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RESUMO 

 

Este trabalho vincula-se à linha de pesquisa Políticas Para Educação Básica e Superior e discute 

aspectos escolares a partir dos pontos de vistas de crianças com histórico de repetência. O 

objetivo foi de identificar os significados do contexto escolar por meio de manifestações de 

crianças que vivenciaram mais de uma vez a reprovação. O referencial teórico metodológico 

articulou discussões no âmbito educacional sobre o fracasso escolar (Patto, 2008; Charlot, 2009 e 

2000; Crahay, 2007, 2006; Dubet, 2001, 2003, 2011; Moysés, 2001; Lahire, 1997; Collares, 

1995; Ribeiro, 1991;), sobre as relações entre professor e aluno (Solé, 2004, Weisz, 2006, 

Wallon, 1971, Vygotsky, 1989); de cunho curricular e metodológico (Vygotsky, 1984, 2007; 

Ferreiro, 1996, Lