 

desenvolvendo. Na minha opinião, fracasso é isso, ele está ligado à homogeneidade e é assim, 

é claro que existem casos que necessitam de ajuda de especialistas, mas aí acho que professor 

pode tentar perceber se não está dando para ir mesmo, então, se a gente tentou do jeito A e do 

B e não está dando, então, provavelmente, existe alguma coisa que extrapola os limites da 

pedagogia que vai para a psicopedagogia, para outra coisa, para a fonoaudiologia, inclusive 

tenho descoberto a fono como uma das ciências, dos campos que mais vem ajudando neste 

trabalho de alfabetização. Mais do que a psicopedagogia que, ao meu parecer, ainda é algo 

muito amplo e pouco específico, amplo demais e elas acabam não tendo assim... um estudo, a 

questão do objeto específico de, as dificuldades são muitas, são muitos nomes e 

dificuldades..., eu nem sei se eles têm esta que eu conheço... 

 Mas a sala é muito boa, eles têm um rendimento melhor do que os daqui. A única questão é 

esses que chegaram depois. Porque os dois que não conseguiram lá ainda, eles chegaram 

agora, depois das férias, no começo de setembro, é difícil você tentar recuperar tudo que 

passou nos meses de aula.  

 

Obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. 
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2º ANO C - PROFESSORA AUGUSTA 

 

Eu gostaria que você me dissesse como você vê a sua sala de aula e os seus alunos? 

 

Olha, eu acho que a minha turminha este ano é uma turminha muito boa, somos em 28, houve 

algumas trocas durante o ano, alguns alunos vieram e se matricularam depois e alguns que 

estavam matriculados se transferiram para outras escolas, o que é normal. Geralmente isso,... 

quando acontece alguma transferência... uma coisa, que você perde o trabalho que você 

tinha... Principalmente porque os que foram transferidos este ano eram os alunos que tinham 

dificuldade e nós estávamos, eu e a Profª Regina, estávamos trabalhando com esses alunos 

diferenciadamente desde o começo do ano por causa das dificuldades deles e... vieram outros 

e esses outros a gente teve que ver como foi trabalhado para a gente fazer o 

encaminhamento... E... até... um aluno chegou e está com muita dificuldade e nós fomos 

conhecendo ele para encaminhar o trabalho. Todos eles moram aqui em Carapicuíba.  Alguns 

têm o apoio do pai e da mãe para fazer a lição, para verificar o material, essas coisas; outros 

não têm tanto apoio e, então, são aqueles que precisam mais da gente. Justamente esses que 

têm dificuldade às vezes são os que faltam mais, aqueles que quando a gente pede para 

chamar a mãe não vem. Mas... na minha turma de alunos que estão com dificuldade acho que 

tem em torno de três, que não é muito. 

A princípio nós fazemos a sondagem para ver o que ele conhece do sistema de escrita e depois 

vê o repertório deles e, às vezes, os que têm dificuldade não conhecem as letras, não 

conhecem os fonemas e, então, eles não conseguem ajustar o falado com o escrito.  Então, nós 

vamos verificando como que a gente pode ajudar aqueles alunos e de que forma que nós 

vamos encaminhar isso. Se ele não sabe o alfabeto, muita dificuldade para aprender, então, 

nós estamos fazendo um trabalho diferenciado porque geralmente quem tem dificuldade é 

aquele que não consegue gravar e memorizar os sons e o alfabeto e depois ajustar a leitura. 

Então... esse é o trabalho que a gente faz com eles.   

 

E você considera que essa dificuldade se deve a quê? 

 

Esse é o problema que a gente sempre se pergunta. Alguns, quando você vê a criança você 

fica com dó porque você vê que parece que eles têm uma tristeza dentro deles. É de causa 

social, tem uns que não tem a mãe, tem uns que não tem pai, são criados pela avó. Uns porque 

a mãe foi morar noutro lugar e não levou, ou, às vezes, o pai está preso, o que não é sempre. 
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Tem alguns alunos que tem dificuldade e também tem tudo isso. Uma das causas... Uma 

dessas alunas que eu tenho que tem muita dificuldade ela mora com a avó e os pais estão 

longe. Então, a avó trabalha a semana inteira e ela fica na casa com o tio, então... , quando o 

tio não acorda, ela não vem para a escola. É a Ana Paula. Tem dificuldade porque, por 

exemplo, a lição de casa que vai não volta feita e, às vezes, assim... na sala... ela olha..., tem 

aquele desânimo, aquele olhar perdido, não está prestando atenção, como se aquilo, naquele 

momento, não fosse importante para ela e também está tendo muitos problemas em casa. 

Pecado. Sabe quem são os pais, mas ela fala que não quer morar com a mãe dela, ela prefere 

morar com a avó do que com a mãe. A outra é a Carla, ela é super alegre, super animada, vive 

com a mãe, a mãe ajuda, ela tem muita dificuldade de memorização, principalmente dos 

fonemas, mas agora ela já está mais segura, ela já reconhece, ela confunde alguns, mas ela 

está encaminhando e a mãe sempre junto. Aí para apontar o motivo porque ela tem 

dificuldade é complicado para diagnosticar.  Alguns têm a atenção muito dispersa, são 

motivos muito difíceis de identificar. A outra é o Jean, que ele veio agora. Ele morava em São 

Paulo no Jaraguá, ele é silábico sem valor, mas ele tem conhecimento alfabético. Eu perguntei 

uma vez “Jean, o que você. fazia na outra escola?” e ele me disse que só desenhava. Então..., 

eu não sei... Ele quase não conversa, sempre está com a cabeça baixa, é muito difícil 

conversar com ele. Uma vez estava conversando, perguntei... que ele se perdeu e tinha 

acabado de voltar e perguntaram: “Qual é o nome da professora” e ele não sabia. Eu 

perguntei: “Jean, você não sabe o meu nome?”. Ele falou: “Seu nome eu não sei qual é.” Eu 

falei: “Meu nome é Aline”. Eu falei: “E o número da sua sala, você não sabe?” “Não.” Eu 

falei: “Mas tem o número na porta, que é o número três”. Nos números, ele é bom em 

matemática. Eu perguntei: "Mas Jean, qual é o nome da sua mãe?” E ele falou que tinha 

esquecido o nome da mãe. Nós estamos começando a conhecer o Jean agora, o Jean é novo. 

Então, estamos aproveitando esse conhecimento que ele tem do alfabeto para ele perceber na 

hora da escrita que o sapo e o sapato começa igual. Para ele aproveitar esse conhecimento que 

ele tem.  Agora o psicológico dele, foi chamada a irmã e foi conversado com o pai para ter 

um... algum encaminhamento... para descobrir o que acontece com ele. Ele tem 7 anos. 

 A Ana tem 8, vai fazer 9, porque ela tinha outros dois irmãos aqui na escola e uma tinha 9 e 

outra tinha 6. Os três foram matriculados este ano.  A de 9 no 2º ano, que equivale na 1ª série 

e ela também no 2º ano, então as duas estão com defasagem de idade, só que o irmãozinho 

dela e a irmã foram embora da escola. A Ana preferiu ficar com a avó. 
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Está na minha sala. Ela tem um problema acho que seria social, né? Ela tem essa falta de 

atenção dos pais, só que ela ainda tenta. Ela vem para a escola, ela se esforça, o que os outros 

irmãos dela não têm. 

   

E você considera que essas crianças até o final do ano, conseguiriam estar alfabéticas? 

 

Espero que sim, estamos fazendo de tudo pra isso. Dando apoio a mais para elas, vendo as 

dificuldades, trabalhando diferenciado e esperamos que sim, porque a Carla e a Ana já estão 

silábico-alfabéticas, então...  pra elas não faltam tanto assim. A dificuldade maior delas agora 

está sendo ajustar a escrita com a leitura, elas não lêem o que elas escrevem e aí acabam 

deixando alguma coisa, trocando fonemas. O Jean está bastante atrás, sim ... porque ele está 

muito defasado. É o aluno que chegou agora. 

 

O que seria para você fracasso escolar? 

 

Fracasso escolar... Eu acho que é quando nós não conseguimos mesmo atingir aquele aluno e, 

às vezes, não é por falta de vontade. Muitas vezes, nós temos muita vontade, procuramos, 

fazemos atividades diferenciadas, discutimos com o grupo de professores, dividimos o nosso 

conhecimento, as atividades que nós fazemos, mas... não conseguimos atingir aquele por 

motivos diversos, motivo psicológico, motivo de deficiência mesmo, mas nós tentamos.  

Fazemos o máximo que nós podemos e acaba que aquela criança não atinge o objetivo e fica 

sempre defasado na série. Agora, o motivo do fracasso, eu não sei. 

Então..., quando eu falo causa psicológica..., tem alguns alunos que realmente tem distúrbios 

de aprendizagem e... nesses casos... necessitaria de um trabalho multidisciplinar com 

fonoaudiólogo, com psicólogo e outros especialistas.  E tem aquela criança que tem 

dificuldade de lidar com os próprios sentimentos, às vezes porque em casa o pai e a mãe 

brigam ou porque tem casos em que o pai bebe, ou que a mãe usa droga, então..., é 

complicado, porque para uma pessoa adulta é difícil lidar com esses sentimentos e para a 

criança, piorou. Às vezes, isso nela é tão profundo que para ela o ensino muitas vezes não tem 

importância naquele momento, ela precisa primeiro suprir isso, esses problemas psicológicos. 

As causas sociais são aqueles alunos que muitas vezes que vêm, alguns vêm do nordeste, 

outros vêm de outras regiões, moram de forma precária, às vezes os pais não são alfabetizados 

também, o que faz muita diferença. Por que os pais não têm nem como ajudar os alunos. A 

forma que eles moram também, não tem acesso a livros, apesar de que nós temos um acervo 



64 

bom na escola e nós incentivamos, mandamos para casa para ver se supre essa falha. E às 

vezes também, a questão de doenças porque eles não se alimentam direito, a higiene, essas 

outras causas sociais. 

Todos os alunos residem em Carapicuíba. Alguns têm nível socioeconômico bem baixo, 

outros já têm uma condição melhor, mas tem uns que tem computador em casa, tem uns que o 

pai e a mãe são estudados, tem uns que tem a casa melhor, quando tem excursão tem 

condições de ir. Mas têm outros que você percebe que precisa de muito apoio da escola, 

material não tem ou às vezes conhecimento pra procurar as coisas, por exemplo, às vezes a 

criança está doente e a mãe não sabe que tem um especialista para aquilo. Daí tem que ter 

sempre um encaminhamento. 

Outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que a comunidade aqui de Novo Horizonte é uma 

comunidade participativa, que dá para sentir que eles gostam muito da escola, muitos 

estudaram aqui, então... eles têm um laço de afetividade com a escola, eles vêem a escola com 

bons olhos e eles sempre percebem o nosso trabalho e sem o apoio dos pais, também não teria 

como avançar. A direção, os docentes, porque aqui nós formamos um grupo muito forte. E é o 

grupo que faz o trabalho. É a equipe, o coletivo... O coletivo, porque o nosso trabalho é 

voltado para o coletivo; o grupo dos professores do 2º ano sempre se reúne, nós discutimos 

qual é o problema, nossas angústias e nós tentamos resolver no grupo. 

 

Obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. 

 

2º ANO D - PROFESSORA ROSA 

 

Eu gostaria que você me dissesse como você vê a sua sala de aula e os seus alunos? 

 

Minha sala é uma sala bem...   bastante... heterogênea. Tenho alunos que são mais velhos que 

os outros, tenho alunos com 9 anos, tem alunos que estão muito bem, vieram alfabetizados 

que tem uma família que acompanha e dá uma estrutura, uma base e também tenho crianças 

que também... percebo que as famílias não têm tanto cuidado com a criança e vê a escola 

mesmo como “um tem vir mesmo”, tem que mandar a criança, não vê a escola com a 

importância que a escola tem. Então... isso acaba atrapalhando o trabalho, porque as crianças 

acabam ficando sem interesse, porque a família mesmo não dá a devida importância, então... 

as crianças ficam sem interesse. É uma sala bastante diferente, classe com bastante 

dificuldade, com alunos com bastante dificuldades e tem problemas familiares e assim..., é a 
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sala de aula..., sala de aula como todas as outras. Tem problemas, tem crianças muito boas e 

também com crianças com muita dificuldade. 

 

Quais os alunos que você considera com mais dificuldade? 

 

De aprendizagem, eu acho assim...   uma base de seis a sete alunos que tem assim... muita 

dificuldade. Eu tenho duas crianças que elas têm dificuldade e eu vejo que é uma 

dificuldade...  que é além da escola. Eu, sozinha, como professora não vou conseguir sanar 

estas dificuldades porque são crianças que têm problemas de fala, problema que é assim...  eu 

não posso diagnosticar, mas que precisavam estar passando por um médico, por um 

neurologista para ver mesmo qual é o desempenho. São crianças que estão muito defasadas 

em relação às outras crianças. São Andressa, Stefane e João Pedro.  A Andressa, ela não 

consegue memorizar nada mesmo..., porque ela não tem memória, só tem a memória recente, 

ali na hora que eu estou falando com ela, ela aprende, ela sabe fazer, daqui a 5 minutos se eu 

pedir para ela fazer a mesma coisa que ela estava fazendo, ela não consegue fazer. Ela tem 

problemas para se expressar, mesmo para se localizar na sala, então, é assim, é uma criança 

que precisava de um acompanhamento porque a mãe, a família, eu já conversei, a mãe não dá 

importância, ela acha que é normal, ela disse para mim que ela também não aprendeu a ler e 

escrever e que ela também tem dificuldade, ela não sabe ler e escrever a mãe, que é normal, 

coisa de família, e mesmo eu conversando e falando que é importante estar levando para o 

médico e estar levando para ver o que acontece com esta criança, a mãe não dá importância. 

Ela tem 7 anos. 

O João tem problema de fala, ele tem um problema na mão, os dedos são grudados, a mãe 

falou que levou ao médico, operou, mas voltou, o dedinho voltou a grudar, ela não explicou 

direito o que aconteceu. Ela disse que levou ele ao psicólogo mas parou de levar por 

problemas íntimos, ela não quis falar de jeito nenhum para mim qual era o problema que ele 

tinha. Ele tem problema de fala, que muitas vezes não dá para entender o que ele fala. Ele é 

muito imaturo para a idade dele ainda mesmo ele sendo uma criança ainda, ele é muito 

infantilizado ainda, muito diferente das crianças da minha sala. Aí eu não sei, acho que ele já 

fez 7 anos. Eu acho que ele fez também, fez 7 anos recentemente, no começo do ano. 

Aí, eu tenho também a Stefane também que é uma criança que não está vindo, ela está 

evasiva, ela veio para mim, ela era da Augusta, ela saiu da escola, foi para Barueri, aí ela 

voltou em abril, ficou comigo, mas ela mora com a avó, morava com a tia, ela tem várias 

dificuldades também, uma criança muito insegura, toda vez que eu ia tentar ajudar ela, acho 
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que ela tem o adulto como alguém que ia brigar com ela, aí... ela começava a chorar e se eu 

tentasse pressionar um pouquinho, ajudar um pouquinho mais forte, ela começava a chorar e 

retrair e não ia de jeito. Aí... a avó dela faleceu e agora ela voltou a morar com a mãe e não 

apareceu mais na escola. 

Eu tenho mais um caso de aluno evasivo que é a Bruna, uma criança de 9 anos que a mãe tem 

problemas com drogas, aí...  o Conselho Tutelar tirou as crianças da mãe e deu para a avó, só 

que a avó também não cuida direito das crianças, a avó trabalha e parecia que não gostava das 

crianças.  Aí... a Bruna voltou a morar com a mãe, aí... pediu transferência e não veio mais 

para a escola também desde de maio, não, desde março. 

Aí... assim... eu tenho crianças que têm problemas de aprendizado, mas a gente vê que são 

dificuldades mesmo, tipo a Daniele, Raiane, a Camila. Elas têm alguns problemas, algumas 

dificuldades, elas são um pouquinho mais assim..., tem um pouquinho mais de condição, mas 

são crianças que fazem, que tem atendimento da mãe mesmo, mas têm a dificuldade que a 

gente tem que ter mais atenção, mas conseguem concluir, mas são atrasadas em relação à sala. 

No total são 28 alunos, mas tem as duas alunas evasivas, 26 então. E com dificuldades mesmo 

são estes seis. O João, a Andressa, aTailane, a Daniele, aí tem a Bruna e a Stefane que não 

estão. 

 

E você considera que esses alunos que você diz que estão com dificuldades eles chegam ao 

final do ano alfabetizados ou não? Qual a sua previsão? 

 

Espero que sim, a gente está fazendo um trabalho para que essas crianças cheguem. Tem mais 

uma aluna, a Jaqueline, que também tem dificuldades, é um caso bem apertado, é uma 

criança, que eu penso que ela ainda não entendeu a escola, não entendeu a importância da 

escola, ela não vem para a escola para aprender, ela vem para brincar, ela é muito infantil. 

Então assim, a gente está fazendo um trabalho para que essas crianças cheguem ao final do 

ano alfabetizados, mas eu acho que assim, o professor sozinho na sala de aula não consegue, 

então se não fizer um trabalho junto com a família e que a família também busque ver quais 

são os problemas que essas crianças têm, aí vai fica difícil que elas cheguem alfabetizadas no 

final do ano porque o João e Andressa, eu acho que não é só o trabalho na sala de aula, é um 

trabalho muito além, um trabalho com médico mesmo, psicólogo, eles tem uma dificuldade 

que a gente vê que eles são diferentes do restante da sala. Um relacionamento diferente. 

E você considera que essa dificuldade se deve a quê? 
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Eu acho que são vários fatores, social mesmo, são crianças que quando a gente vai fazer uma 

atividade, eles não têm muito, um campo muito amplo, a vida deles são muito restrita ao 

bairro, o mais diferente que elas conhecem é Osasco. Isso também é uma dificuldade também. 

Elas não têm muito repertório de vida, elas não têm contato com livros em casa, com revistas. 

O máximo que a gente, eu faço um trabalho que toda segunda-feira a gente vê o final de 

semana e final de semana deles é praticamente o que eles fazem é ver televisão, ir na feira, 

brincar de bola e boneca. A maioria fala a mesma coisa sempre, então...  a gente vê que são 

crianças que não têm muito repertorio. Além da dificuldade familiar, na falta de interesse dos 

pais, e também problemas rudes mesmo, que muitos têm, que a gente vê que este problema de 

saúde também acaba atrapalhando na sala de aula. Tem crianças que tem distúrbios de neuro, 

aprendizagem, que a gente não sabe o que é, problemas físicos e, mesmo, de saúde que 

acabam atrapalhando e problemas de família, psicológicos, que nem a gente consegue 

explicar. Igual a esta Bruna, ela tem 9 anos, ela morava com a mãe que era drogada, ela já 

deve ter visto muita coisa na vida dela, ela já passou por várias experiências na vida dela e 

que quando chegava aqui na escola, tinha dia que queria dormir, não queria fazer as atividades 

porque é uma criança que a gente não sabe como dorme, o que come, como vive, o que faz, 

ela que cuidava dos irmãos mais novos, todos estes problemas acabam atrapalhando o 

aprendizado da criança. 

 

O que seria para você fracasso escolar? 

 

Fracasso escolar, eu acho que são crianças que não conseguem acompanhar a turma que elas 

estão. Este fracasso escolar pode ser por culpa da escola que não consegue atingir esta 

criança, mas como também todos estes fatores, o fracasso escolar, eu acho, que não é só culpa 

da escola e nem da família, é culpa da sociedade mesmo que a gente vive, que não vê a 

educação com a importância que ela tem. O fracasso escolar é culpa dos professores, culpa 

dos pais, culpa do governo, do estado e, muitas vezes, não dá importância a educação. É uma 

série de fatores, a gente não pode culpar só uma instituição, é o conjunto.  

 

Obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. 
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2º ANO E - PROFESSOR ANDRÉ 

 

Eu gostaria que você me dissesse como você vê a sua sala de aula e os seus alunos? 

 

Eu tenho uma classe com 32 alunos, são bem divididos entre sexos, tem mais ou menos o 

mesmo tanto de meninas e meninos, e é uma sala acho que comum a quase todas as salas da 

escola pública. As crianças são, por excelência, crianças, são agitadas, cheias de vida, têm 

vontade de aprender, estão cheias de entusiasmo pelas descobertas que elas fazem. É minha 

primeira visão da sala é esta, são crianças como todas as outras, são crianças por natureza. 

 

Você identifica alguma delas que tem dificuldade de aprendizagem? 

 

Sim, no todo da sala eu consigo perceber que algumas têm dificuldades de aprendizagem. 

Destes 32 eu posso dizer assim, que cinco alunos têm dificuldades de aprendizagem, porque 

eles estão abaixo das metas estabelecidas por período. Destes cinco, três alunos, eu acredito, 

que sejam caso de patologia, esteja relacionado a alguma coisa orgânica que não funciona, 

que está impedindo a aprendizagem. E os outros dois são fatores psicológicos, eu acho que 

tem aí um bloqueio que a gente precisa resolver junto com a família, descobrir o que está 

acontecendo, impedindo a aprendizagem destas crianças. 

Então, as três primeiras que têm, eu acredito, que são patologias..., a primeira é a Larissa. A 

Larissa é um caso interessante porque ela vem de uma família muito humilde, muito simples, 

e ela tem mais nove irmãos. Os nove irmãos já passaram pela nossa escola. E uma coisa 

interessante nestes nove irmãos, incrível é que os nove apresentam as mesmas dificuldades de 

aprendizagem. Eles apresentam um atraso no desenvolvimento da linguagem oral muito 

notável. Ela tem 7 anos, ela fala como uma criança de 3, 4 anos. Além deste atraso no 

desenvolvimento da oralidade é muito notado as trocas fonéticas, também... você percebe, ela 

em si, a Larissa e os outros irmãos que passaram por mim e tiveram as mesmas dificuldades. 

Além disso, eles têm um comprometimento na articulação das frases, eles não conseguem 

articular as frases do jeito que a gente está acostumado, o sujeito, o predicado. É complicado 

entender o que eles dizem por que eles não conseguem se comunicar. É uma linguagem ainda 

muito primitiva, não está no patamar do que a gente espera de uma criança de 7 anos. E é 

claro que isso é devido a uma patologia, eu acho que seja algum distúrbio da fala, ou coisa 

parecida, alguma dificuldade, e como elas não são tratadas, isso vai ficar agravando. E como a 

família é muito humilde, não tem condições de fazer o tratamento, isso tende a se agravar. E é 
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que preocupa a gente, é isso que impede a alfabetização da Larissa. Ela tem muita dificuldade 

de aprender a ler e a escrever justamente porque ela não tem esta questão da oralidade 

resolvida. A gente sabe que uma criança para aprender a ler e a escrever precisa ter esta 

questão da oralidade resolvida. Além disso, ela tinha outros déficits cognitivos, é uma criança 

que tem dificuldades de memorizar, a memória de trabalho é muito fraca, não foi 

desenvolvida, esta memória de trabalho curta, para poder procurar as informações que precisa 

ter ali na mente para fazer as atividades do dia-a-dia ela é muito limitada, muito fraca. Esta in- 

capacidade, esta dificuldade de memorizar, também se reflete na questão da conservação. As 

aprendizagens adquiridas não permanecem, não são conservadas, isso é muito específico na 

Larissa. Eu acredito que muitas destas dificuldades foram por falta de estímulo e a gente está 

tentando dar conta destas áreas que não foram estimuladas para ela daqui algum tempo se 

alfabetizar, que é a nossa preocupação. Todos os irmãos com as mesmas dificuldades, eles 

moram com a mãe. O pai e a mãe têm este histórico da separação, ano passado quando os pais 

se separaram o pai levou os meninos para longe e a mãe ficou com as meninas. Aí, depois... o 

pai trouxe os meninos, agora eles ficam com a mãe. A gente não sabe se é da mãe ou pai. A 

gente percebe que a mãe é uma pessoa, como eu posso dizer, muito perdida na vida. Acho que 

ela já passou por tantas dificuldades que ela tem, agora... tem medo de viver, medo de 

encontrar soluções para a situação dela. E agrava isso o fato da escola estar sempre chamando, 

cobrando que ela esteja presente, o pai, ela se sente incapaz de dar conta de tantas 

dificuldades dos filhos dela. Mas é uma mãe... parece que tem muita preocupação, a gente tá o 

tempo inteiro com ela. Porque são nossas as crianças. As pessoas ajudaram a dar conta de 

resolver estes problemas todos. A mãe, quando ela conversa com a gente, parece que é uma 

conversa monóloga do orientador, porque a mãe muito pouco fala, muito pouco responde, ela 

não toma posição diante dos problemas, ela balança a cabeça, a gente vai perguntando, 

dizendo o que ela acha, o que pode ser feito, mas ela não é de falar. Uma pessoa que não 

conhece muito, acho que ela está alheia a tudo que está ali dizendo. Às vezes ela não está 

alheia, ela está ouvindo, de certa forma está entrando, mas uma outra pessoa poderia pensar 

que ela está alheia. Ela não costuma dialogar, ela vai ouvindo, ela mais ouve do que dialoga. 

Esta é a Larissa. 

Tenho também uma outra criança que é o Orlando, o problema dele é um problema de fala, 

unicamente, exclusivamente de fala, ele tem um atraso no desenvolvimento da fala muito 

ruim, muito notável. Ele fala como uma criança de 3, 4 anos. Eu acredito que ele não tem 

nenhum outro tipo de comprometimento. Ele consegue conservar, memorizar, estas 

habilidades básicas, seriar, ele tem se solidificado. Esta dificuldade dele, este atraso no 
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desenvolvimento da linguagem que inclui as trocas de letras é o que impede a alfabetização 

dele, apesar disso ele evoluiu bastante. No começo do ano era uma criança que escrevia na 

garatuja, ele agora é uma criança silábica com valor, ele evoluiu, está no caminho dele. O 

caso dele não me preocupa muito porque os pais são presentes. Os pais são preocupados, 

apesar das dificuldades do filho, os pais são presentes e ele responde de forma saudável. Eles 

sabem da dificuldade e eles enfrentam isso, então, especificamente, o Orlando não me 

preocupa muito. 

O outro aluno é o Julio, o engraçado que esses três alunos o que me preocupa menos é o que 

compromete todos eles, é o comprometimento da oralidade, desenvolvimento da fala. O Julio, 

ele é um aluno que já tem também um histórico de outros irmãos aqui na escola e outros 

irmãos com dificuldades. Eu mesmo fui professor do irmão dele no ano passado no PIC, na 3ª 

série. Mas o irmão dele tinha uma dificuldade para aprender a ler e a escrever, ele não tinha 

essa mesma dificuldade. Para aprender matemática, o irmão tinha um raciocínio lógico 

assim... bárbaro, ele conseguia guardar de cabeça melhor do que eu os números grandes, altos, 

claro. E o menino com uma oralidade super desenvolvido, participativo, conseguia emitir 

opinião sobre os fatos. Muito presente. Este ano, o Julio que é irmão do menino do ano 

passado está comigo, sou professor dele.  O Julio, ao contrário do irmão, tem o 

comprometimento da fala, mas o comprometimento dele é simples, são trocas de uma ou 

outra letra, bem peculiar, uma ou outra letra que ele troca, p por b, f por v, c por d, são estas 

pequenas trocas, ele também é um ótimo aluno no raciocínio lógico, incrível isso, como o 

irmão, apesar das dificuldades de ler e escrever, ele tem a inteligência lógica matemática 

muito melhor desenvolvida do que a inteligência linguística. E o que eu acho interessante é o 

mesmo do irmão, a dificuldade para ler e escrever, mas com os números se sai super bem. 

Calcula de cabeça também. O irmão conseguiu se alfabetizar, graças a Deus. Ele está 

alfabetizado, tem uma dificuldade ainda para produzir textos, foi recém-afabetizado, mas está 

alfabetizado. E o Julio no começo do ano era pré-silábico, agora é silábico com valor, mas já 

caminhando para o silábico-alfabético. Eu acredito que até o final do ano ele já conseguiu 

construir a fase alfabética, mais do que isso não vai, não. O problema dele agora é perceber o 

som das consoantes. Porque ele é silábico com valor, acerta as vogais na escrita das palavras e 

o que ele confunde e troca são as consoantes na oralidade também. Mas acredito que com as 

atividades até o final do ano ele consegue dá conta desta dificuldade dele. Mas já vai com 

atraso em relação aos colegas que já são alfabéticos. Mesmo ele conseguindo dar conta já vai 

com a desvantagem, digamos assim, dos colegas porque ele vai precisar dar conta para não se 

perder ano que vem, para não ficar no meio do caminho. 
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Eu também tenho a Wanessa e a Maria Eduarda. A Maria Eduarda, por incrível que pareça, os 

irmãos dela também têm o histórico de dificuldades. Como eles moram no mesmo bairro, e as 

mães têm filhos em escadinha que é outro problema social, os filhos acabam passando pela 

gente e como a gente trabalha sempre com alfabetização, ano após ano, a gente vai recebendo 

os irmãos. Eu dei aula para o irmão dela, da Maria Eduarda, no ano passado no PIC. O irmão 

também tinha dificuldade de aprender a ler e a escrever. Mas apesar desta dificuldade em 

aprender ler e escrever, era um aluno com a oralidade muito desenvolvida, muito 

participativo, e conseguiu aprender a ler e a escrever, e conseguiu até bem, superou todas as 

dificuldades dele, superou todas as expectativas para a série. A Maria Eduarda está indo pelo 

mesmo caminho, na última sondagem que a gente fez, foi semana passada, ela já tinha 

construído a fase alfabética, ela já tinha se tornado alfabética. Isso me preocupa um pouco 

menos, agora o que ela precisa é voltar para dar conta que os outros colegas estão fazendo. O 

que os outros já fazem com autonomia, ela precisa construir, mas isso também porque a gente 

tá sempre em cima, porque eles vivem, os irmãos estão separados entre a mãe e a avó, parece 

que o pai, eles não tem a figura do pai, depois que ele saiu, eles não vivem juntos, a mãe 

trabalha muito e não tem tempo de acompanhar. Aquela mesma coisa, sempre chamando a 

mãe, conversando com a mãe, o tempo inteiro cobrando, o tempo todo lutando para a gente 

estar junto para resolver os problemas e com o tempo se resolvendo, e conseguiu aprender. 

Por último a Wanessa, era o caso da minha aluna mais defasada desde início do ano, era, era... 

Este atraso dela coincidiu com a época que a mãe ficou doente, a mãe não podia acompanhar, 

ficou à base de remédios na cama e, quando a mãe se recuperou e veio conversar comigo, e eu 

fiquei sabendo que ela estava doente, até, então, eu não tinha conversado com a mãe. A mãe 

se comprometeu em acompanhar a filha, foi incrível o salto que ela deu, incrível. Hoje ela já é 

silábico-alfabética, está prestes a construir fase alfabética. Estes são os casos dos meus alunos 

que têm mais dificuldades. A gente está indo. O meu medo é que mesmo que eles consigam se 

alfabetizar, o professor do próximo ano precisa ter em mente que eles vão precisar de um 

acompanhamento mais pontual para eles poderem avançar, porque eles não vão ter a mesma 

autonomia, que os colegas que já construíram. É uma questão de autonomia mesmo. 

 

E você considera que essa dificuldade se deve a quê? 

 

Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje os professores, 

hoje, costumam dizer mais que as crianças não têm família, mas a gente sabe que o conceito 
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de família não é mais o mesmo. Eu acredito muito numa coisa... Na graduação, tinha uma 

professora que dizia para a gente que se hoje as crianças não aprendem certas coisas em casa e 

que antes elas aprendiam, a gente dizia antigamente que tinha coisa que aprendia dentro de 

casa e coisa que aprendia na escola, se hoje tem coisa que não dá conta de aprender dentro de 

casa, a escola tem que ensinar. Eu acredito que é assim, se tem coisas que a família não 

consegue mais dar conta, é papel da escola ajudar a eles darem conta destas questões. Mas 

estas questões, que eu digo, que é problema social, é mais a falta de conhecimento dos pais, 

ou dos responsáveis de saber como acompanhar a criança, saber estimular, porque o que eu 

percebo é que essas dificuldades delas existem porque elas são muito pouco estimuladas, a 

gente sabe que a falta de estímulo leva a um padrão inferior de desenvolvimento. E o que eu 

percebo que estas crianças, que tem esta dificuldade de aprendizagem, elas são muito pouco 

estimuladas, independente do tipo de famílias que elas têm, a questão não é essa. A questão é 

falta de estímulo e dar conta agora que elas entraram, agora na escolaridade e precisam se 

alfabetizar é muito complicado porque a gente não consegue superar em alguns meses, anos 

de falta de estímulo. Eu diria que o problema maior é a falta de estímulo que estas crianças 

tiveram para se desenvolver do que propriamente o tipo de família, a pobreza, entre outras 

coisas. Veja só, uma coisa que eu, por exemplo, como profissional acho importante, que uma 

criança desde pequena ouça os pais lendo, vejam os pais lendo, para ela aprender a função 

social da escrita que é tão básico para nós, para as crianças que estão ingressando na 

escolaridade, essas crianças basicamente vêm sem nenhum conhecimento deste tipo. A 

primeira pessoa que lê em voz alta para elas é o professor, nem acostumadas ao ato de ouvir, 

alguém lê para elas, elas estão, você percebe... que vem desde do começo. Então, é muito 

difícil dar conta em algumas vezes de todo este vértice de anos de falta estímulos. Porque os 

pais dão conta de alimentar, de dar carinho, mas estas outras questões que também precisam 

ser desenvolvidas e que a gente sabe que em famílias que têm o poder maior aquisitivo, os 

pais que têm uma escolaridade maior, conseguem dar conta... Eles não têm, até porque a 

maioria destas crianças, os pais são analfabetos, os pais não sabem ler e escrever. Isso é uma 

outra dificuldade, de vez em quando a gente manda alguma lição de casa, a criança volta sem 

fazer porque “ninguém na minha casa sabia ler a lição”, “eu não sei ler e nem meu pai sabia 

ler”. Os pais vêm na porta, professor, ela não conseguiu fazer porque eu não sabia ler, mesmo 

a gente tendo o cuidado de entregar a lição de casa, explicar, dizer o que vai ser feito, lições 

que eles possam fazer sozinhos, muitas vezes eles têm esta dificuldade de dar o retorno 

porque os pais não sabem ler, não sabem escrever. É uma questão, na verdade, que nasce 

desta desigualdade que existe no nosso país, porque que a gente precisa dar conta na escola... 
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O que seria para você fracasso escolar? 

 

O fracasso escolar que existiu na escola pública, principalmente ali na década de 80, 90, desde 

que as classes populares tiveram acesso à escola pública, que foi aí que a gente começou a ver 

o fracasso escolar. Pelo menos na nossa escola, eu acho, a gente dá conta de extinguir ele. É 

isso que a gente quer, extinguir este fracasso, a gente não fala em fracasso para estas pessoas, 

a gente fala em impossibilidade de avançar, eles não vão fracassar não, eles vão se alfabetizar, 

vão se apropriar da escrita, é isso que a gente espera. O fracasso escolar que a gente sabe, que 

foi parte da escola pública anos atrás, a gente quer extinguir ele, pelo menos aqui nesta escola, 

pelo menos dar conta de que ele não exista mais. Tanto é que a gente caminha, a gente tem a 

visão de caminhar por todos os métodos, de fazer o que tiver que fazer para estas crianças 

aprenderem. A gente tem uma visão da alfabetização sócio construtivista, ali da forma como 

ele aprende, aquela possibilidade, mas quando a gente percebe que uma criança não consegue 

ir por este caminho, a gente é humano suficiente para entender que precisa buscar outros 

jeitos, outras formas. Tanto é que dos três professores agora da tarde, da classe de 

alfabetização, eu e a Marina, a gente faz um curso de especialização de distúrbio da 

aprendizagem e desenvolvimento da leitura e da escrita, e o curso enfoca o corpo da educação 

e da saúde. A gente está aprendendo justamente a lidar com estas questões de dificuldades na 

perspectiva interdisciplinar.   De como fazer a terapia para que eles possam avançar, de como 

dar conta de com a terapia, com métodos, eles possam avançar nestas questões da 

aprendizagem da leitura. E muito do curso é focado nestas questões deles, do atraso no 

desenvolvimento da linguagem, troca de letras e também da questão da visão dos 

fonoaudiólogos sobre a questão da escrita, e a visão dos pedagogos, ele tem esta 

interdisciplinaridade. A gente buscou este curso justamente porque a gente já vem percebendo 

esta realidade de dificuldades de aprendizagem que apenas a concepção construtivista não dá 

conta, porque existem patologias, existem distúrbios que são mais específicos que quando a 

gente vê, não dá conta, a formação do pedagogo não dá conta disso. 

O curso, em Perdizes, no Centro de Especialização e de Fonoaudiologia Clínica – o curso 

passa esta visão de distúrbio de aprendizagem, do desenvolvimento da leitura e da escrita, ele 

tem esta interdisciplinalidade entre a educação e a saúde. Ele quer dar conta de ajudar o 

professor a construir instrumentos para lidar com as crianças que têm dificuldades de 

aprendizagem, distúrbios de aprendizagem. Na grade curricular a gente estuda questões como 

dislexia, disgrafia, discalculia, a gente estuda um pouco de neurologia aplicada em educação, 
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de neurociência aplicada em educação, a gente tenta entender organicamente o que acontece 

com o indivíduo que não está aprendendo. Acho que só o fato de que não só eu, mas como 

todos professores, psicólogos, a gente ama o que faz, a gente não encara como sacerdócio, 

porque não é sacerdócio, a gente encara a nossa profissão como um fazer. O nosso fazer 

pedagógico, a gente encara ele de forma muito consciente e responsável e tenta dar conta de 

toda esta complexidade que existe, porque ela é visível, ela é notável, é isso que a gente faz, a 

gente tenta com o nosso fazer dar conta de fazer esta criança se apropriar do conhecimento 

que esta humanidade acumulou, esta é a função da escola, é isso que a gente quer que eles 

dêem conta de aprender. 

 

Obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. 

 

   2º ANO F - PROFESSORA MARINA 

 

Eu gostaria que você me dissesse como você vê a sua sala de aula e os seus alunos? 

 

Bom, inicialmente, ela tem 32 alunos, sendo um deles com PC, paralisia cerebral. A princípio, 

a mãe não trouxe nenhum diagnóstico do médico, era muito difícil ter uma conversa com ela. 

Aí, ela teve crise nervosa e ficou 60 dias longe da escola. Depois ela retornou, ficou uma 

semana e não voltou mais. Ela vinha muito pouco para a escola. 

A minha sala, eu considero uma sala boa, dá para trabalhar bem, mas ,a princípio, eu sentia 

um pouco de dificuldade, porque eles não tinham muita vivência de escola, o repertório não 

era muito, a gente começou a fazer um trabalho de leitura diária, ensino das letras, de nome, 

hoje, praticamente, estão todos alfabéticos. A gente percebeu que a gente tinha deixado um 

pouco a matemática de lado, agora a gente está fazendo um trabalho mais intensivo em 

Matemática. 

 

Você identifica alguma dificuldade de aprendizagem? 

 

A gente tem outra menininha, ela tem muita dificuldade para memorizar, para guardar, agora 

é que ela conseguiu guardar o primeiro nome dela, ela tem muita dificuldade, ela não 

memoriza os algarismos de 0 a 9. Ela tem muita dificuldade. A fala dela é bastante 

infantilizada, de criança de 3 anos. É a Letícia, ela tem mais irmãos na escola. Todos têm a 

mesma dificuldade na aprendizagem, na fala. A gente conversa muito no Conselho com 
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outros professores, as mesmas dificuldades. A escola chamou a mãe, ela é muito mal 

cuidadinha, fica dias sem tomar banho, então, a escola convocou a mãe para conversar. A mãe 

é muito apática, ela também tem outras dificuldades. A vida dela é bem difícil e, com certeza, 

as crianças, também refletem essa realidade. Ela é silábica com valor nas vogais, eu fiz 

alguma atividade do nome com ela e você pergunta para ela o que, como é o que lê, ela não 

lembra qual que é o L pela dificuldade de memorização. Se ela assim, se você for pensar 

oralmente ela seria alfabética, porque ela escreve tem fonemas com letras, ela não consegue 

memorizar que letra que é. Até mesmo nas vogais, ela ainda às vezes troca, e e u, ou e o i, 

mesmo nas vogais ainda ela não consegue memorizar. 

 

O que seria para você fracasso escolar? 

 

Quando a criança não consegue atingir aquilo que é esperado para idade dela, na fase que ela 

se encontra, naquele grupo que ela está, ela não consegue atingir a meta, não consegue atingir 

os objetivos. 

A gente percebe logo nas primeiras semanas, uma criança mais retraída, a princípio eu 

comecei a pensar num diagnóstico para Letícia, quais são as características, as dificuldades, as 

facilidades que ela tem. Aí a gente conversa bastante, nós três, à tarde, como sanar essas 

dificuldades destes alunos. O André tem uma que é a irmã dela. A gente começou a buscar 

outros recursos. Bom, se ela não consegue repetir sobre a escrita desta forma, vamos procurar 

o fono, vamos procurar coisas que dêem algum resultado com ela. Até que, então, em abril, eu 

e André, fomos juntos fazer um curso de pós e de distúrbio de aprendizagem, para que a gente 

tenha uma luz, questão fonoaudiológica, a gente tá tentando com ela, vai e estuda e vai 

trazendo o que dá. A gente descobriu o método das boquinhas, aí foi o que avançou com ela, 

foi trabalhar com o método das boquinhas.  É lúdico, e como usa vários sentidos, 

multisensorial, mais recursos para ela conseguir memorizar. Agora ela conseguiu escrever o 

nome, para mim foi uma vitória. Ela não conseguia diferenciar letra de número, de símbolo 

era bolinha, era tracinho. Sábado a gente fez uma gincana de matemática, ela já sabe números 

simples, sabe que existem números e letras, mesmo que ela não identifique totalmente, a gente 

estuda bastante aqui. Buscando caminhos. 

Eu creio que o que a gente aprendeu bastante é que a gente não pode tratar os alunos como se 

eles fossem todos iguais. Cada um tem uma necessidade diferente, cada um tem uma 

facilidade diferente para alguma coisa, ter um olhar sensível para isso. Porque senão a gente 
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corre o risco de determinar aquele vai ser fracasso e quem vai ser sucesso. Não há milagres, e 

que o trabalho tem que ter continuidade. 

 

Obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. 

 

   2º ANO G - PROFESSORA CARMEM 

 

Eu gostaria que você me dissesse como você vê a sua sala de aula e os seus alunos? 

 

Minha sala de aula é uma turma assim, no começo eles estavam bem agitados, foi uma que 

veio..., nem todos tinham feito a pré-escola, era o primeiro contato deles com a escola, com a 

aprendizagem, eles tinham bastante dificuldade, não tinham tanto repertório, não veio com 

aquela bagagem de pré-escola que é importante, tudo aquilo que eles aprendem na pré-escola, 

aquele início, a base que eles dão, eles não tinham muito isso. Eu tive que começar com eles 

este ano, começar do zero. Agora eles estão bem, estão caminhando, estão aprendendo, já tem 

muitos alunos que já estão alfabéticos na sala, participam, são bem participativos, são 

envolvidos com todas as atividades, demonstram bastante motivação por aprender. Tem uma 

turminha com dificuldades, aqueles que eu tenho que ajudar mais, mas, na sua maioria, estão 

indo muito bem. 

 

E estes alunos que estão com dificuldades, fale um pouco deles. 

 

Eu tenho um grupo de 12. De 33 alunos na sala, eu tenho um grupo de 12 com dificuldades. 

Esses alunos, eu percebo, assim..., as dificuldades deles vêm bastante da família, falta de 

estímulo em casa, falta de ajuda, falta de acompanhamento, são crianças que são de famílias 

bem necessitadas. Grande número de filhos, a mãe não consegue dar conta, tem que trabalhar 

e eles ficam sozinhos. É isso...  é o que atrapalha, prejudica o andamento da aprendizagem 

deles, porque eles não têm aquele apoio em casa que ajuda bastante no trabalho dentro da sala 

de aula. Porque a gente sabe que a família é essencial na aprendizagem também.  Então, estes 

12 são casos assim. 

Eu tenho a Vitória, ela tem bastante dificuldade de conhecer o alfabeto, letra, número, de 

memorizar. Ela passa por bastante dificuldade em casa, ela tem um pai alcoólatra que bate 

nela, que bate na mãe, eu acredito que esta é a grande causa desta distração dela, porque ela é 

muito distraída, na sala ela parece que vive no mundo da lua, porque acho que são os 
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problemas que ficam rodando na cabecinha dela, tudo que ela vê em casa, tudo que ela passa. 

Ela tem bastante dificuldade. 

Tem o Alex também, uma criança super imatura, a mãe trata ele como bebezão ainda, até 

mamadeira ele toma ainda, tipo chupeta, então, ele é filho bebê da mamãe, já é o extremo. Ele 

tem 7 anos, todos já tem 7 anos completos. Ele é bastante imaturo também, então, a 

dificuldade de aprendizagem dele é a imaturidade, ele ainda não está preparado. 

Eu tenho o Ricardo e o Rafael, também apresentam bastante dificuldades na aprendizagem, 

eles são agitados, são indisciplinados, eles têm esta questão da família numerosa, onde a mãe 

que cuida sozinha dos filhos, às vezes ela tem que trabalhar, sustentar todos os filhos. Um 

deles tem 12 irmãos. Então, imagina... como que é a situação, eles têm bastante dificuldades e 

com necessidades. 

Tem o Charles que é um aluno que tem bastantes dificuldades por problemas de falta, ele 

faltou três meses na escola porque a irmã não trazia para a escola e a mãe trabalhando achava 

que a irmã estava trazendo. Então, ele perdeu todo este tempo, então... toda aquela base que a 

gente constrói da alfabetização do começo do ano, que é ensinar passo a passo, letra por letra, 

numerais, ele perdeu toda esta base. Ele chegou agora totalmente perdido, ele não sabe 

escrever nem o nome. Tanto que tem que começar com ele do zero. Ele chegou agora em 

agosto. Ele estava matriculado na escola desde o começo do ano, começou a frequentar no 

mês de fevereiro, março, até aí, ele mais ou menos veio, depois sumiu, evadiu. Aí mandou 

para o Conselho Tutelar. Foi aí quando a mãe percebeu que ele estava faltando, porque a mãe, 

até então, não tinha percebido que ele estava faltando na escola, porque deixa com uma irmã 

de 15 anos e a irmã falava que estava trazendo ele para a escola e a mãe acreditava. Então, são 

casos assim, que a gente pensa, existe isso, pode acontecer uma coisa dessas numa família? 

Acontece.  

Tem uma aluninha chamada Rudiara, ela também tem bastantes dificuldades na 

aprendizagem, devido a problema de fono, ela tem problema sério de fono, troca muito letras, 

muitos fonemas, então, esta dificuldade de fono está atrapalhando muito na hora dela 

transcrever a fala para a escrita. Ela já foi encaminhada para tratamento, agora estamos 

esperando a mãe estar levando, procurando, já encaminhamos para o posto de saúde daqui do 

bairro e a mãe ficou de procurar.  

Acho que mais ou menos polêmicos são estes, eu acho que já falei de todos? 

Deixa lembrar, a Rudiara, a Vitória, tem a Giovana V. ela tem bastante dificuldades, mas ela é 

uma criança que ela teve problemas durante o parto, ela nasceu com um probleminha, ela tem 

problema de atraso no desenvolvimento, não chega a ser uma retardada, ela é cardiopata, ela 
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já passou por várias cirurgias no coração, ela tem um certo probleminha de visão, então, isso 

meio que vem atrapalhando, ela não tem o rendimento, o desenvolvimento igual a outras 

crianças devido a este probleminha de saúde que ela tem desde criança. Então, o 

desenvolvimento dela é mais lento, o processo de aprendizagem dela é mais demorado, não 

acompanha a turma como um todo.  

Tem uma outra menina, a outra Giovana, Giovana F., apesar dela ser esforçada, ela é 

participativa, ela mostra que quer aprender, mas ela tem dificuldade de memorização, de 

guardar aquilo que ela aprende. O histórico dela de família, a mãe está presa, ela mora 

assim..., cada vez ela está com alguém da família cuidando, uma tia, outra tia, uma prima, 

então..., tem este problema familiar também, a mãe está presa.  

Tem o Cledson, ele tem dificuldades mas já não é tanto. Eu coloco ele no grupo de 

dificuldades, mas ele já está silábico-alfabético, ele já está quase alcançando. É um problema 

também de distração, problema de família que não acompanha, a mãe não tem tempo, não 

ajuda nas atividades em casa, não participa, e não vem às reuniões para conversar com a 

gente, eu acho que isso atrapalha um pouquinho.  

Quem mais? Deixa olhar na lista aqui. 

Tem o Gustavo, Gustavo Henrique, ele tem um pouco de dificuldades, mas ele já está 

melhorando também, está silábico- alfabético agora nesta última sondagem que eu fiz. O 

problema dele também é bastante distraído, muita distração, se distrai com qualquer coisa. Eu 

tenho que ficar o tempo, colocá-lo sempre mais próximo da minha mesa, faz a lição, chamar a 

atenção, voltar a atenção dele para a atividade que ele está fazendo, mas, essa sim, a família 

participa, a mãe sempre vêm as reuniões, a mãe disse também que percebe mesmo que ele 

tem esta dificuldade de atenção até em casa, ela percebe esta dificuldade dele, ele não se 

concentra nem para assistir um programa de TV, um filme. Em casa ele também tem isso, ela 

disse que é de família, porque todo mundo é assim, ela era assim, os irmãos eram assim. 

Agora tem o Douglas também que faz parte deste grupo dos 12, ele tá silábico com valor, já 

está quase silábico- alfabético. O grande problema do Douglas é a indisciplina, ele era um 

menino bem indisciplinado, isso atrapalhou bastante no trabalho na sala de aula. Agora é que 

eu estou conseguindo obter um resultado com ele, porque o pai começou a vir nas reuniões, 

eu comecei a chamar, tive que chamar o pai aqui, a mãe para conversar, comigo e com a 

direção. Então, os pais estão sendo mais firmes com ele em casa, e isso está resultando em um 

melhor comportamento dele na sala de aula, e isso tem ajudado na aprendizagem porque a 

gente sabe que o comportamento atrapalha, não se comporta, não presta atenção e não faz as 

lições. O Douglas, o caso dele é este, mas está evoluindo. 
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Nos nossos HTPCs, nós temos conversado bastante sobre isso. Esses alunos que por mais que 

nós ajudamos, fazemos trabalho diferenciado, procuramos mandar atividades a mais para eles, 

tanto na sala quanto em casa, fazendo grupo de estudos na sala de aula com eles separados 

para não falar que está trabalhando num todo, eles não estão pegando, então, vamos trabalhar 

diferenciado, vamos focar mais o trabalho com eles. Em algumas crianças, mesmo você 

fazendo este tipo de trabalho não tem surtido efeito, um bom resultado como nós 

esperávamos. 

Eu acredito que este problema da dificuldade de aprendizagem vem bastante da família. Eu 

acredito assim, nestes casos, nós, como escola, já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, 

mas são problemas que estão fora da nossa alçada, do nosso campo de ação. Porque este 

problema de família, que eu citei, na minha sala tem criança que tem mãe presa, pai 

alcoólatra, família numerosa, famílias muito pobre, às vezes os filhos nem tem o que comer. 

Tem criança que vem para a escola só para comer, que vem sem almoçar, que a gente tem que 

mandar primeiro passar na merenda para comer, porque não aguenta até a hora do recreio, 

passam mal na sala com fome. São problemas que estão fora do nosso campo de ação. E que 

interfere muito na aprendizagem, interfere mesmo. Até mesmo a gente conhece estudos que 

mostram que crianças que não foram bem nutridas na primeira infância que acarreta nas 

dificuldades de aprendizagem, neste déficit de atenção, nesta dificuldade de se concentrar, 

tudo isso pode ser, tem relação direta como o caso de desnutrição, e todos estes traumas que 

eles passam de violência doméstica, familiar, a gente sabe que acarreta no comportamento 

psicológico deles que atrapalha na aprendizagem. Uma criança que vê em casa um pai 

bêbado, pai agredindo a mãe, pai agredindo até mesmo a própria criança, como ela vai se 

sentir na sala de aula para ela poder aprender? Como vai estar a cabecinha dela para receber a 

aprendizagem? É complicado...  Eu acredito que estes fatores familiares aí atrapalham, 

contribuem para as dificuldades das crianças na aprendizagem. 

Neste grupo de 12, eu acredito, pelo que a gente vê, tem uns quatro, que eu acho, que não 

conseguem, os outros conseguem, já estão alcançando, estão silábicos com valor e silábicos 

alfabéticos, isso é uma dificuldade que eles têm. Os outros estão todos alfabéticos já da sala. 

Estes que são silábicos alfabéticos, eu acredito que consigam, sim, até o final do ano, 

chegarem à fase alfabética. Tem quatro que são silábicos com valor, estes que têm mais 

dificuldades, é o caso do Charles que não sabe nem escrever o nome, se não tiver modelo para 

copiar, pela evasão escolar que ele teve no começo do ano. Recuperar este semestre que ele 

perdeu, vai ser bem difícil; ele, eu acredito, que não consiga. A Vitória que é essa que eu falo 

que o pai é alcoólatra, que ela passa por agressões em casa, ela tem muita dificuldade, já 
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encaminhei para um tratamento psicológico, nós encaminhamos para a mãe procurar o posto 

de saúde, acho que, enquanto ela não resolver esta questão em casa, está difícil na sala de 

aula, porque ela tem encontrado bastante dificuldade. A Giovana porque o problema dela é de 

atraso realmente de desenvolvimento, problema de saúde, ela aprende, vai aprender, mas acho 

que não agora ela vai alcançar agora no segundo ano a fase alfabética. Ela é cardiopata, ela 

tem probleminha de desenvolvimento. Ela também, acredito que não consiga. 

E o Alex porque é bastante imaturo, ele tem 7 anos, tem a idade da turma, mas eu sinto uma 

imaturidade muito grande nele. 

Estes quatro, eu acho que vai mais lentamente, mas os outros oito acredito que dê. Tem um 

total de 12. Mas a sala tem 33 alunos, os outros 21 estão alfabéticos, lendo texto, produzindo, 

produzindo pequenos textos, estão bem mesmo. 

 

O que seria para você fracasso escolar? 

 

Fracasso escolar é aquela criança que não consegue realmente acompanhar o grupo, aquela 

criança que não consegue se alfabetizar, estar alfabetizado junto com toda a turma. Eu acho 

que seja isso. Eu acho que é cedo para falar de fracasso escolar numa turma de 1ª. série, 2º. 

ano da 1ª. série, eu acho que é cedo ainda... se eles estão ainda no processo de aprendizagem. 

Este fracasso escolar, digamos assim, seria se ele chegasse na 4ª. série sem estar alfabetizado, 

sem ter alcançado o nível alfabético, aí sim é um caso de fracasso escolar.  A gente passou por 

todas as séries, já se tentou tudo e ele ainda não conseguiu. Mas agora no 1º. , 2º. ano, acho 

que é ainda... é cedo para falar, está em processo de aprendizagem. 

 

Obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. 

 

3.1.2. Entrevistas Finais 

 

2º ANO A – PROFª SELMA 

 

Selma, eu estou aqui de volta para saber o resultado dos seus alunos.  

 

No início do ano eu tinha cinco alunos alfabéticos, eram alfabéticos mesmo, já liam e 

escreviam, e 11 alunos pré-silábicos, e outros estavam separados em silábicos com valor e 

sem valor. São 30 alunos no início do ano e que depois chegou mais um no final e ficou 31. 
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Agora, no final deste ano, a gente conseguiu atingir 27 alunos alfabéticos. Destes 27 alunos 

tem uns 10 alunos que são alfabéticos ortográficos, que já escrevem ortograficamente com os 

erros normais da ortografia, mas já escrevem e lêem com autonomia e com três alunos 

silábicos alfabéticos. Os outros não têm nenhuma outra classificação que se enquadra nenhum 

aluno. A gente conseguiu fazer um trabalho, pegou alguns alunos para reforço. A gente usou 

outros métodos além deste que é fornecido pelo Estado para atingir este objetivo, porque a 

gente sabe que cada criança recebe a informação de uma maneira diferente, então, não adianta 

a gente pegar uma criança que é toda desorganizada, para tentar pensar sozinha, ela não vai 

conseguir. Então, a gente ensina ela primeiro a organizar o pensamento dela para depois ela 

começar a produzir sozinha. No final do ano, chegou agora, chegou umas crianças ainda aqui, 

ainda não conseguiram organizar o pensamento. Na escrita de frase você percebe que tem 

muita coisa jogada, eles escrevem um monte de palavrinhas assim, mas sem uma coerência. 

Toda esta questão de organização de pensamento a gente tem que estar passando para eles 

antes deles adquirirem esta escrita convencional.  

 

Como você considera o seu trabalho este ano nesta sala de aula?   

 

Bom, achei que eu consegui ótimo resultado. 

 

 

2º ANO B – PROFª LAURA 

 

Laura, eu estou aqui de volta para saber o resultado dos seus alunos.  

 

Como já falei para você, o Ranieri era aquele caso que a Selma citou aqui que ele era da sala 

dela.  Depois ele passou para ver se adaptava melhor, ele acabou se adaptando sim, ao final do 

ano ele conseguiu escrever as primeiras palavras sim, mas ele está bem recém-alfabético até 

agora, nestes últimos dias. Mas é aquilo que eu não sei se tinha falado antes, mas ele tem tanta 

vontade de conseguir, tanta vontade de conseguir, que ele acabou conseguindo, só que ele 

conseguiu aqui no finalzinho. Eu guardei tudo para mostrar pra mãe dele, porque é incrível, 

pensa numa pessoa que iniciou o ano garatuja e chegou aqui, ele tem muita vontade, tanto é 

que escrevi isso no relatório dele. Ele é alfabético, claro que não é no nível das palavras, 

porque foi há pouco tempo que ele conseguiu memorizar os fonemas e as letras para fazer as 
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correspondências possíveis e necessárias. Ele conseguiu atingir sim, apesar de recente é uma 

vitória, tem o fato dele nunca ter frequentado a escola, um ano, ele caminhou muito. 

Então, o Adriel, passou raspando, porque ficou silábico alfabético, não houve tempo para que 

ele chegasse, mas ele andou bastante, é aquelas coisas da organização, para articular 

estratégias, ele avançou bem, mas não houve tempo necessário. Tanto é que no ano que vem, 

a gente viu no conselho, a gente já combinou que ele, desde o início, ele tem que ir pro 

reforço para ele recuperar este espacinho que faltou. Porque, na verdade, ele ficou silábico 

alfabético, no entanto, não houve tempo para ele trabalhar, para ele se tornar alfabético. Umas 

silabas ele conhece, tem uma boa noção, tanto é que ele não tem certeza na escrita de uma 

palavra corrente, mas ele quase chegou lá, alfabético.  

O Luiz, alfabético, conseguiu... Lembra que eu tinha falado que era uma questão da família 

dele? Depois que a mãe dele voltou com o pai dele, pronto, tudo se resolveu, porque o 

problema dele era esse. Na verdade, tinha outra coisa na história, que a gente conversou, ele 

fica em uma escolinha à tarde e ele cansava muito e a mãe dele conversou com a moça para 

tentar variar um pouco mais as coisas para ele se cansar menos. Aproveitar a tarde para fazer 

a lição, para brincar, para descansar, para que ele não chegue tão cansado como ele chegava 

nas manhãs. Ele acabou conseguindo, o pai arrumou um trabalho, a mãe está só felicidade, aí 

as coisas colaboraram, resolveu o problema dele. 

O Felipe não conseguiu. Ele ficou com valor e a fono veio aqui e falou que nós vamos ter que 

ter bastante paciência, que ele faz todas as trocas possíveis. Tanto é que agora... que ele está 

começando a pronunciar o nome dele da maneira correta, porque a vida toda ele falou Lilipe. 

Agora é que ele está falando Felipe. Ela disse que tem que ser fonema por fonema, devagar, 

porque não tem como a gente correr com isso. Ele, então... eu imaginei que não ia dar tempo. 

Ela disse que temos que acalmar os ânimos, esperar, dar mais um pouco de tempo para ele. 

Ele chegou a frequentar a fono por volta de uns dois meses, aí ele está no aprendizado básico, 

ela falou que ele precisava perceber os sons diversos, porque nem esta noção da identificação, 

ele tinha certa dúvidas. Para a construção de um fonema ele tinha que primeiro ter uma noção 

geral, ter o som muito bem resolvido, dos barulhos que ele ouve que ele emite. Que nós 

vamos ter um pouco mais de paciência para que ele chegue. É outro que, junto com Adriel, 

desde do início do ano, vai participar do reforço sim. 

O Igor foi transferido, ele tinha um bom potencial para chegar lá, o pai dele precisou voltar 

para terra dele que é Minas Gerais. Ele saiu há mais ou menos um mês. O pai dele falou: “é... 

eu vou ter que voltar”. Ele ficou na sondagem de um mês e meio atrás, ele era silábico 
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alfabético. Eu tenho certeza que se ele tivesse ficado até o fim, ele tinha chegado. Mas 

precisaram voltar. 

 

Como você considera o seu trabalho este ano nesta sala de aula?   

  

Eu acho uma sala desafiadora, porque como a Selma citou, este ano foi um ano diferente, um 

pouco diferente dos outros, eles vieram mais jovens, uma maturidade um pouco menor, e aí a 

gente que teve que voltar bem atrás, para começar a construir com eles até retomando cores, 

retomando várias coisas que são necessárias serem retomadas. Eu acredito que eles cresceram 

bastante, até segurei a ansiedade, a gente já conversou porque a gente deseja várias coisas 

para eles, mas tem que pensar no que foi possível neste ano, e que eles até o final do ano para 

se tornarem plenos na atividade que confere aí a leitura, a escrita, raciocínio lógico 

matemático, mas que eles conseguiram evoluir bem. A participação da aluna pesquisadora foi 

bastante importante, foi aquela questão da gente dividir o trabalho mesmo, porque chegou 

uma hora que não dava mais, a turma ia e eles precisavam de uma atenção muito maior e 

relacionando ainda outros exercícios, organizar o pensamento mesmo. Não estava ainda na 

hora de fazer produção de textos a todo momento, eles precisam entender a palavra para 

depois sair da palavra para depois ir para as frases, pros textos. Então, na verdade, o que 

aconteceu, ela conseguiu, a gente fez uma apostila, ela encaminhou as propostas, todo dia a 

gente conversava, planejava as aulas e acabou dando tudo certo. É claro que para o ano que 

vem sobra esta tarefa. Mas avaliando o nível geral teve um resultado bem satisfatório. Dos 30 

alunos, só ficou dois pré-silábicos. Não, pré-silábico não, silábico alfabético este, e outro 

silábico sem valor, o Felipe. Pré-silábico nenhum. 

 

Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? 

 

Não. 

 

Parabéns pelo seu trabalho e obrigada pela sua participação neste projeto. 

 

 

2º ANO C – PROFª AUGUSTA 

 

Augusta, eu estou aqui de volta para saber o resultado dos seus alunos.  
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A Ana ela está recém-alfabética, ela escreve as palavras melhor, as frases também, agora 

quando vai escrever um texto ela se confunde mais. Só que a Ana tem um problema familiar 

muito sério, ela vive com a avó, com o tio, e neste ultimo bimestre ela começou, às vezes ela 

vinha para escola e voltava para casa ou não sei se andava por aí, a gente teve que contatar, se 

a avó aparecer na reunião para conversar sobre isso, ela é a aluna mais velha que eu tenho, 

inclusive os outros dois irmãos dela que um era da Renata e desapareceu e outro da Beth que 

também sumiu. A família é bem complicada. A Ana vai ter que ter muito acompanhamento 

ano que vem ela apesar de alfabética ela é muito fraca e está no recurso. Ela tem 9 anos, a 

mais velha da sala. A irmã dela, acho que tem 10, vai fazer 10 e estava no segundo ano. 

A Carla, ela melhorou bastante, ela já está mais segura, ela consegue ler palavras com silabas 

simples, com complexas ela se confunde mais. O bom da Carla que ela tem a mãe mais 

presente, a avó também ajuda que estuda, ajudam ela nas lições de casa.  Ela teve 

dificuldades, mas ela vai suprir, ela está muito melhor que a Ana como alfabética.  

O Jean é um caso surpreendente, ele chegou acho que foi agosto mais ou menos, ele não 

escrevia nada, tem a atenção dispersa, ele não conversa, não faz amizade com ninguém e teve 

uma época que ele faltava bastante. Ai conversamos com a mãe dele e pelo menos a 

freqüência melhorou bastante. O Jean apesar de parecer bem distraído, ele é muito esperto, ele 

terminou alfabético também muito melhor que a Ana e a Carla, porque ele escreve, ele volta 

pra ler e confere, se ele vê que algo está errado ele volta, apaga e escreve de novo. Em 

matemática o Jean tem um raciocínio matemático rápido, o que não acontece com a Ana e a 

Carla. As duas em matemática terrível, elas não sabem os números, a Carla ainda consegue 

entender a diferença entre subtração e adição, a Ana não, mistura tudo. A Carla tem 7 anos, 

fez em fevereiro no começo do ano. O Jean está melhor do que elas, mas ele precisa de 

acompanhamento de psicólogo na questão do comportamento dele. Na sala ele não responde o 

que pergunta, ele olha como se estivesse com a atenção meio dispersa, não faz muita amizade, 

não conversa muito com os amigos. Às vezes ele falta e ele não consegue dizer o que 

aconteceu. Teve uma vez que ele veio com um machucado na testa e cada vez ele me falava 

uma coisa. O irmão mais novo que está na 1ª. serie é que conseguiu dizer com certeza o que 

aconteceu. Não tem muito nexo no que ele fala às vezes. Mas mesmo assim na aprendizagem 

ele surpreendeu bastante. Ele fez 7. 

 

Como você considera o seu trabalho este ano nesta sala de aula?   
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No começo do ano era a mesma situação das outras salas, a turma tinha pouco repertório, eles 

vieram sabendo muito pouco sobre alfabeto, escrita e matemática também, O trabalho foi bem 

forte com eles desde do começo do ano e acredito que eles saíram muito bem, pelo menos a 

maioria da turma está produzindo textos e lendo. Só a Carla, Ana e Jean que ainda vai levar 

tempo, mas estão alfabéticos os três. Então a sala ficou toda alfabética.Só uma aluna evasiva, 

a Kethelin, não tem o que fazer, saiu em maio. Começou no começo de abril e em maio saiu. 

 

Você sabe por que ela saiu? 

 

Questão da família. Esta aluna tinha um irmão que estava na 3ª. série e já estava fazendo a 3ª. 

série não sei quantas vezes, cuja mãe matricula, de repente some, depois ela volta. É um caso 

complicado familiar também. Ela saiu em maio e não voltou mais, foram na casa dela, 

chamaram o conselho tutelar, fizeram tudo, mas nada de localizar, ela sumiu. Não sei o que 

aconteceu. Aí já foge ao controle da escola e da professora. 

 

Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? 

 

Que este ano foi muito significativo, aprendi muitas coisas novas, e outras perspectivas 

também, e o trabalho nosso sempre em grupo, quando você trabalha com os outros você tem 

várias visões, você não está sozinha. Quando você tem um problema você mostra para 

alguém, alguém fala, você já tentou isso, tentou aquilo. O grupo é muito importante e o 

trabalho das alunas pesquisadoras, que a Regiane ajudou bastante. Ela adora, está triste 

porque vai terminar.Ela tem que se formar. 

 

Parabéns pelo seu trabalho e obrigada pela sua participação neste projeto. 

 

2º ANO D – PROFª ROSA 

 

Rosa, eu estou aqui de volta para saber o resultado dos seus alunos.  

 

Os meus alunos com dificuldades... era o João, silábico com valor, que foi uma criança que 

esteve muito inconstante durante o ano. Porque ele estava avançando até o 2º. bimestre, aí... 

quando teve o recesso por causa da gripe suína aí, quando ele voltou, ele teve muitas 

dificuldades, parece que ele até regrediu um pouco. Encaminhei ele para atendimento 
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psicológico, ele precisa passar por um médico, ele tem um problema físico mesmo, formação 

mesmo, alguns dedinhos dele são grudados. A mãe dele já veio conversar, só que ela não 

explica direito. A mãe também não aceita que ele tem alguma dificuldade. Ela fala que é 

normal, que ele é muito novo para aprender, ela pede para não passar muitas lições pra ele 

porque ele é novo, ela perde a paciência, ela não sabe explicar. A gente teve alguns problemas 

porque é uma questão familiar também, mãe precisa aceitar que o menino tem uma 

dificuldade e que ela precisa ajudar ele. Ele está passando na psicóloga, ela veio conversar 

comigo, e disse que lá onde ele está sendo atendido ele está dando muito trabalho de 

comportamento, ele já agrediu a psicóloga. Comigo ele não tem este tipo de problema, ele 

avançou, porque quando ele entrou comigo ele não sabia letra, número, não sabia contar. Hoje 

ele já identifica letras, já identifica alguns sons, na hora de escrever já usa, mas ainda não se 

tornou alfabético. 

Tenho a Stephane que pediu a transferência e a Bruna que não voltou mesmo. Teve alguns 

problemas aqui, a avó não quer ficar com ela, mandou para a casa da mãe, a mãe não dava a 

devida importância a escola, a mãe não manda para a escola. Aí encaminhou para o conselho 

tutelar. Ela tem 9 anos e também não estava alfabetizada. 

Tem a Jaqueline que pediu a transferência. 

Agora tenho Andressa Costa, também é um caso que, na minha opinião, que ela tem que 

passar no médico. A mãe precisa passar no médico, ela tem problema de fono. Eu acho que a 

mãe precisava fazer uma consulta para ver, ela tem muita dificuldade para memorizar nome 

das letras, os números. Até hoje ela tem muita dificuldade para reconhecer número, para 

contar, a gente mostra o número para ela, ela conta nos dedinhos para saber qual é o número. 

Apesar dela ter evoluído bastante, ela é uma criança que tem muita dificuldade. E a mãe veio 

conversar comigo, disse que também ela não foi para a escola, que quando ela tentou estudar, 

ela deu muito trabalho, e que cansava muito a mente dela quando ela ia para a escola. Ela não 

dá muita importância porque ela não acha importante estudar porque ela também não estudou. 

E tenho um aluno novo, que entrou no dia 25 de novembro que veio para mim pré-silábico. É 

o Kevin.Eu não tive contato com a mãe, ele chegou agora dia 25 de novembro, já estava 

época de avaliação, a gente foi para excursão, tudo, então foi uma semana complicada, 

período curto, eu não tive oportunidade de conversar com a mãe direito. Ele disse que veio de 

Jandira e que frequentava escola. Só que a sondagem que fiz com ele, ele é pré-silábico, ele 

não conhece os nomes das letras, eu pedi para ele colocar algumas letras para mim, ele não 

sabe colocar, ele colocou outras letras diferentes daquela que eu tinha pedido para ele. Os 

números ele reconhece, na matemática ele tem uma facilidade maior. Mas na língua 



87 

portuguesa ele tem bastante dificuldade, ele é muito imaturo, brinca bastante. Então... assim..., 

ele é uma criança que vai dar trabalho e tem muita dificuldade para ir para um 3º. Ano. Eram 

só eram estes agora. Terminei o ano com 23 alfabéticos. 

A Daniele, Kailanie e Camila continuam com alguma dificuldade, mas elas estão alfabéticas, 

elas escrevem, tem dificuldade para contar uma história. A gente trabalhou muito com escrita 

no final do ano. A Kailanie é uma criança muito dispersa. Para ela fazer alguma coisa eu tinha 

que estar lá incentivando, chamando a atenção, porque senão ela não fazia, uma criança tem 

muita dificuldade na seqüência lógica, raciocínio lógico, ela tem muita dificuldade. Ela se 

alfabetizou, está alfabetizada, consegue escrever. Quando a gente ia fazer reescrita, ela não 

sabia organizar a história para escrever, nem oralmente, porque muitas vezes eu falava: “você 

não está conseguindo escrever, então me conta para eu poder te ajudar” e ela não sabia 

retomar a história. É uma criança que também tem bastante dificuldade, já conversei com a 

mãe, pedi até para a mãe estar levando ela ao médico, para fazer exame, fazer algum exame 

para saber se ela está com anemia porque é uma criança muito apática, que está sempre muito 

dispersa na sala. A Daniele e a Camila também, elas continuam com algumas dificuldades.  A 

Daniele eu acho que ela é muito imatura, ela fez 7 anos agora no final do ano, as irmãs delas 

são bem mais velhas do que ela, tem esta diferença de idade. Em casa devem mimar bastante 

ela. Ela tem esta dificuldade, mas ela também conseguiu, também está melhor. A Camila 

também. 

O João também, ele é de outubro, por isso a mãe achava que, apesar dele ser novo ele tem 

condições de aprender. Então a mãe acha que ele é muito novinho e que eu estou cobrando 

demais da criança e que não precisava disso. 

Chegaram no final do ano assim: Andressa chegou......... silábica alfabética, o 

João...........silábico com valor, Stephane....................transferida, Bruna............evadida, 

Jaqueline................transferida e Kevin, que é pré-silábico, matriculado em 25/11. 

 

Como você considera o seu trabalho este ano nesta sala de aula?   

 

É uma sala, eu comentava bastante com a aluna pesquisadora, era uma sala com bastante 

dificuldade, no começo do ano eu tinha 23 pré-silábicos, eles tinham muita dificuldade para 

reconhecer as letras do alfabeto, uma sala muito imatura, não tem muita autonomia para fazer 

as coisas, são poucos os que vieram para conseguir acompanhar o segundo. Eu acho que eles 

evoluíram bastante, tiveram um bom desenvolvimento. Comparando com o começo do ano, 

não comparando com as outras salas, eles avançavam bastante na comparação deles no 



88 

começo do ano com eles no final do ano. Tinha 23 pré-silábicas e agora tenho só três que não 

conseguiram atingir. 

 

Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? 

 

Uma sala trabalhosa, a aluna pesquisadora me ajudou muito, muito comprometida. Foi o 

primeiro ano que eu tive uma aluna pesquisadora, achei que foi muito válido o projeto, ajudou 

bastante. 

 

Parabéns pelo seu trabalho e obrigada pela sua participação neste projeto. 

 

2º ANO E – PROF. ANDRÉ 

 

André, eu estou aqui de volta para saber o resultado dos seus alunos.  

Vamos lá... 

A Larissa, ela conseguiu chegar na fase silábica alfabética, graças a Deus, ela está bem para 

caramba, só que a gente teve um problema com a família dela... de faltas, incrível.  Então, este 

bimestre desde segunda semana de novembro que ela não veio. Ela não realizou nenhuma das 

avaliações diagnósticas, nem as sondagens, porque ela não freqüentou. Ela tem 72 faltas, só 

que a gente não pode reprovar ela, porque ela já é reprovada do ano passado, o mesmo 

problema de faltas. A gente tem um trabalho com as assistentes sociais que cuidam da família, 

elas estão sempre aqui conosco. Ela tem vários irmãos aqui na escola, um irmão termina o ano 

que vem, é caso de reprova, mas a gente está repensando, a gente acha que não deve segurar 

ele no primeiro ano. Como muitos alunos do segundo ano vão ingressar em fase inicial de 

escrita, o irmãzinho dela a gente quer deixar encaminhar para o segundo ano, e ela a gente vai 

mandar para o 3º porque já foi reprovada um ano por falta. Não faz sentido segurar ela 

novamente. Ela conseguiu alcançar a fase silábica alfabética mesmo com 72 faltas. Se ela 

tivesse frequentado, ela teria conseguido, vencido todas as dificuldades dela. 

O Orlando continua na silábica com valor, ele estacionou desde que ele chegou nela. O 

Orlando, ele viajou para a Bahia e ficou 21 dias na Bahia e, quando voltou, ele voltou com 

uma defasagem maior do que a anterior. Enquanto a classe já lia e escrevia e ele..., com 21 

dias fora da escola,... ele ficou bem atrasado.  Estes alunos que tem defasagem, uma das 

características é a não assiduidade por conta de vários problemas. Família que não cuida, não 

zela para que eles venham, e a escola faz o papel..., encaminha para o conselho tutelar. A 
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gente tem um trabalho com as assistentes sociais, mas a frequência deles na escola depende 

muito dos pais trazerem. O Orlando, aqui na ficha dele..., o relatório dele antes do final do 

ano, e aqui tem..., eu escrevi... “o aluno logo no final do ano foi encaminhado ao 

fonoaudiólogo para resolver o problema de linguagem dele”, entretanto, ele não obteve 

grandes avanços, ele continua silábico com valor utilizando sempre as vogais. A fono precisa 

fazer primeiro com ele um trabalho de tratamento para desenvolver a linguagem, para depois 

começar a trabalhar com os sons de fonemas especificamente. O seu conhecimento em 

relação às consoantes e seus respectivos sons oscilam muito, ele ainda não decorou o nome de 

todas as letras e nem os sons dela. Ele tem dificuldade até para organizar os seus materiais. 

Recentemente, a gente descobriu que este atraso na linguagem pode ser porque ele não ouve 

direito. Aqui... (mostrando local próximo à orelha), de uma hora para outra, no ouvido interno 

dele, estouraram vários caroços para fora. O médico disse que estes caroços já existiam e 

eram internos e estouraram para fora. Ele disse que isso pode estar prejudicando a audição 

dele há bastante tempo. Este atraso na linguagem pode ser em decorrência destes cistos, e foi 

marcada a cirurgia para ele. Ele vai tirar estes caroços e depois ele fazer um tratamento na 

fono para ver se isso prejudicou ou não a audição dele. Estas dificuldades dele têm uma série 

de razões. E, apesar de tudo, durante o ano, apesar das dificuldades, ele é um aluno muito 

esforçado, eu sinto nele a vontade muito grande de aprender. O único problema de frequência 

que a gente teve com ele foi no terceiro bimestre, depois do recesso, mas no outro bimestre a 

frequência dele não é ruim e nem neste bimestre foi ruim. Foi pontual. Este problema com a 

frequência dele e que mesmo assim prejudicou. A gente fez atividades compensatórias mas 

também não foi incentivado pela família. Ele continua silábico com valor utilizando as vogais. 

Ele fez 7 anos em novembro, ele é o menorzinho da sala, é o mais bebê. Na avaliação de 

escrita confirma a hipótese dele. Também silábico com valor. Numa frase, em cada letra é 

uma palavra. Não tem autonomia no texto. 

O Júlio, neste último bimestre ele iniciou um tratamento com a fono, e foi incrível, com 

menos de um mês de tratamento, ele desestabilizou a hipótese silábica com valor que já vinha 

desde o segundo bimestre e construiu a escrita silábica alfabética. Ele tem alguns problemas 

de troca de letras, principalmente ele confunde os fonemas surdos, os sonoros, e os que têm as 

vibrações das cordas vocais, mas ele já faz atividade com mais autonomia. E conversando 

com a fono, ela disse exatamente isso que o próximo passo é resolver com ele esta confusão 

de emitir fonemas surdos e sonoros, que isso prejudica o entendimento dele na produção da 

escrita. Ele vai bem em matemática, eu já tinha dito isso para você. Eu trabalhando no PIC 

com uma que tinha defasagem na língua e na escrita, tinha a mesma característica, um 
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raciocínio muito bom em matemática. Ele conseguiu construir a sequência dos números até 

100, ele sabe as regularidades, que vem a família do 1, do 2, e vai se repetindo, mas ele tem a 

dificuldade pontual de nomear os números isolados, apesar de se apresentar para ele o número 

representado no material dourado. Ele recorre à contagem, ele consegue identificar, mas de 

prontidão, sem material dourado ele não consegue reconhecer o número, mas com o material 

dourado ele conta de 10 em 10, ele consegue reconhecer os números. Aqui está a sondagem 

dele, leopardo, jabuti, coruja, cobra, tatu e aqui outras palavras mais usuais, camelo, abelha, 

leão, tigre e coruja novamente, mas ele tem esta troca do F pelo R na fala. Ele tem várias 

trocas na escrita e também existem na fala. 

A Wanessa também construiu recentemente a hipótese alfabética, mas ela continua com 

grande defasagem em relação à sala. Ela ainda não consegue escrever texto com autonomia, 

ela precisa de minha ajuda ou de um coleguinha mais experiente, porque ela não tem 

autonomia no controle do que ela vai escrever. Ela precisa de ajuda de alguém, que ajude a ela 

controlar o que vai ser escrito. Ela ainda não consegue decodificar e tem dificuldade na escrita 

de frases. Quando ela vai escrever as frases, as palavras se misturam com as sílabas, o que é 

natural no início do processo. Ela tem uma defasagem bem maior em matemática e isso me 

preocupa. Para adicionar e subtrair ela ainda conta nos dedos, e a maioria dos alunos não faz 

mais. Mesmo Júlio e Orlando já estão avançados nesta fase, e isso nela me preocupa. Ela vai 

precisar ter um acompanhamento pontual em matemática. Ela não é caso de fono, ela 

necessita de um reforço maior. Ela teve muitos problemas durante todo o ano, a mãe esteve 

muito doente. Ela começou a mudar bastante quando a mãe melhorou no 3º bimestre. Já no 3º 

bimestre começa a mudança dela e no 4º bimestre ela já estava alfabética. Jabuti, javali, 

camelo, cão, cobra, cachorro, camelo, girafa. A avaliação dela repete a mesma história. Aqui 

na frase dela ela omite parte de algumas silabas. Na produção ela faz, mas não tem autonomia. 

Ela tenta, é isso que eu levo em consideração, ela tentou. Ao contrário que o Orlando entregou 

em branco, já é uma diferença. 

A Maria Eduarda ela veio já no final do 2º. bimestre, ela está alfabética também. Ela 

consolidou, construiu a hipótese alfabética, porém ela tem muitos erros ortográficos, troca de 

letras, na escrita, e na fala não, ela fala perfeitamente bem. Ela não tem autonomia ainda para 

escrever frase e textos, mesmo que sejam curtos. Em matemática ela reconhece os algarismos, 

porém não conhece todos os números. Ela tem a mesma dificuldade do Júlio, ela construiu as 

regularidades, sabe escrever, mas tem dificuldades pontuais em nomear o número isolado, 

mas se tiver o material completo ela conta e consegue dizer o número que é. Ela já é 

alfabética.  
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Então dos 33 alunos, 29 são alfabéticos. Porque estas duas que são alfabéticas, no oficial eu 

ainda classifiquei como silábico alfabético, porque eu tenho medo de alguma oscilação, e a 

professora do próximo ano ter alguma divergência com relação a minha sondagem, então, eu 

classifiquei na hipótese anterior. Oficialmente são 29 alfabéticos, 2 silábicos alfabéticos e 2 

silábico com valor. São alfabéticas na verdade. Na verdade é um silábico alfabético que é o 

Júlio e um silábico com valor que é o Orlando e tem os alfabéticos. Porque estes chegaram 

alfabéticos logo agora, então não quis colocar oficialmente esta classificação. A gente tem 

medo de algum deles oscilarem e ter alguma defasagem, não consolidaram a hipótese. 

 

Como você considera o seu trabalho este ano nesta sala de aula?   

   

Este ano me surpreendeu muito, porque a minha classe é uma classe muito viva, eles são 

muito agitados, eles não são indisciplinados, é diferente, eles são agitados, ele tem toda aquela 

energia que uma criança de 6 e 7 anos tem, explodindo. Então... É assim, tinha momento que 

eu percebia que eu tinha que parar tudo, sair, porque eu tinha que brincar. E isso eu percebi na 

minha classe. Eles têm outras características peculiares, eles adoram artes, as aulas de arte 

para eles é um encanto. Música então..., eu e a professora de arte juntos, a gente ensaiou com 

eles músicas natalinas, e eles apresentaram um dia na hora saída. Os pais pegam eles ali na 

sala, eles entraram e as cantigas natalinas que eles aprenderam, eles apresentaram para os 

pais. Foi lindo... Eles têm um envolvimento com as atividades de arte muito grande apesar de 

toda uma imaturidade ainda quanto à utilização das cores, da segurança para pintar, do 

traçado do lápis, mas tem este envolvimento com a arte, eles gostam de trabalhar com 

desenhos, pinturas, com música, com colagem. Isso faz parte do processo de aprendizagem. O 

único caso de indisciplina que eu tenho é o Wesley, não sei se já tinha comentado com você. 

 

Não, você não comentou. 

 

Não é um problema de aprendizagem, mas o Wesley, a gente anda conversando com a mãe 

porque ele precisa de um psicólogo, é um caso de indisciplina porque se caracteriza como 

transgressão daquilo que o grupo coletivamente constrói, não apenas uma transgressão da 

minha autoridade como professor, ele transgride aquilo que o grupo constrói para sua 

convivência. Eu fico pensando no que ele deve ter passado no que ele deve viver para fazer, 

ele comete algumas maldades que são planejadas. Ele planeja colocar o pé na frente do colega 

para ele cair, ele planeja, ele tira material de alguém e coloca na bolsa do outro para ver o 
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circo pegar fogo. Isso me preocupa, porque ele também está constantemente envolvido em 

brigas. Ele vive com o padrasto, e quando o padrasto vem pegar ele, eu percebo que quando o 

padrasto vem pegar ele na hora da saída trata ele com muita agressividade também. Ele tem 

me preocupado bastante quanto a estas questões de comportamento. Ele realmente ainda 

transgride aquilo que o grupo constrói para a convivência própria. Talvez seja até a 

agressividade que ele traz de casa também. Foi muito difícil lidar com ele neste ano. Nós, 

professores, ajudamos muito, quando eu percebia que eu estava chegando no meu limite com 

ele, agora você vai para a sala da Prof.ª Marina, da Prof.ª Carmem, você fica lá com elas. E a 

gente tem isso, quando um aluno dá bastante trabalho a gente prefere trocar, deixa com outro 

professor porque não é bom estourar com eles. Me preocupa muito, como isso vai evoluir isso 

nele. A gente já conversou com a mãe, pediu para ela. As crianças sempre conversam sobre 

coisas gostosas e ele sempre conversa sobre atos que envolvem violência, algum tipo de 

violência. Por tudo isso a gente está insistindo com a mãe, para levar ao psicólogo, para ver se 

toda esta agressividade influenciou em alguma coisa. Conversando com a mãe, ela desabafou 

com a gente, ela chorou, ela não sabe mais o que fazer, ela mesma pediu ajuda para a gente 

procurar uma solução para ele. Ela contou para a gente que ele tinha contato com um tio que 

ele gostava muito, mas o tio acabou sendo preso. Ele vai visitar o tio na prisão, a gente acha 

que não é bom ele visitar o tio constantemente, não é ambiente para uma criança. A gente 

acredita nisso. Ele vivencia todas estas questões. Enquanto todas as crianças que se 

apaixonam por personagens que tem uma moral boa, ele se apaixona pelo lado ruim. Isso 

preocupa bastante a gente. A gente vem insistindo com a mãe para encaminhar para o 

psicólogo, iniciar uma terapia, mas ela é resistente, ela acha que psicólogo é coisa de doido. 

Até o 3º. bimestre, essa indisciplina dele não prejudicou a aprendizagem, mas foi nítido como 

neste 4º. bimestre isso começou, prejudicou a aprendizagem dele, ele começou a ter 

defasagem em relação ao restante da sala, até em matemática, era onde o desempenho dele era 

melhor, um aluno que consegue calcular mentalmente os números, aí no 4º. bimestre começou 

esta indisciplina prejudicar o aprendizado dele. 

 

Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? 

 

Não. 

 

Parabéns pelo seu trabalho e obrigada pela sua participação neste projeto. 
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2º ANO F – PROFª MARINA 

 

Marina, eu estou aqui de volta para saber o resultado dos seus alunos.  

 

Na primeira entrevista eu disse que tinha apenas uma aluna Ana Letícia, que estava com 

dificuldade e o restante ia indo e tinha uma aluna que estava longe da escola durante algum 

tempo. Era a Bruna. Ela não voltou, ela evadiu. Não tivemos notícias, a coordenadora ligou, 

tentou fazer contato com a família, não teve nenhum respaldo. 

E a Letícia voltou a faltar bastante, agora no último bimestre e depois da penúltima semana de 

novembro ela não veio mais. A gente soube, tem um grupo aqui de assistência social que 

acompanha a família dela, a situação dela piorou bastante. A mãe é alcoólatra, continua, ela 

recebe a bolsa família e gasta no vício dela. A situação dela só complicou na verdade, ela 

vinha dois dias em cada semana, o trabalho não cresceu. Ainda mais nos últimos meses, 

então... ela não apareceu. Provavelmente ela vai repetir por falta, 66 faltas. Ela chegou na fase 

silábica com valor.  

O restante da sala evoluiu bem. Só os dois casos. Tem alunos bem novinhos, que fizeram 7 

anos no segundo semestre, a partir de outubro, a maioria fez em outubro, novembro e 

dezembro. São crianças que completaram 7 agora, vão para o 3º. ano com 7 anos. A maioria 

veio do pré mas a maioria entrou como pré-silábico. Aí foram se tornando alfabéticos. Hoje 

eu tenho 31 alunos frequentes, a única que não atingiu a hipótese foi a Ana Letícia. 

 

Como você considera o seu trabalho este ano nesta sala de aula?   

 

Uma coisa que me chamou atenção foi a diferença de idade das crianças que entraram no 

primeiro semestre já completando 7 anos e as que terminaram. A maioria que tiveram um 

pouco mais de dificuldade, demoraram mais para atingir a hipótese alfabética foram as que 

completaram 7 anos por último. É uma questão de maturidade emocional, faz parte. Fazendo 

7 anos parece que amadurece, dá uma diferença. Ano que vem pretende normalizar isso 

também. 

 

Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? 

 

Não. 
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Parabéns pelo seu trabalho e obrigada pela sua participação neste projeto. 

 

2º ANO G – PROFª CARMEM 

 

Carmem, eu estou aqui de volta para saber o resultado dos seus alunos.  

 

Eu tenho uma classe com 33 alunos, sendo que 12 com dificuldades  

Vitória, ela avançou, de silábico sem valor para silábico alfabético e terminou o ano com 

silábico alfabético. Ela continua com muita dificuldade, como eu havia falado, ela é muito 

dispersa, muita dificuldade, muito imatura e tem grandes problemas familiares. Estes 

problemas neste bimestre se agravaram e isso atrapalhou ainda mais o rendimento dela na sala 

de aula. Ela tem um pai alcoólatra e por conta desta situação a mãe está para perder a guarda 

dela para o conselho tutelar. Porque a mãe deixou a filha sair com o pai, o pai bebeu, e o 

conselho tutelar pegou, a polícia achou ele jogado na rua com a menina lá perdida. O 

conselho tutelar pegou a menina e a mãe está respondendo processo. Isso abalou ainda mais a 

parte psicológica dela, ela ficou extremamente abalada com isso, toda esta desorganização 

familiar, eu percebo na sala que esta dispersão dela, esta distração, parece que vive no mundo 

da lua é em decorrência destes problemas familiares, desta falta de apoio da família, e mesmo 

assim ela chegou a silábico alfabético. No 3º. ano a professora já vai ter que estar fazendo um 

trabalho intensivo desde do inicio, vai conseguir ajudar. 

Alex chegou a alfabético, avançou, melhorou de silábico com valor que ele estava e terminou 

alfabético, alfabético recente, só mais em escrita de palavras e frases e com um pouco mais de 

dificuldade de falta de autonomia de produção de textos. Ele é uma criança bastante insegura, 

ele precisa sempre do auxílio, daquela ajuda mais direta do professor. Terminou o ano 

precisando de um auxílio direto, tem que estar do lado, falando, porque senão ele não realiza 

as atividades, mas ele avançou e chegou à fase alfabética. 

O Ricardo melhorou bastante, alcançou a fase alfabética, terminou o ano alfabético, melhorou 

bastante neste último bimestre, tanto em atenção na aula, participação nas atividades, esteve 

mais envolvido com as atividades que ele estava realizando, mais atento, isso resultou numa 

melhora do rendimento dele mesmo. No comportamento, ele deu uma leve melhorada não 

está 100%, mas deu uma melhorada, ele chegou à fase alfabética bem esperto com capacidade 

para melhorar ainda mais.  

O Rafael não alcançou a fase alfabética, ele estacionou no silábico alfabético, mas o Rafael 

este bimestre teve muitos problemas, principalmente com faltas. Ele teve 20 faltas no 



95 

bimestre, ele andou encabulando aula, a gente andou pegando ele matando aula pelo bairro, 

mentia para a mãe que vinha para escola e não vinha, ficava na rua. A gente chamou a mãe 

para conversar e descobriu o que aconteceu. Teve uma enchente aqui no bairro e afetou a casa 

deles, perderam tudo, então por conta disso, a mãe teve que começar a trabalhar, a mãe tem 

cinco filhos. E até então a mãe não trabalhava, só ficava em casa cuidando deles, e podia dar 

uma atenção mais direta. A mãe começou a trabalhar e eles ficaram sozinhos, e por conta dele 

ficar sozinho ele começou a aprontar, encabulando aula, jogando bola na rua, teve um dia que 

até uma funcionária da escola pegou ele na rua e trouxe ele para dentro da escola. A Ivonete 

chamou a mãe, este excesso de faltas e quando ele vinha para aula ele vinha totalmente 

disperso, ele parecia estar fraco, sem se alimentar direito, só queria ficar dormindo em cima 

da mesa. Acarretou tudo isso todos estes problemas. Ter perdido tudo da casa na enchente, ele 

ficou bem abalado com isso, a mãe ter deixado ele sozinho, tudo isso resultou um baixo 

rendimento dele neste bimestre, este menino não conseguiu avançar, ele se manteve na 

silábica alfabética, e um grande desinteresse neste bimestre da parte dele, por mais que eu 

tentasse estimular, conversar. E não só ele, os irmãos dele que estudam aqui também na 

escola, um que está na 3ª. e outro na 4ª. apresentaram bastante problemas. Problemas de 

família. 

Rudiara, também não conseguiu apresentar avanço na fase que ela estava se manteve na fase 

silábica com valor. Mas o problema da Rudiara é problema de fono, enquanto não for 

resolvida a questão fonológica dela, ela não vai conseguir avançar. Até a fono dela esteve 

aqui, conversou com a gente o caso dela é bem grave, a dificuldade de fono que ela tem. Ela 

está fazendo tratamento e vamos ver se continua o ano para ela dar um avanço aí. Ela faz uma 

troca muito grave na fala dela. Ela não conseguiu avançar mesmo, um dos casos que eu não 

consegui obter êxito, não conseguiu alcançar a fase alfabética. 

Giovana V. conseguiu, avançou de silábica alfabética para alfabética, melhorou bastante, este 

bimestre ela participou, veio, não teve muitas faltas, conseguiu alcançar assim alfabética 

recente, escreve mais palavras, frases, apresenta um pouco mais de dificuldade para produção 

de texto, o que é normal, mas avançou sim, bem. 

Mas a Giovana F., não, ela avançou, mas não o esperado. Ela passou de silábico com valor 

para silábica alfabética, mas não conseguiu alcançar a fase alfabética. Mas ela continua aquele 

comportamento dela na sala de aula, que eu já até falei no conselho, a gente vai procurar 

encaminhá-la já desde do começo do ano que vem, porque ela é muito reservada, muito 

tímida, muito fechada, não se relaciona nem com os amiguinhos da sala, é uma menina muito 

travada, é muito difícil ouvir a voz dela na sala, nem comigo, para falar com a professora, até 
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mesmo para pedir para ir ao banheiro, ela tem dificuldade, ela vem falar no meu ouvido 

quando ela quer ir ao banheiro. Ela tem este problema de relacionamento muito forte, acaba 

que dificulta e os problemas de família, até agora eu não consegui fazer nenhuma entrevista 

com a família para saber direitinho o que ela passa na casa dela. O que eu sei é que a mãe é 

presa, presidiária, ela é cuidada por pessoas que nem são da família, acho que são amigos 

próximos, pegaram ela pra cuidar enquanto a mãe está presa. Acho que isso tudo acarreta no 

comportamento dela. Na reunião de pais, ninguém nunca veio. A gente chama, convoca, não 

aparece. Quem vem trazer e buscar ela na escola é uma vizinha, uma menina de 12 anos, não 

tem nem como eu falar alguma coisa, questionar alguma coisa com esta menina. Porque um 

adulto mesmo responsável por ela, eu nunca consegui ter contato. Por mais que a gente já 

convocou, a escola já convocou, já mandou uma carta, pedindo para vir para conversar com a 

coordenação, com a professora, mas ninguém apareceu. Então a dificuldade que eu sinto com 

ela é esta também, eu não consegui ter o apoio nenhum da família no aprendizado dela. 

Cledson, ele alcançou a fase alfabética, melhorou bastante, melhorou a atenção, o problema 

dele era atenção, falta de atenção, dispersão na sala, ele melhorou, alcançou a fase alfabética, 

está escrevendo pequenos textos, ele fez as provas no ultimo bimestre e foi muito bem, obteve 

êxito.  

Gustavo Henrique melhorou também, alcançou a fase alfabética, neste último bimestre ele 

deu uma boa avançada, melhorou no comportamento, na atenção, estava mais envolvido com 

as atividades, o problema dele também um pouco dispersão, aquela criança que parece que 

está no mundo da lua, distraído, e este bimestre ele deu uma boa melhorada e alcançou a fase 

alfabética. Ele está escrevendo direitinho as palavras, pequenos textos e pequenas canções. 

Mas ele ainda precisa assim, sempre do apoio direto da professora do lado, ele ainda não tem 

aquela autonomia. Ele conseguiu.  

Charles ficou retido por excesso de falta, ele teve 101 faltas, não tem como passar. Ele quase 

não vem para a escola, vem um dia, falta uma semana, vem outro dia, falta mais uma semana.  

 

E vocês conseguiram verificar por quê? 

 

Ele já vem apresentando este histórico de evasão escolar aí desde do primeiro bimestre, ele 

estudava de manhã. Aí a mãe falou que era dificuldade para ele acordar cedo, a gente botou 

ele pra tarde. A mãe trabalha, fica a semana inteira fora, trabalha na casa de um casal de 

idosos, mora junto com este casal e só vem para casa no final de semana. Ele fica em casa 

com uma irmã de 15 anos e a irmã não estava trazendo ele para a escola. Já foi conversado 



97 

com a mãe, já foi conversado com a irmã, mas não teve jeito, ele continuou faltando. Não teve 

como fazer avançar mesmo. Ele perdeu o ano por conta de falta. Ele terminou o ano silábico 

com valor.  

É que tinha dois que era assim, tinha alcançado a nota, era o Douglas que era mais um pouco 

de problema de comportamento, mas melhorou. Era o João e o Douglas. 

O Douglas era problema de comportamento, mas o João era problema de atenção, ele é 

alfabético, ele alcançou a fase alfabética, mas ele não tem autonomia nenhuma, não faz nada 

sozinho. O caderno dele, se você pegar, é como se ele não participasse da aula. Quem pegar o 

caderno dele vai falar “nossa, esta professora não dá nada para este menino”... porque ele não 

copia a lição da lousa. Mas é imaturidade, aquela coisa, é aquilo que a gente estava falando da 

idade, ele fez 7 anos agora no comecinho de dezembro, é uma questão de imaturidade mesmo. 

O Douglas é indisciplinado, bagunceiro, o que ele puder aprontar na sala de aula, ele apronta, 

ele pára a lição para ir aprontar. Isso atrapalha também, fica com a lição incompleta, mas ele 

alcançou a fase alfabética, ele melhorou. 

 

Como você considera o seu trabalho este ano nesta sala de aula?   

 

Então ficou assim, de 33 alunos, 28 conseguiram chegar na fase alfabética, acho que no geral 

houve um bom resultado, conseguimos alcançar o nosso objetivo que foi alfabetizar a maioria 

da sala. E estes cinco alunos que não conseguiram alcançar a fase alfabética, atribuo 

realmente a todos estes problemas que a gente viu, não é só uma questão de aprendizagem ali 

na sala de aula e sim uma série de outras questões envolvidas, são as questão familiares, 

problemas de saúde, isso que acarretou em que eles não conseguiram chegar à fase alfabética. 

Eu acredito que no resultado final, a sala se saiu muito bem. 

 

Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? 

 

Não. 

 

Parabéns pelo seu trabalho e obrigada pela sua participação neste projeto. 
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4. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

 Foi realizada a análise de conteúdo de todas as entrevistas transcritas, uma das técnicas 

mais utilizadas para “lidar com comunicações que se pretende compreender para além dos 

seus significados imediatos” (BARDIN, 2010, p. 30). É definida como: 

  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2010, p. 44, destaques da autora)  

 

  A análise de conteúdo visa explicitar e sistematizar o conteúdo das mensagens, 

por meio de várias técnicas parciais e complementares, com o objetivo de desvendar e 

conhecer outros teores, outros aspectos, outras situações embutidas nos discursos e, nessa 

perspectiva, encaminhar erros de análise  

. 

  Para Morin (2007c, p. 61-62): 

 

A entrevista é uma comunicação pessoal, realizada com um objetivo de 

informação. [...] Enquanto a informação interessar a apenas um pequeno 

grupo de pesquisadores, a entrevista é científica. [...] No entanto, há na 

entrevista algo mais do que a simples informação. Este algo mais é o 

fenômeno psicoafetivo constituído pela própria comunicação. Ele pode 

perturbar a informação, falseando-a, deturpando-a (daí o problema técnico 

metodológico colocado pela validade ou fidelidade da entrevista) 

 

 

  Com o intuito de evitar distorções e minimizar a ocorrência de desvios na 

análise metodológica, foram utilizados, na análise de conteúdo das entrevistas, alguns 

aspectos dos procedimentos propostos por Bardin, para que seja possível detectar as 

percepções e/ou representações dos entrevistados, levando-se em conta a teoria da 

complexidade de Morin. 

  Lendo atenciosamente e por várias vezes cada uma das entrevistas, pôde-se 

compreender uma lógica específica em cada uma delas, havendo uma determinada 
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estruturação em função do discurso e da enunciação, o que tornou possível colocar o relato de 

cada entrevistado de maneira planificada. Bardin (2010, p. 92) chama esse procedimento de 

“decifração estrutural centrado em cada entrevista” e coloca como sendo o primeiro nível 

necessário para a análise de conteúdo.  

  Levando-se em conta essa estruturação, foi elaborado o QUADRO I, que se 

encontra em apêndice, com as entrevistas iniciais realizadas com os professores da escola. 

  A partir da visualização do QUADRO I, pôde-se identificar as categorias 

temáticas que se repetem ao longo do discurso de cada entrevistado, possibilitando a segunda 

fase da análise nomeada “a transversalidade temática”, que “permite a relativização, o 

distanciamento; mostra as constâncias, as semelhanças, as regularidades”. (BARDIN, 2010, p. 

91)  

  Para Bardin (2010), a realização de “uma análise temática consiste em 

descobrir os ‘núcleos de sentido’ que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência 

de aparição podem significar alguma coisa para o objetivo escolhido.” (p.131)    

  As principais categorias temáticas que sobressaem no decorrer da leitura, 

possibilitando estabelecer as relações dos elementos do texto entre si, voltando-se para o 

objetivo de estudo são: 

• Imaturidade; 

• Família; 

• Questões individuais do aluno; 

• Encaminhamento para especialistas. 

   Uma mesma categoria temática pode ser encontrada em vários momentos de 

uma mesma entrevista ou repetir em várias entrevistas. Além disso, para cada uma das 

categorias temáticas pode haver características associadas, fornecendo significados 

diferenciados. 

   Podem-se visualizar no QUADRO II, em apêndice, as Categorias Temáticas 

das Entrevistas. 

  Foi elaborada também uma estruturação temática com as entrevistas dos 

professores, realizadas no final do ano, que se encontra no QUADRO III, em apêndice.  

  Os aspectos levantados nos quadros apresentados serão examinados com o 

objetivo de obter do discurso global do professor as suas percepções e/ou representações a 

respeito de cada um de seus alunos e, em especial, sobre a expectativa do processo de 

aquisição da escrita. 
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  A seguir, será apresentada, a análise da entrevista de cada uma das professoras 

entrevistadas. 

 

2º ANO A – PROFª SELMA 

   

  Ao caracterizar a sua sala de aula, contradiz-se ao dizer que a sala é 

“tranquila, porém são bastante falantes, às vezes atrapalha também”. Na contradição a 

professora Selma revela o sentido e o sentimento relacionado aos seus alunos e ao processo 

educativo. Como mostra Morin, há um conteúdo psicoafetivo que se revela no discurso: a sala 

é tranqüila, mas por vezes se mostra falante e isso atrapalha. A contradição está na base da 

complexidade e, nessa perspectiva, a tranquilidade da sala e a falação acontecem 

simultaneamente, mas a docente espera que haja apenas uma rua de mão única: que as 

crianças evitem falar demais para não atrapalhar o andamento do processo de aprendizagem. 

Da maneira como a professora se expressa, parece que essa dinâmica não é vista como 

movimento e encaminhamento processual da aprendizagem, mas apenas como inconveniente. 

  No seu discurso Selma continua: “eu encontrei dificuldade porque eles 

chegaram imaturos explicando que “eles tinham bastante dificuldades de reconhecer 

letras, números, então... a gente teve que voltar a um trabalho inicial mesmo”. Mostra 

insatisfação com a imaturidade e as dificuldades dos alunos, o que pode sugerir a expectativa 

e a idealização do alunado. 

  Selma indica quatro alunos que considera com dificuldade de aprendizagem: 

Júlia, Maurício, Ranieri e Rodrigo. Considera a Júlia uma criança imatura porque faz 

aniversário em dezembro e “vai passar o ano inteiro com 6 anos”; acrescenta que “não está 

pronta para receber todo aquele conhecimento” e que “deveria estar freqüentando uma 

sala de 1º ano”. O discurso indica que a professora, levando em conta apenas a idade da 

criança, determina que não possui condições para iniciar o processo de aquisição da escrita. 

  Maurício, diz a docente, “também está fora da idade, ele tem 13 anos, ele 

veio da Bahia” e informa que “nunca frequentou escolas”, e mais adiante diz que 

“frequentava as escolas para comer, para se alimentar, porque perdeu a mãe”, 

demonstrando não ter certeza a respeito da escolaridade anterior do aluno. Explica que o pai 

veio para São Paulo e o Maurício passou a ser cuidado por uma irmã, frequentando 

diariamente a escola. Salienta que o aluno “veio com uma defasagem de idade e, com 

certeza, a idade interfere no aprendizado dele”, alegando que o que “deveria ter 

aprendido mais novo, ele está tendo que aprender tudo agora”. Para a professora Selma a 
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idade é o fator determinante da aprendizagem. Quando fala sobre o Maurício, após relatar que 

Júlia é muito nova, diz categoricamente que ele “também está fora da idade”.  

  Quanto ao Ranieri diz ser “um aluno muito agitado” e por esse motivo foi 

transferido como ouvinte para outra “sala um pouco mais tranquila”, não fornecendo mais 

detalhes a respeito. 

  O Rodrigo é caracterizado como “imaturidade também”, apesar de ter 

completado 7 anos em março. Explica que “não é uma dificuldade nem neurológica, nem 

de fono”. 

  Ao justificar as causas das dificuldades Selma afirma que “os que têm mais 

dificuldade é uma questão de imaturidade”, mas não deixa claro o que entende por isso 

quando informa que “são crianças que não perceberam ainda a importância do que estão 

fazendo, então... assim... eles brincam muito, conversam bastante [...] são crianças bem 

dispersas, bem desligadas”. Para essa atitude das crianças alega que “os pais tratam como 

bebê [...] aí no segundo ano dá aquele baque..., não,... não sou mais bebê, eu tenho que 

aprender, não sou mais criança estou na escola”, dando a impressão de que até chegar à 

escola a criança nada aprendeu e somente agora vai iniciar o processo de aprendizagem 

porque não é mais criança. Trata-se de uma incoerência quanto aos conceitos teóricos sobre 

desenvolvimento e aprendizagem, especialmente os adotados pelo Programa Ler e Escrever, 

interferindo sobremaneira na visão que a professora demonstra ter dos seus alunos. Para a 

docente a idade, a imaturidade e a família estão no cerne do problema da aprendizagem. Nota-

se que os programas educacionais são renovados ou mudados, mas as representações se 

mantêm inalteradas. Fala sobre a questão da idade, da maturidade e, no final, culpabiliza a 

família por fornece excesso de afetividade.  

  Por outro lado, acredita que o fracasso escolar “está muito envolvido com 

aquele aluno que passa quatro anos sem adquirir nenhum conhecimento”, mas a seguir 

informa que nessa escola quase não existe fracasso porque se o aluno no decorrer de quatro 

anos não conseguir ser alfabetizado “pelo menos ele já tem alguma consciência do que é 

escrita” e explica que no primeiro e segundo ano “a gente tá tentando resolver antes a 

questão de fono, de neurológico, de encaminhamento psicológico, de psicopedagogo, 

tudo, a gente tá fazendo o encaminhamento” e termina dizendo que o “fracasso escolar é 

uma questão que foge da escola [...] a gente precisa de um acompanhamento extra-

escolar para poder ele ser eliminado”. Há uma contradição no relato, pois o fato da criança 

ter “alguma consciência do que é a escrita” após quatro anos de escolaridade já se 
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caracteriza como fracasso escolar. Nota-se uma linearidade no pensamento e uma isenção de 

responsabilidade, com a exclusão da questão do âmbito da escola e da sala de aula. 

  No final do ano a professora informa apenas o geral da sala de aula, dizendo 

que “conseguiu vinte e sete alunos alfabéticos31 [...] e três alunos silábicos alfabéticos32” 

e, apesar de haver recebido mais um aluno no final do ano, não chegou a classificá-lo em 

nenhuma das hipóteses de escrita. Justifica o resultado final dizendo que “ensina ela (a 

criança) primeiro a organizar o pensamento para depois ela começar a produzir 

sozinha”, e diz que umas crianças que chegaram “ainda não conseguiram organizar o 

pensamento”. Considera que obteve “ótimo resultado”, embora não tenha conseguido 

especificar a hipótese de escrita em que se encontram cada uma das crianças citadas na última 

sondagem do ano. A professora demonstra imprecisão dos conceitos teóricos que subsidiam a 

proposta e projeta o fracasso nos alunos, justificando que ensina os alunos a organizar o 

pensamento, desempenhando seu papel e sua função, mas eles não aprendem. Duas posturas 

se mostram nessa descrição: defesa egocêntrica e projeção. A primeira indica a relação entre 

egocentrismo e subjetividade, na qual, ao ocupar o centro do seu próprio mundo, a pessoa 

dirige seus atos à exclusão do outro, projetando para fora suas limitações. 

  Nota-se a dificuldade de Selma em contextualizar os fatos, estabelecendo 

relações entre o todo e as partes, chegando a pensar em uma modificação de estratégia de 

ensino que pudesse surtir efeitos no todo de sua sala de aula. Estabelece que a criança deva, a 

partir do 2º ano, adquirir conhecimento, mas que, para isso, necessita de algo antes, o que 

desvincula o momento presente a todo o processo de desenvolvimento que a criança 

percorreu, tendo uma visão pontual e fragmentada, não conseguindo olhar o contexto. 

 

2ª SÉRIE B - PROFª LAURA 

 

  Inicia a entrevista afirmando que “[...] existem alunos que não estão prontos, 

não vão conseguir construir o sistema alfabético de escrita [...]”. Estabelece a relação entre 

aprendizagem e fracasso, retomando a prontidão para a alfabetização33, utilizada na década de 

1960, embora abandonada, permanece no imaginário do professor, é essa a sua representação.  

                                                            
31 Hipótese alfabética – a criança compreende o modo de construção do código da escrita, embora possa ter dificuldades 
próprias da ortografia. 
32 Hipótese silábico-alfabética – é um momento de transição entre a hipótese silábica e a hipótese alfabética, há um conflito 
entre a hipótese silábica e a exigência da quantidade mínima de grafias (exigências internas da própria criança) e um conflito 
entre as formas gráficas do meio e a leitura dessas formas em termos de hipótese silábica (exigência interna e uma realidade 
exterior ao próprio sujeito). 
33  Prontidão par alfabetização - programa para o desenvolvimento de funções específicas, produzido por Ana Maria 
Poppovic e Genny Golubi de Moraes, publicado em 1966, a partir de uma experiência de cinco anos em estudos psicológicos 
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  O discurso do professor é que os alunos não aprendem. Essa afirmação nos 

remete à pesquisa realizada por Rosenthal e Jacobson (1966), e evidenciam que as 

expectativas do professor podem funcionar como profecia auto-realizadora, efeito mais 

evidente nas primeiras séries, segundo os autores. Machado (1997) alerta para a necessidade 

de problematizar as histórias escolares, não responsabilizando individualmente os sujeitos 

que, neste relato, trata-se do aluno excluído da rede de relações que o constitui. 

 Ao ser questionada sobre alunos com dificuldades, a professora aponta um e, 

ao mesmo tempo, como que fornecendo uma justificativa coloca: “... não era meu... 

(rsrsrsrs) o Ranieri, era de outra sala e aí eles tentaram...”. Esta justificativa, de certa 

maneira, exime-a de responsabilidades, além de excluir o aluno do contexto de sua sala de 

aula. A confirmação da exclusão aparece no número de alunos apresentados: primeiro oito e 

depois cinco, mais o Ranieri. Cabe destacar que na dinâmica exclusão/inclusão, há um 

processo dialógico que suprime e assenta o outro. O mesmo ocorre neste caso, pois existe o 

pertencimento concreto e objetivo ao grupo e o não pertencimento no momento em que o 

aluno é convertido em mais um e quando a professora salienta que, até o final do ano, 

pretende “unificar este grupo, unificar nas diferenças este grupo [...] porque, na verdade, 

isso é baseado nas diferenças.”.  

  A proposta de unificação desse grupo pelas diferenças supõe também o 

afastamento do conjunto global e a consequente focalização no local, que significando a 

divisão da sala em dois grupos. Novamente, a relação entre antagônicos se mostra no discurso 

e reafirma a exclusão. 

 O sujeito, mesmo em seu fechamento egocêntrico, necessita da relação 

interpessoal. Perceber o outro com objetividade é o caminho para compreendê-lo tanto 

objetiva como subjetivamente. A professora, ao apoiar-se tão somente na concretude da 

realidade, sinaliza peculiaridades que parecem atravessar a percepção e a representação dos 

alunos. Assim, o aluno com dificuldade pertence ao grupo de alunos que não tem o 

rendimento escolar esperado. Este raciocínio reduz o outro a uma condição que poderá 

singularizá-lo por muito tempo.  

Importa apontar que a teoria da complexidade, na proposição moriniana, traz a 

incerteza como fenômeno próprio do fazer e das ações humanas. 

                                                                                                                                                                                          
e reeducação psicopedagógica de crianças portadoras de deficiências, tanto no campo das dislexias, como no campo 
intelectual, e atendendo a uma das recomendações do Segundo Seminário Latinoamericano sobre Dislexia, realizado em 
julho de 1965, em Montevidéo. 
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  Ao observar as categorias de análise temática, em função dos alunos citados 

pela professora, verifica-se que a maioria das causas apontadas recai sobre a família ou nas 

questões individuais. Outro fato interessante a salientar é que quando cita o encaminhamento 

para especialistas refere-se exclusivamente à área de fonoaudiologia e aguarda orientações 

desse profissional para resolver as questões educacionais que ocorrem com seus alunos.  

  Machado (2004), no início do século XXI, alerta os psicólogos quanto ao 

perigo de compactuar com a exclusão ao desconsiderar o contexto escolar no qual ela ocorre. 

Acredito que vale o mesmo alerta para o especialista de outra área da saúde que hoje está 

sendo mais solicitado, o fonoaudiólogo. 

   Nota-se, quanto ao Ranieri, que a docente demonstra certo desinteresse pelas 

condições reais da criança, que fez tratamento na Associação de Assistência à Criança 

Deficiente (AACD), depositando na mãe a causa da dificuldade e na própria criança ao dizer: 

“ele teve um problema ligado ao motor, ao que quando engatinhar, este tipo de coisa que 

tem também a ver com o desenvolvimento psicomotor, mas o que aconteceu..., não 

aconteceu o desenvolvimento, meio que foi isso”. No final do ano, considera que “ele 

acabou se adaptando sim, [...] conseguiu escrever as primeiras palavras sim, mas ele está 

bem recém-alfabético até agora, nestes últimos dias”, não conseguindo identificar a 

hipótese de escrita que o aluno se encontra. Faz até certa confusão quando tenta explicar: “Ele 

é alfabético, claro que não é no nível das palavras, porque foi há pouco tempo que ele 

conseguiu memorizar os fonemas e as letras para fazer as correspondências possíveis e 

necessárias”. Demonstra um equívoco conceitual quanto à psicogênese da língua escrita, 

proposta por Ferreiro e Teberosky. Segundo as autoras, considera-se a hipótese alfabética 

quando as crianças conhecem as regras do código alfabético, embora possam apresentar 

dificuldades a respeito da ortografia e da separação entre palavras. 

 Como não consegue ver o Ranieri como parte de seu grupo de alunos, torna-se 

difícil analisar as relações interpessoais que se dão em sala de aula, o que afeta o processo de 

aprendizagem, resultando numa ambiguidade de avaliação quanto à hipótese de escrita em 

que se encontra: é alfabético, conseguiu escrever as primeiras palavras e, depois, é alfabético, 

mas não é no nível das palavras. Persiste a imprecisão dos conceitos teóricos culminando em 

equívoco conceitual.  

  Os cinco alunos que a professora se refere são Felipe, Luís, Adriel, Igor, Edmo, 

este “saiu do grupo”, significando, segundo ela, que não tem mais dificuldade de 

aprendizagem. Quanto ao Luís e Adriel a causa da dificuldade recai sobre a família, 

respectivamente, pela separação dos pais e pelas limitações dos genitores que não conseguem 
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“ensinar para o Adriel”, apesar de suas orientações. A professora coloca-se como referência 

do contexto ao reforçar que suas orientações não foram seguidas, reduzindo a cena 

educacional à pessoa do educador. Aparentemente, aspectos de sua subjetividade 

presentificadas em seu egocentrismo não facilitam o avanço do olhar para além de seu espaço 

egocêntrico que, por sua vez e de maneiras múltiplas, afasta e exclui. 

  Adriel no final do ano é classificado como silábico-alfabético, mas necessitará 

de frequentar o reforço no próximo ano, pois “umas sílabas ele conhece, tem uma boa 

noção, tanto é que ele não tem certeza na escrita de uma palavra corrente, mas ele quase 

chegou lá, alfabético”. O professor não levou em conta um dos objetivos da progressão 

continuada34 que é o de respeitar os ritmos individuais de aprendizagem, avaliando 

continuamente o processo de aprendizagem e oferecendo atividades de reforço e de 

recuperação, se necessário, ao longo desse processo. O Adriel já deveria ter freqüentado o 

reforço no decorrer desse ano letivo, não deixando com que as suas dificuldades 

permanecessem no decorrer do processo inicial de aquisição da escrita. 

  Chamam atenção as explicações para o desempenho de Luís. A professora 

salienta que o que mais ajudou a criança foi o período em que o pai ficou desempregado, pois 

passeava todas as tardes e “não deixava o menino ir para a escola”. Esta afirmação revela 

uma contradição, pois é difícil se entender uma melhora na aprendizagem sem a assiduidade. 

Atribui o cansaço apresentado pelo aluno em sala de aula à frequência a outra escola em 

período diferente, porque a mãe trabalha o dia todo. E observa que “talvez ele tenha menos 

problemas que os outros” e no final do ano o considera alfabético, reforçando que o seu 

problema era “uma questão de família” e como os pais estão novamente juntos “resolveu o 

problema dele”. Constata-se que a expectativa da aprendizagem com relação ao Luís se 

deveu à preocupação da professora quanto a sua estrutura familiar, ao identificar que 

conseguiu chegar à hipótese alfabética no final do ano, a professora enfatiza a resolução do 

problema familiar, não citando, em nenhum momento, a sua mediação no processo da 

aquisição da escrita.   

  O Igor veio transferido de Minas Gerais no final do semestre e “aceitar o 

aluno a qualquer momento é complicado, mas é sistêmico”, justifica a professora. Chegou 

com certo conhecimento do alfabeto e há um mês do término das aulas, voltou para Minas 

Gerais, por causa do pai. Encontrava-se silábico-alfabético, de acordo com a última sondagem 

                                                            
34 Progressão continuada instituída pela Deliberação CEE nº 9/97 no Estado de São Paulo, de acordo com a LDB nº 9394/96. 
Envolve uma mudança de concepção sobre ensino, aprendizagem e avaliação, com o objetivo de garantir uma vida escolar de 
sucessos, respeitando os ritmos individuais, para formar cidadãos conscientes e confiantes. 
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realizada nessa escola. O professor relata a dificuldade para inserir o aluno no processo 

educativo de sua classe, desestabilizando o andamento das atividades.  A professora tem 

dificuldade de incluir esse aluno nas relações interpessoais já estabelecidas em sua sala, o que 

dificulta o vínculo afetivo que interfere no desenvolvimento, nas manifestações intelectuais e, 

em suma, no processo de aprendizagem. 

 Ao Felipe é atribuído um “grave problema de fono, não pronuncia uma 

palavra corretamente” e a fonoaudióloga vai “tentar dar uma ajuda para nós”. De acordo 

com a especialista e segundo a informação da mãe, a “fono falou que nunca viu uma 

criança fazer tantas trocas quanto ele”. Acredita que “o método das boquinhas vem 

ajudando bastante porque a gente acaba apelando muito mais para os gestos para ver se 

ele consegue fazer relação signo/significado”. Enfim, como já esperado “o Felipe não 

conseguiu, ele ficou com valor” e deverá frequentar o reforço no próximo ano. A professora 

observa que “agora... que ele está começando a pronunciar o nome dele da maneira 

correta” e recebe orientação da fono que “disse que tem que ser fonema por fonema 

devagar.  O discurso do professor estabelece as causas do fracasso fora da sala de aula e 

do contexto educacional e tenta buscar solução fora do âmbito escolar. Moysés e Collares 

(1997), em pesquisa sobre medicalização do processo de ensino-aprendizagem, verificaram 

que os professores têm necessidade de encaminhar os alunos para os profissionais de saúde 

com a finalidade de uma caracterização diagnóstica. E observam que tanto os profissionais da 

saúde como os da educação atribuem o fracasso escolar a fatores externos.  

  De uma maneira geral, a professora caracteriza a dificuldade de aprendizagem 

“como déficit cultural, sabe... aquelas famílias muito simples e que são analfabetos, é 

difícil para eles, não vêm de uma casa em que ofereça certas coisas para que ele esteja 

numa condição um pouco mais acima”, o que responsabiliza a família.  

  A professora, em seu discurso, utiliza o conceito de déficit cultural, que Patto 

(2005) ao elaborar, por meio de uma pesquisa de campo, pressupostos que fundamentam as 

teorias de déficit e da carência cultural, considerou o fracasso como um processo psicossocial 

complexo, necessitando de uma revisão dessas teorias “a partir do conhecimento dos 

mecanismos escolares produtores de dificuldades de aprendizagem”. (PATTO, 2005, p. 407). 

Alertou quanto à influência de estereótipos e preconceitos quando se trata do estudo de 

crianças de classes menos favorecidas devido aos procedimentos da metodologia científica 

que observa o fenômeno isoladamente sem levar em conta os problemas de forma integrada e 

compreensiva, destacando a ambiguidade como a característica no discurso sobre as causas do 

fracasso 
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  Para Morin, a cultura tem um peso fundamental na constituição do 

indivíduo/sujeito, “constitui um capital cognitivo, técnico e mitológico não inato” (MORIN, 

2007a, p. 300), perpetuando-se de geração em geração. Dizer que há uma carência cultural é 

retirar o sujeito de seu contexto social, evitando que receba influências das gerações 

anteriores e isso não é possível para o homem, que, desde o seu nascimento, carrega o 

biológico e o cultural que o influencia individual e socialmente. 

  Laura acrescenta que “não acredito que exista ninguém lá que tenha 

problema de aprendizagem, eles têm dificuldade de aprendizagem”, explicando que “não 

é nada biológico, não é nada orgânico, é uma questão que está ligada ali... à natureza 

dele”, o que recai sobre o aluno. Destaca ainda a importância da fonoaudiologia com o 

método das boquinhas e o conceito de prontidão que “são conhecimentos, são experiências 

pelas quais os alunos precisam passar para que ele esteja apto a juntar as letras, 

aprender o alfabeto e números, coisas do tipo”. Acredita que o ensino fundamental de nove 

anos se justifica porque “não se sabe exatamente o que se pode fazer em educação 

infantil”. 

  A concepção da educadora acerca do processo de aquisição da escrita sugere 

uma associação inapropriada, pois ora diz utilizar o Ler e Escrever - projeto na linha 

construtivista -, e ora faz o discurso em uma concepção empirista. Talvez isso ocorra por não 

ter obtido as orientações necessárias que lhe dê segurança para a utilização de uma nova 

metodologia, solucionando o problema mesclando as concepções. 

Na opinião da Profª Laura, “o fracasso acaba sendo um fenômeno ligado à 

homogeneidade de tarefas e idéias”, alegando que o professor deve “tentar buscar outras 

alternativas, o que dá muito trabalho”, mas “existem casos que necessitam de ajuda de 

especialistas” e também “alguma coisa que extrapola os limites da pedagogia que vai 

para psicopedagogia, para outra coisa, para a fonoaudiologia” e considera “a fono como 

uma das ciências que mais vem ajudando neste trabalho de alfabetização”. O relato 

evidencia o que vem sendo discutido na área de educação, que considera a psicopedagogia 

como um processo corretivo e ortopédico do fracasso escolar e das dificuldades de 

aprendizagem.   Analisando-se o discurso da professora, pela perspectiva do 

pensamento complexo, pode-se inferir que os alunos são considerados somente em suas 

características individuais e não como parte de um todo; que as questões relativas ao ensino e 

à aprendizagem estão fragmentadas e desconectadas do conjunto socioeducacional, 

econômico, político em que está inserido o aluno; e que as responsabilidades e/ou culpa são 

da família e da própria criança dadas as causas naturalizantes de ser. 
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2º ANO C – PROFª AUGUSTA 

 

  Ao referir-se sobre a sua sala de aula, a Profª Augusta relata ter uma 

“turminha muito boa”, apesar de ter havido algumas transferências tanto de alunos que 

saíram como os que vieram em seus lugares. Alega que com a “transferência [...] você perde 

o trabalho que você tinha”, pois os alunos estavam sendo trabalhados diferenciadamente 

porque tinham dificuldade e vieram outros, também com dificuldade, havendo necessidade de 

conhecê-los para “encaminhar o trabalho”. Mais uma vez reaparece a questão da 

transferência dos alunos que não parecem ser bem-vindas pelas professoras, vista como um 

impeditivo da aprendizagem ou, no mínimo, como uma ocorrência que acarreta 

intercorrências no processo de aquisição da escrita. 

  Sua sala tem 28 alunos e cita quatro alunos com dificuldade: Ana Paula, Carla, 

Jean e Ana.  

  Identifica o problema da Ana Paula como sendo de ordem familiar: “ela mora 

com a avó e os pais estão longe. Então a avó trabalha a semana inteira e ela fica na casa 

com o tio, então... quando o tio não acorda, ela não vem para a escola”. Justifica a 

dificuldade da aluna “porque, por exemplo, a lição de casa que vai não volta feita” e 

também na sala “tem aquele desânimo, aquele olhar perdido, não está prestando atenção, 

como se aquilo, naquele momento, não fosse importante para ela”. A professora explicou 

que o fato de não morar com os pais é que torna a aluna desanimada na sala de aula, o que 

pode ser plausível, uma vez que a afetividade, em especial a dos pais, é um dos elementos 

constitutivos da subjetividade. Por outro lado, pode tornar-se uma visão simplificadora da 

situação, quando a professora não analisa, ou pelo menos não cita, a multiplicidade de 

relações vividas por essa aluna, tanto dentro como fora do ambiente escolar. No final do ano, 

a professora não se referiu a esta aluna, apenas disse que “a sala ficou toda alfabética”, 

então, supõe-se que a Ana Paula tenha conseguido atingir a hipótese alfabética no seu 

processo de aquisição da escrita. 

  Quanto à aluna Carla salienta que, apesar de ser “super alegre, super 

animada, vive com a mãe, a mãe ajuda, ela tem muita dificuldade de memorização, 

principalmente dos fonemas” e acrescenta que “é complicado para diagnosticar”. Pelo 

relato da professora, percebe-se que ela valoriza o fato da criança morar com a mãe e, mesmo 

assim, ter dificuldade, segundo a sua percepção. Alega ser “complicado para diagnosticar” 

porque necessita encontrar explicações neurológicas, fonoaudiológicas, psicológicas e outras 
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que justifiquem as dificuldades dos alunos nesses problemas diagnosticados e jamais nos 

aspectos relacionados à sua sala de aula. No final do ano, a professora diz que “está mais 

segura, ela consegue ler palavras com sílabas simples, com complexas ela se confunde 

mais” e, mais uma vez, ressalta o fato de ter a mãe e também a avó que “ajudam na lição de 

casa” e acrescenta que “ela está muito melhor que a Ana como alfabética”. Este relato 

confirma a importância da subjetividade ou dos aspectos subjetivos da professora, interferindo 

na avaliação das duas alunas, inclusive não levando em conta as diferenças individuais no 

processo de aquisição da escrita e valorizando o apoio da família especialmente nas lições de 

casa. 

  O Jean é um dos alunos que veio transferido de outra cidade, novamente aprece 

a inserção do aluno na sala de aula, e a professora identifica que se encontra na hipótese 

“silábico sem valor, mas ele tem conhecimento alfabético”, o que vem a ser uma 

imprecisão de conceitos teóricos, uma vez que sendo silábico sem valor sonoro é porque não 

se encontra alfabético, não tendo compreendido, até o momento, a construção do código da 

escrita. Informa que o aluno só desenhava na outra escola e que “quase não conversa, 

sempre está com a cabeça baixa, é muito difícil conversar com ele”. Está “aproveitando 

esse conhecimento que ele tem do alfabeto para ele perceber na hora da escrita que o 

sapo e o sapato começa igual”. A professora, nesse caso, se afasta totalmente da concepção 

proposta para a rede pública do Projeto Ler e Escrever. No final do ano, a professora deu o 

seguinte depoimento “O Jean apesar de parecer bem distraído, ele é muito esperto, ele 

terminou alfabético também, muito melhor que a Ana e a Carla [...]”, enfatizando que ele 

confere o que escreve e se tiver algo errado, corrige. Há uma contradição quando a professora 

relata que “não tem muito nexo no que ele fala às vezes, mas, mesmo assim, na 

aprendizagem ele surpreendeu bastante”, o que a leva a preocupar-se com esse tipo de 

comportamento e enfoca a necessidade de “acompanhamento psicológico”. Parece que a 

professora está pensando em algum comprometimento psicopatológico. Cabe destacar uma 

tendência dos professores em demonstrar conhecimentos sobre distúrbios, transtornos e 

síndromes que afetam algumas pessoas e podem, de algum modo, estigmatizar ou discriminar. 

  A professora explica que a Ana tem oito anos e foi matriculada, juntamente 

com dois irmãos, este ano, nessa escola. Os irmãos já solicitaram transferência, “a Ana 

preferiu ficar com avó”. Coloca que “ela tem um problema que seria social. Ela tem essa 

falta de atenção dos pais, só que ela tenta”, referindo-se ao fato dela permanecer na escola e 

os irmãos terem ido embora, como um esforço da aluna para aprender. No final do ano, apesar 

de toda a problemática da família novamente relatada, a professora a classifica como “recém-
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alfabética, ela escreve as palavras melhor, as frases também, agora quando vai escrever 

um texto ela se confunde mais”. Salienta também ser a aluna mais velha da sala e determina 

que necessitará de reforço no próximo ano, pois “apesar de alfabética, ela é muito fraca”. 

Por essa fala, é confirmada a imprecisão quanto aos conceitos teóricos, já arrolada 

anteriormente. 

  No final do ano a professora citou a aluna Kethelin que foi matriculada no 

início de abril e em maio saiu. Diz ser “um caso complicado de família [...] chamaram o 

Conselho Tutelar, fizeram tudo, mas nada de localizar, ela sumiu”, salientando que, nesse 

caso, “foge ao controle da escola e da professora”. 

  Ao dar o seu parecer sobre a visão do trabalho anual disse que “eles vieram 

sabendo muito pouco sobre alfabeto, escrita e matemática [...] mas a maioria da turma 

está produzindo textos e lendo”.  

  Quanto ao fracasso escolar, a professora considera que “é quando nós não 

conseguimos mesmo atingir aquele aluno” e coloca que isso acontece “por motivos 

diversos, motivo psicológico, motivo de deficiência mesmo [...] necessitaria de um 

trabalho multidisciplinar”. Cita também “as causas sociais são aqueles alunos que vêm 

do nordeste [...], moram de forma precária, às vezes os pais não são alfabetizados [...] o 

que faz muita diferença [...] e às vezes também questão de doenças, porque eles não se 

alimentam direito, a higiene”. Nesse discurso há uma ênfase no aspecto sociocultural e 

econômico, revelando-se preconceituoso em relação ao nordestino pelo fato de distanciar-se 

do estereótipo do aluno capaz, inteligente, morador da metrópole, que parece ser o referencial 

para a professora. 

                           

2º ANO D – PROFª ROSA 

 

   A Profª Rosa caracteriza a sua sala como sendo “bastante heterogênea”, tendo 

“alunos que são mais velhos que os outros, [...] com 9 anos, tem alunos que [...] vieram 

alfabetizados, que tem uma família que acompanha” também há alunos “que as famílias 

não têm tanto cuidado”. Coloca a família como responsável pelo rendimento escolar e 

considera a idade uma variável importante. Esse discurso culpabilizando a condição do aluno 

pelo possível fracasso, acaba excluindo-o da trajetória no interior da escola, como verificado 

por Feijó e Souza (1996).  

                             Diz inicialmente ter seis a sete alunos com dificuldade, salientando que dois 

deles tem uma dificuldade que vai “além da escola” e explica que foge à sua alçada de 
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professora “porque são crianças que têm problemas de fala [...] precisavam estar 

passando por um médico, por um neurologista para ver mesmo qual é o desempenho”. 

Vê-se que a professora espera que um especialista da área da saúde avalie o desempenho 

educacional das crianças, o que deveria ser de sua inteira responsabilidade. Aponta quatro 

alunos individualmente e mais três conjuntamente, a Daniele, a Kailanie e a Camila, dizendo 

que “têm alguns problemas [...] mas conseguem concluir, mas são atrasadas”, o que não 

esclarece a condição da escolaridade dessas crianças e nem as causas. Os quatro alunos: a 

Andressa, o João Pedro, a Stefane, a Bruna e a Jaqueline percebe-se, pelas categorias da 

análise temática, que a família é a causa mais citada, seguida pelas questões individuais e 

encaminhamento para especialista.  

  A Andressa “porque a mãe [...] não aprendeu a ler e escrever” e considera 

“que é normal, coisa de família”, e acrescenta que “ela não consegue memorizar [...] 

porque ela não tem memória, só tem a memória recente” e “tem problemas para se 

expressar”, e coloca que “precisava de um acompanhamento [...] é importante estar 

levando para o médico”. Verifica-se a necessidade que a professora tem quanto à 

intervenção de um especialista que possa auxiliá-la no processo educacional. 

   Na entrevista final, a professora continua afirmando que a Andressa “precisa 

passar no médico, ela tem problema de fono [...] tem muita dificuldade para memorizar 

o nome das letras, os números”. E reforça também a culpa da mãe que “não dá muita 

importância porque ela não acha importante estudar porque ela também não estudou”. 

Neste caso, como em outros, há uma circularidade em torno de fatores externos influenciando 

o processo de aquisição da escrita não havendo nenhuma tomada de posição para reverter o 

quadro.  

  Considera o João Pedro “imaturo” e “muito infantilizado”, “tem problema 

de fala” e “um problema na mão, os dedos são grudados”. A mãe já levou a criança ao 

médico que fez cirurgia na mão e ao psicólogo, mas deste a mãe desistiu e não explicou a 

razão. Talvez pelo fato dessa mãe haver levado a criança para os especialistas, não tenha sido 

apontada a causa familiar, nesse momento. Na entrevista final, a professora coloca que “a 

mãe também não aceita que ele tem alguma dificuldade” e solicita “para não passar 

muitas lições pra ele porque ele é novo, ela perde a paciência, ela não sabe explicar”. A 

professora, no final do ano, disse que o João Pedro foi “muito inconstante durante o ano”, 

chegando à hipótese “silábico com valor”, mas mais adiante afirma que “ele já identifica 

letras, já identifica alguns sons, na hora de escrever ele já usa, mas ainda não se tornou 

alfabético”. Encaminhou o aluno para “atendimento psicológico, ele precisa passar por um 
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médico [...] alguns dedinhos dele são grudados”. Ele está fazendo atendimento psicológico 

e a psicóloga informou à professora que “ele está dando muito trabalho de 

comportamento, ele agrediu a psicóloga”. Cabe neste momento apontar questões 

relacionadas ao psicólogo que dizem respeito, primeiramente, à ética e ao sigilo profissional, 

além da dificuldade que esse profissional apresenta para lidar com o caso, sem contextualizar 

as questões da escola, da sala de aula e da família. Machado (2004) chama atenção do 

psicólogo frente à queixa escolar, ao discutir o psicodiagnóstico e salienta que, para contribuir 

com um projeto de inclusão da criança no sistema regular de ensino, esse profissional deve 

inserir-se no contexto da escola e da família. 

  A Stefane não frequenta regularmente a escola, no início do ano era de outra 

professora e, ao retornar em meados do primeiro semestre, ficou na sala desta professora e 

não está vindo mais. A professora considera a Stefane “uma criança muito insegura” porque 

“morava com a avó e a tia”; “a avó faleceu e agora ela voltou a morar com a mãe e não 

apareceu mais na escola”. Na entrevista final, a professora disse que a avó não quis mais 

ficar com a criança e “mandou para a casa da mãe [...] que não manda para a escola”. 

Não ficou claro também se houve abandono da escola ou solicitação de transferência. São 

informações contraditórias quanto à situação da aluna, mas o que se sabe é que “não estava 

alfabetizada”.  

A Bruna, uma criança de 9 anos que, pelo fato da mãe usar drogas, “o 

Conselho Tutelar tirou as crianças da mãe e deu para a avó”, esta também “não cuida 

direito [...] e a Bruna voltou a morar com a mãe [...] pediu transferência [...] desde 

março”. Apesar de a aluna ter frequentado apenas alguns dias a escola, no início do ano, foi 

arrolada como uma das que tinha dificuldade de aprendizagem, talvez pelo conhecimento 

relativo às questões familiares, pois acredita-se que em tão pouco tempo de aula, não tenha 

sido possível realizar uma avaliação acerca das condições da aluna. Na entrevista final, a 

professora informa que houve o abandono da escola por parte da aluna.  

  Sobre a Jaqueline diz que “não entendeu a importância da escola [...] é 

muito infantil”. A aluna solicitou transferência e a professora não forneceu informação em 

que hipótese a criança conseguiu ser classificada na última sondagem realizada. 

  A Profª Rosa, na entrevista final, citou o Kevin que chegou no dia 25 de 

novembro e “a sondagem que fiz com ele, ele é pré-silábico, ele não conhece o nome das 

letras [...] é muito imaturo, brinca muito”.  

  Quanto à visão do trabalho anual, a professora disse que foi “sala muito 

imatura, não tem muita autonomia”, mesmo assim aponta uma evolução “não 
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comparando com as outras salas, eles avançavam bastante na comparação deles”. 

Coloca que “o fracasso escolar é culpa dos professores, culpa dos pais, culpa do governo, 

do estado [...] é uma série de fatores” e acrescenta que “além da dificuldade familiar, na 

falta de interesse dos pais [...] tem distúrbios de neuro, aprendizagem, [...] problemas 

físicos e, mesmo, de saúde e problemas de família, psicológicos que nem a gente sabe 

explicar”. Além disso, salienta que “são crianças que não têm muito repertório [...] o que 

eles fazem é ver televisão, ir na feira, brincar de bola e boneca”. A professora menospreza, 

como repertório das crianças, as atividades diárias normais, tais como: brincar é de suma 

importância para a criança porque permite lidar com o imaginário, desenvolver a criatividade, 

além de estabelecer limites, quando se trata de jogos em geral, dentre outras possibilidades; ir 

à feira é uma atividade muito rica e prazerosa, permite que a criança tenha contato com uma 

variedade de legumes, verduras e frutas, além de conhecer as transações de compra e venda, 

envolvendo o sistema monetário; o assistir a televisão, apesar de críticas de alguns, coloca a 

criança dentro de um universo de possibilidades mais amplo, conhecendo lugares, pessoas, 

povos com diferentes costumes e recebendo informações a respeito de vários assuntos: moda, 

esporte, culinária, saúde, educação, dentre outros. Essas atividades poderiam ser aproveitadas 

pela professora para inserir o aluno no processo de aquisição da escrita, pois a criança 

vivencia e traz muitas informações, além de fazer parte de seu contexto social, o que facilita 

sobremaneira o trabalho pedagógico na sala de aula. 

   Depreende-se das colocações da professora que o fracasso escolar é fruto de 

fatores externos à escola, apesar de ter citado inicialmente que a culpa pode ser dos 

professores, mas, ao tentar explicitar torna-se clara a responsabilidade da família e de 

problemas de saúde, interferindo no processo de aprendizagem e necessitando da intervenção 

de um especialista da área da saúde para resolver as questões educacionais. 

 

2º ANO E – PROF. ANDRÉ 

 

  O Prof. do 2º ano E é o André que tem trinta e dois alunos que “são bem 

divididos entre sexos, tem mais ou menos o mesmo tanto de meninos e meninas” e define 

que as crianças “são agitadas, cheias de vida, têm vontade de aprender, estão cheias de 

entusiasmo pelas descobertas que elas fazem”.  

  Com dificuldade de aprendizagem cita cinco alunos, sendo que três deles 

acredita ser “caso de patologia, esteja relacionado a alguma coisa orgânica que não 
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funciona, que está impedindo a aprendizagem” e os outros dois atribui a “fatores 

psicológicos [...] um bloqueio que a gente precisa resolver junto com a família”. 

  A primeira delas “que são patologias” é a Larissa “devido a uma patologia, 

eu acho que seja algum distúrbio de fala ou coisa parecida, alguma dificuldade, e como 

elas não são tratadas, isso vai ficar agravando”. E acrescenta que “como a família é muito 

humilde, não tem condições de fazer o tratamento, isso tende a se agravar” e afirma que 

“é isso que impede a alfabetização da Larissa”. E continua “ela tinha outros déficits 

cognitivos [...] a memória de trabalho é muito fraca, não foi desenvolvida [...] para poder 

procurar informações que precisa ter ali na mente para fazer as atividades do dia-a-dia 

[...] também reflete na questão da conservação [...] aprendizagens adquiridas não 

permanecem, não são conservadas”.  Pode-se dizer que se trata de uma incompreensão de 

conceitos teóricos referente à teoria de Piaget. Salienta em vários momentos do relato que ela 

tem outros irmãos com as mesmas dificuldades, que também passaram pela escola e atribui à 

questão familiar: pais separados e a mãe, quando chamada para comparecer na escola, apenas 

ouve “muito pouco fala, muito pouco responde, ela não toma posição diante dos 

problemas, a gente vai perguntando, dizendo o que ela acha, o que pode ser feito, mas 

ela não é de falar”. Diagnostica essa postura da mãe como ela sendo “uma pessoa que tem 

medo de viver, medo de encontrar soluções para a situação dela”. Imagina-se que o 

professor impregna-se de representações do senso comum, representações de que a privação, 

a carência cultural, os problemas de saúde interferem na aprendizagem, o que, de uma forma 

ou outra, colabora com o fracasso. Por outro lado, como aponta Morin, algumas crianças 

conseguem avançar no processo de aprendizagem, apesar de todas as condições adversas, o 

que é próprio da subjetividade humana. 

  A outra criança é o Orlando que “é um problema de fala unicamente, um 

atraso no desenvolvimento da fala muito ruim, muito notável [...] fala como uma criança 

de três, quatro anos” e “é o que impede a alfabetização dele”. Justifica que “o caso dele 

não me preocupa muito porque os pais são presentes [...] eles sabem da dificuldade e eles 

enfrentam isso”. Mais uma vez a família é colocada como participante ativa do processo de 

aquisição da escrita, neste caso, é porque ela está interessada nas questões levantadas pelo 

professor, então vai tudo bem. Na entrevista do final do ano o professor relata que “o aluno 

permanece na silábica com valor, ele estacionou desde que chegou nela”. E justifica 

dizendo que o aluno viajou vinte e um dias para a Bahia e “voltou com a defasagem maior 

do que a anterior”. É interessante notar que ao falar do Orlando emite um parecer geral 

quanto aos “alunos que tem defasagem” dizendo que “uma das características é a não 
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assiduidade por conta de vários problemas” e cita “a família que não cuida, não zela 

para que eles venham e a escola faz o papel..., encaminha para o Conselho Tutelar”. Essa 

fala do final do ano do professor contradiz o que disse na primeira entrevista com relação à 

família do aluno. E termina mostrando o relatório final que fez a respeito do Orlando 

escrevendo que “o aluno logo no final do ano foi encaminhado ao fonoaudiólogo para 

resolver o problema de linguagem dele, entretanto, ele não obteve avanços, ele continua 

silábico com valor utilizando sempre as vogais”. E esclarece que “a fono precisa fazer 

primeiro com ele um trabalho de tratamento para desenvolvera linguagem para depois 

começar a trabalhar com os sons de fonemas especificamente”. E acrescenta, após dar 

uma explicação sobre a necessidade da fonoaudióloga que “este atraso na linguagem pode 

ser porque ele não ouve direito” e aponta atrás da orelha onde houve o aparecimento de 

vários caroços e “o médico disse que estes caroços já existiam e eram internos e 

estouraram para fora. [...] isso pode estar prejudicando a audição [...] e foi marcada a 

cirurgia”. O professor espera que depois da cirurgia, ele fazendo um “tratamento na fono 

para ver se isso prejudicou ou não a audição dele”. Há novamente, no discurso do 

professor, um esforço para buscar algo externo ao seu trabalho e à escola que justifique o não 

avanço no processo de aprendizagem do aluno no decorrer do ano e, em especial, os 

profissionais da saúde. Culpabiliza a família quando volta a falar sobre o problema de 

frequência do aluno dizendo que “foi pontual” e “fez atividades compensatórias mas 

também não foi incentivado pela família”. E o professor complementa a sua fala: “ele fez 

sete em novembro, ele é o menorzinho da sala, é o mais bebê”. Feijó e Souza (1996), ao 

realizar um estudo para identificar aspectos que determinavam a exclusão de crianças da 

escola, concluiu que o aluno é culpabilizado pelo fracasso, apesar dos professores emitirem 

diversas explicações sobre as causas do fracasso escolar. Mostra a última sondagem realizada 

com o aluno confirmando a hipótese silábica com valor sonoro e explica que “não tem 

autonomia no texto”, pois deixou em branco. 

  Dentre os três alunos se encontra o Júlio e ao citá-lo o professor diz que “o 

engraçado que esses três alunos (Larissa, Orlando e Júlio) o que me preocupa menos é o 

que compromete todos eles, é o comprometimento da oralidade, desenvolvimento da 

fala”. Há uma contradição nesse discurso, pois inicialmente o professor traz as questões 

patológicas como responsáveis pelos problemas dos alunos e depois diz ser o que menos o 

preocupa. 

  Diz que o Júlio “é um aluno que já tem também um histórico de outros 

irmãos aqui na escola e outros irmãos com dificuldades”. Para justificar conta que foi 
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professor de seu irmão na 3ª série do PIC e que ele tinha “uma dificuldade para aprender a 

ler e escrever, ele não tinha essa mesma dificuldade [...] tinha um raciocínio lógico assim 

bárbaro [...] com uma oralidade super desenvolvido, participativo, conseguia emitir 

opinião sobre os fatos” ao passo que “o Júlio, ao contrário do irmão, tem o 

comprometimento da fala, mas o comprometimento dele é simples, são trocas de uma ou 

outra letra [...] p por b, f por v, b por d, ele também é um ótimo aluno no raciocínio [...] 

tem a inteligência lógica matemática muito melhor desenvolvida do que a inteligência 

linguística”. Há novamente a expectativa do professor com relação à aprendizagem do aluno, 

em função da sua experiência junto a outro irmão, tentando dar explicações que justificam a 

dificuldade de aprendizagem que alega ter o Júlio. E assim ele continua o relato realizando 

comparações entre os dois irmãos, esquecendo-se que, embora possuam o mesmo componente 

biológico, cada um deles tem a sua percepção do aspecto cultural vivenciado e, neste 

momento, deve ser lembrado que Morin diz que o sujeito é 100% biológico e 100% cultural, o 

que diferencia cada um dos indivíduos, mesmo sendo da mesma família biológica. Salienta 

que Júlio chegou pré-silábico e “agora é silábico com valor [...] o problema dele é perceber 

o som das consoantes [...] acerta as vogais na escrita das palavras e o que ele confunde e 

troca são as consoantes na oralidade também”. O professor diz que ele deverá “dar conta 

desta dificuldade dele mas já vai com atraso em relação aos colegas que já são 

alfabéticos”. Percebe-se que o professor tende a comparar as realizações, esquecendo-se da 

individualidade de cada um de seus alunos. Na entrevista do final do ano o professor informa 

que “o Júlio, neste último bimestre, ele iniciou um tratamento com a fono, e foi incrível, 

com menos de um mês de tratamento, ele desestabilizou a hipótese silábica com valor 

que já vinha desde o segundo bimestre e construiu a escrita silábica alfabética”. Nota-se 

que, embora a dificuldade de linguagem do aluno já havia sido percebida desde o início do 

ano, somente no último mês do ano que ele iniciou o tratamento fonoaudiológico. O professor 

explicita que a fono disse que “o próximo passo é resolver com ele esta confusão de emitir 

fonemas surdos e sonoros, que isso prejudica o entendimento dele na produção da 

escrita”. O professor tenta obter informações de um profissional da saúde para resolver a 

dificuldade de aprendizagem que ocorre no processo dentro da sala de aula.  Faz uma ressalva 

quanto à aprendizagem de conceitos matemáticos “[...] um raciocínio muito bom em 

matemática [...] conseguiu construir a sequência dos números até 100, [...] mas ele tem a 

dificuldade pontual de nomear os números isolados, apesar de se apresentar para ele o 

número representado no material dourado”. Trata-se novamente de uma contradição, pois 

apenas nomear os números em sequência pode ser uma simples memorização, não tendo se 
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apropriado da lógica matemática, necessitando do apoio do material dourado. Mostra também 

a última sondagem do aluno, apontando que “ele tem esta troca do f pelo r na fala”. 

  A seguir, cita as duas crianças: Wanessa e Maria Eduarda, que apresentam 

dificuldade na aquisição da escrita devido a fatores psicológicos, segundo a sua avaliação. 

  Ao relatar sobre a Maria Eduarda, utiliza o mesmo tipo de discurso, compara-a 

com os irmãos que “também têm o histórico de dificuldades”. E justifica essa comparação 

porque “eles moram no mesmo bairro e as mães têm filhos em escadinha que é outro 

problema social, os filhos acabam passando pela gente [...]”. Verifica-se que a Maria 

Eduarda, ao chegar à escola, já se encontra estigmatizada em função da dificuldade do irmão. 

Relata que o irmão “era um aluno com a oralidade muito desenvolvida [...] superou todas 

as dificuldades (quais?) dele, superou todas as expectativas para a série. A Maria 

Eduarda está indo para o mesmo caminho, na última sondagem que a gente fez, [...] ela 

já tinha construído a fase alfabética [...]”. Ao apresentar Maria Eduarda como uma das 

alunas que tem dificuldade de aprendizagem, embora já se encontre na hipótese alfabética, 

segundo a sondagem realizada pelo professor, talvez seja justificado pelo fato da aluna ser 

moradora do bairro, pertencer à família de nível socioeconômico baixo e ter o irmão que 

apresentou dificuldade em anos anteriores na mesma escola. O professor compara a Maria 

Eduarda com os demais colegas de classe dizendo que “os outros já fazem com autonomia, 

ela procura construir” e, nesse momento, tenta oferecer uma causa: “porque eles vivem, os 

irmãos estão separados entre a mãe e a avó, parece que o pai eles não têm a figura do 

pai, depois que ele saiu, eles não vivem juntos, a mãe trabalha muito e não tem tempo de 

acompanhar”. Trata-se do problema familiar interferindo na percepção que o professor tem 

da aluna. Leite (1981) constata ser impossível o professor manter uma atitude de neutralidade, 

geralmente de modo inconsciente, na situação de sala de aula.  Na entrevista final, o Prof 

André afirma que Maria Eduarda “consolidou, construiu a hipótese alfabética, porém ela 

tem muitos erros ortográficos, troca de letras na escrita e na fala não, ela fala 

perfeitamente bem”, insiste em afirmar que “ela não tem autonomia para escrever frase e 

texto, mesmo que sejam curtos”. Diz que “reconhece os algarismos, porém não conhece 

todos os números [...] mas se tiver o material completo ela conta e consegue dizer o 

número que é”, o que me parece perfeitamente adequado para essa faixa etária, conforme a 

teoria piagetiana. 

  O professor cita a Wanessa como sendo “o caso da minha aluna mais 

defasada desde o começo do ano [...]” E considera que esse “atraso dela coincidiu com a 

época que a mãe ficou doente, a mãe não podia acompanhar [...]". No período em que a 
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mãe ficou doente o professor não tinha tomado conhecimento, só vindo a saber “quando a 

mãe se recuperou e veio falar comigo [...] A mãe se comprometeu em acompanhar a 

filha, foi incrível o salto que ela deu [...]”. Percebe-se que há uma fragilidade nos laços de 

afetividade ente o professor e a aluna, uma vez que nem sequer ficou sabendo que sua mãe 

encontrava-se doente e, ao mesmo tempo, acaba atribuindo o avanço na aquisição da escrita 

devido ao acompanhamento da mãe e não ao seu trabalho em sala de aula como mediador do 

processo. Na entrevista final o Prof. André diz que “a Wanessa também construiu 

recentemente a hipótese alfabética, mas ela continua com grande dificuldade em relação 

à sala” e volta a comentar o fato da melhoria da aluna no processo de aquisição da escrita, 

após o período de doença da mãe. Preocupa-se também com “a defasagem bem maior em 

matemática [...] para adicionar e subtrair conta nos dedos e a maioria dos alunos não 

faz”. Mostrando-me a última sondagem da aluna, explica que “na frase dela, ela omite parte 

de algumas sílabas. Na produção ela faz, mas não tem autonomia”, o que fica difícil 

entender o que seria essa autonomia que tanto o professor se refere. 

  André termina a primeira entrevista recomendando que “o professor do 

próximo ano precisa ter em mente que eles vão precisar de um acompanhamento mais 

pontual, [...] porque eles não vão ter a mesma autonomia que os colegas já construíram.” 

    

  Verifica-se que quando o professor determina que um aluno tem dificuldade de 

aprendizagem, esse rótulo parece permanecer no decorrer da escolaridade porque o próximo 

professor recebe o aluno e os seus irmãos já com essa carga negativa, o que sugere a presença 

da subjetividade do professor no momento de avaliar o aluno, levando em conta alguns 

aspectos externos, não relacionados ao processo que se dá dentro da sala de aula, 

revitalizando a profetização do fracasso. 

  Ao ser questionado sobre o que vem a ser fracasso escolar diz que o “que 

existiu na escola pública na década de 80, 90, desde que as classes populares tiveram 

acesso à escola pública [...], pelo menos na nossa escola a gente dá conta de extinguir” e 

coloca que “a gente tem a visão de caminhar por todos os métodos, de fazer o que tiver 

que fazer para estas crianças aprenderem”. Ressalta a importância de um curso de pós-

graduação que frequenta e que aborda a interdisciplinaridade entre educação e saúde: “a 

gente está aprendendo justamente a lidar com essas questões de dificuldade na 

perspectiva interdisciplinar. De como fazer a terapia para que eles possam avançar [...] 

Ele (o curso) quer dar conta de ajudar o professor a construir instrumentos para lidar 

com as crianças que têm dificuldades de aprendizagem, distúrbios de aprendizagem”. E 
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acrescenta que “apenas a concepção construtivista não dá conta porque existem 

patologias, existem distúrbios que quando a gente vê, não dá conta, a formação do 

pedagogo não dá conta disso”. É uma maneira simplificada de olhar as questões 

pedagógicas, pois pretende obter “receitas” para que possa obter bons resultados. 

  Ao término da entrevista final, o Prof. André citou “o único caso de 

indisciplina [...] que é o Wesley”, não havia comentado nada na entrevista inicial a respeito. 

Ao relatar o caso como sendo “de indisciplina porque se caracteriza como transgressão 

daquilo que o grupo coletivamente constrói, não apenas uma transgressão da minha 

autoridade como professor, ele transgride aquilo que o grupo constrói para sua 

convivência” e afirma que “está insistindo com a mãe para levar ao psicólogo [...] mas ela 

é resistente, ela acha que psicólogo é coisa de doido”. Cita ainda que “ele vive com o 

padrasto, e quando o padrasto vem pegar ele na hora da saída trata ele com muita 

agressividade também” e, além disso, “ele tinha contato com um tio que ele gostava 

muito, mas o tio acabou sendo preso”. Disse que “até o terceiro bimestre esta indisciplina 

dele não prejudicou a aprendizagem, mas foi nítido como neste 4º bimestre isso 

começou, prejudicou a aprendizagem dele, ele começou a ter defasagem em relação ao 

restante da sala”. O professor citou este aluno somente no final do ano, porque talvez não 

estivesse apresentando esses comportamentos no decorrer do processo de aprendizagem e as 

questões familiares devem ter ocorrido com maior frequência após o terceiro bimestre, 

conforme apontado pelo professor, alterando o comportamento da criança na sala de aula.

  

  Finalizando a entrevista final, o Prof. André disse que “dos 33 alunos, 29 são 

alfabéticos, porque estas duas (Maria Eduarda e Wanessa) que são alfabéticas, no oficial 

eu ainda classifiquei como silábico-alfabético, porque eu tenho medo de alguma 

oscilação e a professora do próximo ano ter alguma divergência com relação a minha 

sondagem [...]”. Percebe-se a incerteza que o professor tem para classificar o aluno em uma 

determinada hipótese de aquisição da escrita, preocupando-se com a avaliação do colega

 do próximo ano sobre o resultado emitido por ele, a partir da sondagem de seus 

alunos. Pode-se considerar uma inconsistência quanto aos fundamentos teóricos de sua ação 

docente, o que dificulta a utilização dos procedimentos propostos. Talvez fosse necessário um 

acompanhamento do professor no dia-a-dia da sua sala de aula. Há um esforço por parte do 

professor em acertar no decorrer de todo o processo e obter resultados satisfatórios, mas, ao 

mesmo tempo, ele se sente acuado e sozinho para resolver as situações cotidianas da sua sala 

de aula. 
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2º ANO F – PROFª MARINA 

 

   A Profª Marina iniciou a entrevista dizendo que “tem 32 alunos, sendo um 

deles PC, paralisia cerebral”. Diz tratar-se de uma sala boa, “mas a princípio, eu sentia 

um pouco de dificuldade porque eles não tinham muita vivência de escola”.  A 

professora refere-se à aluna com PC sem mencionar o seu nome, e diz que “a mãe não 

trouxe nenhum diagnóstico do médico [...] aí ela teve uma crise nervosa e ficou sessenta 

dias longe da escola. [...] retornou, ficou uma semana e não voltou mais”. Não ficou claro, 

no decorrer do relato, se a professora ou a escola entraram em contato com a família, ou 

mesmo com o Conselho Tutelar, para saber sobre a frequência às aulas desse aluno. 

  Sobre a Letícia, a professora diz que “tem muita dificuldade para 

memorizar [...] agora que ela conseguiu guardar o primeiro nome dela [...] não 

memoriza os algarismos de 0 a 9”. Informa que a aluna tem mais irmãos na escola e o Prof. 

André tem uma irmã dela (Larissa). A Profª Marina fornece as mesmas informações que o 

Prof. André forneceu a respeito da mãe da aluna: “a mãe é muito apática, ela também tem 

outras dificuldades”. Para tentar resolver essas questões, a Profª Marina está realizando 

juntamente com o Prof. André um curso de pós-graduação “para que a gente tenha uma luz, 

questão fonoaudiológica [...] a gente descobriu o método das boquinhas, aí foi o que 

avançou com ela. É lúdico e como usa vários sentidos, multisensorial, mais recursos para 

ela conseguir memorizar”. Para tentar resolver as questões do cotidiano escolar, observa-se 

que os professores entrevistados, não as consideram como sendo do processo de ensino e 

aprendizagem, ou seja, questões pedagógicas. São questões que não dizem respeito a ele, 

professor, e nem a escola, mas sim e tão somente ao aluno. Passam-se as décadas e as 

representações são as mesmas, mantendo-se culturalmente a compreensão das causas do 

fracasso escolar vinculadas às condições do aluno. A professora esclarece que “agora ela 

conseguiu escrever o nome [...] e diferenciar letra de número. No entanto, observa que “se 

você for pensar oralmente ela seria alfabética, porque ela escreve tem fonemas com 

letras, ela não consegue memorizar que letra que é. Até mesmo nas vogais, ela ainda às 

vezes troca e por u, ou e por i, mesmo nas vogais ainda ela não consegue memorizar”. Há 

uma incoerência de conceitos teóricos e uma contradição quanto ao nível do processo de 

aprendizagem que a aluna se encontra. Deve-se lembrar que a hipótese alfabética se refere ao 

processo de aquisição da escrita e não à oralidade. 
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  Quando a Profª Marina foi questionada sobre o que vem a ser fracasso escolar 

esclareceu que é “quando a criança não consegue atingir aquilo que é esperado para 

idade dela, na fase que ela se encontra, naquele grupo que ela está [...] creio que a gente 

não pode tratar os alunos como se eles fossem todos iguais [...] senão a gente corre o 

risco de determinar aquele que vai ser fracasso e quem vai ser sucesso”. O relato da 

professora sugere a necessidade de haver certa homogeneidade no grupo e a criança que se 

afasta da meta proposta está fadada ao fracasso, não considerando, dessa maneira, as 

diferenças individuais. Trata-se de um discurso ambivalente, com sentimentos antagônicos: 

positivo e negativo, mas sem a possibilidade de complementaridade, nem todos são iguais, 

mas todos devem atingir aquilo que é esperado para a idade e o grupo de colegas. 

  Na entrevista do final do ano, a Profª Marina mencionou a aluna que havia 

citado na primeira entrevista e “que estava longe da escola. Era a Bruna. Ela não voltou, 

ela evadiu”. Informou que “a coordenadora ligou, tentou fazer contato com a família, não 

teve nenhum respaldo”. Neste caso, não foi citado em nenhum momento o contato da escola 

com o Conselho Tutelar, procedimento normal quando se trata de aluno que abandona a 

escola sem a família dar o motivo. Quanto à Letícia, a professora informa que “voltou a 

faltar bastante, agora no último bimestre e depois da penúltima semana de novembro 

ela não veio mais”. A professora informou que por intermédio de “um grupo de assistência 

social que acompanha a família dela, a situação dela piorou bastante. A mãe é 

alcoólatra, continua, recebe a bolsa família e gasta no vício dela”. Parece que o 

procedimento da escola com relação à Letícia foi o mesmo dispensado para a Bruna.  

  Salientou no final da entrevista que notou uma diferença entre as crianças que 

completaram sete anos no primeiro semestre e aquelas que completaram apenas no segundo 

semestre e relata que “as que tiveram mais dificuldade demoraram mais para atingir a 

hipótese alfabética foram as que completaram sete anos por último. É uma questão de 

maturidade emocional, faz parte”. A professora coloca a idade como fator preponderante 

para explicar a diferença no ritmo do processo de aprendizagem dos alunos. 

 

2º ANO G – PROFª CARMEM 

 

  Sobre a sua sala a Profª Carmem diz que os alunos são “bem agitados” e 

“nem todos tinham feito pré-escola, era o primeiro contato deles com a escola, com a 

aprendizagem, eles tinham bastante dificuldade, não tinham repertório [...] eu tive que 

começar com eles este ano, começar do zero”. Dos trinta e três alunos, a professora tem 
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doze que apresentam dificuldade de aprendizagem, que serão rapidamente citados com as suas 

observações, para posterior comentário. 

  A Vitória “tem bastante dificuldade de conhecer o alfabeto, letra, número, 

memorizar”. A grande causa da distração da aluna, segundo a professora são os problemas 

familiares: “ela tem um pai alcoólatra que bate nela, que bate na mãe dela”.  

  O Alex “uma criança super imatura [...] a dificuldade de aprendizagem 

dele é a imaturidade, ele ainda não está preparado”. A professora informa que “a mãe 

trata ele como bebezão ainda, até mamadeira ele toma ainda, tipo chupeta, então, ele é 

filho bebê da mamãe”.  

  O Ricardo e o Rafael “são agitados, são indisciplinados, têm esta questão da 

família numerosa, onde a mãe que cuida sozinha dos filhos, às vezes ela tem que 

trabalhar”. No final do ano o Ricardo “alcançou a fase alfabética”, e o Rafael “estacionou 

na silábico alfabético”. 

  O Charles “faltou três meses da escola porque a mãe não trazia para escola 

e a mãe trabalhando achava que a irmã estava trazendo”. Explica que o aluno se encontra 

matriculado desde o início do ano, mas parou de frequentar em março e só retornou em agosto 

porque a escola comunicou ao Conselho Tutelar. 

  Rudiara “tem bastantes dificuldades na aprendizagem devido a problema 

de fono [...] troca muito letras, muitos fonemas”. A aluna foi encaminhada para fono no 

Posto de Saúde do bairro e a mãe ainda não levou. No final do ano “não conseguiu 

apresentar avanço na fase que ela estava, se manteve na fase silábica sem valor”. 

  Giovana Veloso “teve problemas durante o parto [...] ela tem problema de 

atraso no desenvolvimento, não chega a ser uma retardada, ela é cardiopata, ela já 

passou por várias cirurgias no coração, ela tem um probleminha de visão”. Percebe-se 

pelo relato da professora que a criança tem problema de saúde. 

  Giovana F. “apesar de ser esforçada [...] tem dificuldade de memorização”. 

A aluna tem problema familiar: “a mãe está presa, ela mora assim... cada vez ela está com 

alguém da família cuidando, uma tia, outra tia, uma prima...” No final do ano, “ela 

passou de silábico com valor para silábica alfabética” 

  Cledson já se encontra na hipótese silábico-alfabético, “é um problema 

também de distração, problema de família que não acompanha, a mãe não tem tempo, 

não ajuda nas atividades em casa, não participa e não vem às reuniões para conversar. 

No final do ano “ele alcançou a fase alfabética, melhorou bastante”.  
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  Gustavo Henrique já se encontra também silábico-alfabético, “é bastante 

distraído [...] tenho que colocá-lo sempre mais próximo da minha mesa”. A professora 

informa que a mãe diz que “ele não se concentra nem para assistir um programa de 

televisão, nem filme”. 

   O Douglas “tá silábico com valor, já está quase silábico-alfabético. O 

grande problema é a indisciplina [...]. Agora que eu estou conseguindo obter um 

resultado com ele, porque o pai começou a vir nas reuniões, eu comecei a chamar, tive 

que chamar o pai aqui, a mãe para conversar comigo e com a direção”. No final do ano, 

apesar de ser indisciplinado “alcançou a fase alfabética”. 

  A Profª Carmem diz que “nesse grupo de doze, eu acredito, pelo que a gente 

vê, tem uns quatro, que eu acho que não conseguem, os outros conseguem, já estão 

alcançando, estão silábico com valor”. E a professora elenca os quatro: Charles que “não 

sabe nem escrever o nome [...] pela evasão escolar que ele teve no começo do ano”. A 

seguir “A Vitória “que o pai é alcoólatra, que ela passa por agressões em casa [...] 

encaminhei para um tratamento psicológico [...] para a mãe procurar o posto de saúde”. 

A Giovana Veloso que “tem problema de saúde [...] ela é cardiopata, ela tem 

probleminha de desenvolvimento”. E o Alex “porque é imaturo”. 

  Na entrevista final, a professora Carmem, para nossa surpresa, salienta o 

avanço da Vitória “de silábico sem valor para silábico-alfabético” e o Alex também 

“melhorou de silábico com valor terminou alfabético”. E a Giovana Veloso “também 

avançou de silábica alfabética para alfabética”. Dos quatro citados pela professora como 

os mais difíceis, apenas o Charles “ficou retido por excesso de falta, ele teve 101 faltas, não 

tem como passar”. No caso desses quatro alunos deu-se o que Morin chama de ecologia da 

ação, ou seja, embora houvesse a expectativa negativa do professor em relação ao processo de 

aquisição da escrita, a ação desses alunos obteve efeitos inesperados, contrários à expectativa 

do professor, em função das condições do meio. Percebe-se que nem sempre a expectativa do 

professor se realiza, pois há a interferência de outras condições ambientais. 

  A professora Carmem, de uma maneira geral, atribui a dificuldade de 

aprendizagem à família considerando “falta de estímulo em casa, falta de ajuda, falta de 

acompanhamento [...] a família é essencial na aprendizagem também [...] são problemas 

que estão fora do nosso campo de ação”.  

  Ao considerar fracasso escolar diz que “é aquela criança que não consegue 

acompanhar o grupo [...] acho que é cedo para falar em fracasso escolar numa turma de 

1ª série ou 2º ano [...] seria se ele chegasse na 4ª série sem estar alfabetizado”. 
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  Sintetizando, a Profª Carmem, com os seus doze casos, consegue reproduzir as 

causas do fracasso escolar apontadas pelos outros entrevistados. Atribui a problemas de 

ordem familiar (pai alcoólatra, mãe que não tem tempo, pais que não comparecem nas 

reuniões), social (família numerosa, mãe que trabalha muito), psicológico (imaturidade, 

excesso de afetividade em casa, memorização, distração, falta de concentração), 

fonoaudiológico (problemas de fala e/ou linguagem) e problemas de saúde em geral. As 

dificuldades dos alunos se devem a problemas extraclasses, extramuros e, novamente, não 

aparecem as questões relativas aos procedimentos pedagógicos, relativos ao ensino, à 

aprendizagem e ao professor. A representação do professor é marcada pela subjetividade e a 

cultura escolar se mantém, embora haja renovação de técnicas e métodos.  
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A pesquisa veio corroborar com as demais relatadas no breve olhar pela 

literatura especializada, confirmando a tendência do professor em atribuir a fatores externos a 

dificuldade dos alunos no processo aquisição da escrita. A idade do aluno, a imaturidade, as 

questões familiares e as questões relativas aos aspectos da saúde servem como justificativa 

para a dificuldade apresentada pelo aluno no decorrer do processo de aprendizagem.  

  Os professores demonstraram uma necessidade da intervenção de um 

especialista da área da saúde que encontre explicações neurológicas, fonoaudiológicas, 

psicológicas e outras para uma caracterização diagnóstica que justifique a dificuldade de 

aprendizagem relacionada a fatores externos do contexto da sala de aula, do professor e da 

escola. Verificou-se, no discurso do professor, a presença marcante da fonoaudiologia, não 

apenas como uma intervenção na linguagem e na fala do aluno, mas também como uma 

interferência no próprio processo de aquisição da escrita pelas crianças, inclusive com a 

sugestão de um método cuja fundamentação teórica difere do Programa Ler e Escrever, 

proposto para as escolas da rede estadual do Estado de São Paulo. 

  Mas este trabalho foi além dessa constatação, uma vez que o que se busca são 

aspectos relacionados à subjetividade do professor, suas percepções e/ou representações. Ao 

realizar a análise de cada uma das entrevistas, encontraram-se questões subjacentes às 

categorias temáticas inicialmente levantadas (imaturidade, questões familiares, questões 

individuais e encaminhamentos para especialistas). São elas: 

• Contradição na fala do professor 

• Imprecisão de conceitos teóricos 

• Leitura linear do desenvolvimento infantil 

• Autonomia do aluno 

• Determinação da hipótese de escrita no decorrer da sondagem 

• Afastamento da proposta Ler e Escrever 

• Transferência de alunos 

• (Des) conhecimentos sobre transtornos, distúrbios ou síndromes 

 

  Há uma contradição que caracteriza o discurso do professor quanto às causas 

do fracasso escolar devido á influência de estereótipos e preconceitos, enraizados em sua 

subjetividade, em especial, quando se trata de crianças pertencentes às camadas mais 
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populares. O professor idealiza o aluno e, conforme a sua condição pessoal, familiar e social, 

há uma expectativa negativa ou positiva quanto ao seu desempenho. Nem mesmo a proposta 

de novos programas educacionais e/ou metodologias faz com que o professor altere as suas 

representações. Retoma conceitos que se encontram em seu imaginário há décadas, tais como: 

a prontidão para a alfabetização, o déficit ou a carência cultural e problemas de saúde, 

representações que interferem na aprendizagem, o que, de uma forma ou outra, colabora com 

o fracasso. 

  Observa-se uma imprecisão teórica tanto quanto aos conceitos piagetianos, 

quanto à psicogênese da língua escrita, proposta por Ferreiro e Teberosky, mesclando a 

concepção na linha construtivista com a concepção empirista na metodologia utilizada na sala 

de aula. Pode-se sugerir que o professor não se sente seguro ou preparado para utilizar uma 

metodologia calcada na concepção construtivista, por não ter recebido as informações e/ou 

orientações necessárias. 

  O professor apresenta dificuldade de incluir o aluno transferido nas relações 

interpessoais já estabelecidas em sua sala de aula, dificultando o vínculo que pode interferir 

no processo de aprendizagem.  

  O contexto educacional tem como elemento central o professor, fato que 

dificulta a ultrapassagem do olhar para além de seu espaço egocêntrico e a visualização de 

mudanças e/ou interrupções tanto no contexto físico de sua sala de aula, quanto nas atividades 

pedagógicas, o que determina o afastamento ou a exclusão de alunos, estigmatizando-os ou 

discriminando-os. 

  Em seu relato, o professor exclui o fracasso escolar do âmbito da escola e da 

sala de aula, eximindo-se da responsabilidade, não conseguindo estabelecer relações entre o 

todo e as partes e nem contextualizar os fatos, caracterizando uma linearidade no pensamento. 

As questões relativas ao ensino e à aprendizagem se apresentam fragmentadas e 

desconectadas do conjunto socioeducacional, econômico, político em que está inserido o 

aluno. O professor desvincula o momento presente a todo o processo de desenvolvimento que 

a criança percorreu, tendo uma visão pontual e atomizada, não conseguindo olhar o contexto. 

  Em resumo, as causas da dificuldade de aprendizagem para o professor se 

estruturam em um eixo externo à sala de aula e à escola e se relacionam a fatos relacionados 

ao aluno, à família, ao contexto social, a problemas de saúde e necessitam de auxílio externo 

para a melhoria do aproveitamento escolar. Os aspectos subjetivos do professor interferem na 

avaliação do processo de aquisição da escrita de seus alunos e estes, por sua vez, tem a 
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percepção da expectativa do professor quanto ao seu possível fracasso no processo de 

aprendizagem.  

  Nas entrevistas podem ser percebidas as colocações em um mesmo eixo, por 

todos os professores, e, embora nos escapem as intenções, não significa que os professores 

querem o fracasso escolar, mas as suas projeções podem determiná-lo, embora o aluno possa 

escapar dessa predeterminação.    

  Para Morin, a teoria da complexidade traz a incerteza como fenômeno próprio 

do fazer e das ações humanas e algumas crianças conseguem avançar no processo de 

aprendizagem, apesar de todas as condições adversas, o que é próprio da subjetividade 

humana. Nem sempre a expectativa do professor se realiza, pois há a interferência de outras 

condições ambientais. 

Percebe-se que apesar dos professores atribuírem o fracasso escolar apenas a 

fatores externos, não conseguindo analisar os procedimentos pedagógicos e didáticos 

utilizados e nem mesmo as relações e interrelações que se estabelecem em sua sala de aula, 

esforçam-se para resolver as questões de dificuldade que se apresentam no contexto da classe. 

Pelo que pôde depreender dos relatos, o professor mostra um isolamento e tenta, sozinho, 

buscar soluções por meio de cursos que complementam a sua formação inicial de graduação. 

  Há necessidade de enfrentar muitos desafios e a teoria da complexidade 

sinaliza para a superação do pensamento linear e da fragmentação dos saberes, propondo a 

contextualização, a reforma do pensamento e a religação dos conhecimentos.  

  Morin enfoca que uma reforma do ensino  só pode ocorrer quando houver 

uma reforma do pensamento, e uma reforma do pensamento que pode leva á reforma do 

ensino. 

  Sugere-se que as políticas educacionais voltem-se ao professor, não somente 

com enfoque na sua formação inicial, mas, em especial, com a possibilidade de um 

acompanhamento e orientação de sua atividade docente no contexto de sua sala de aula, para 

que possa obter uma melhoria na qualidade de ensino.   
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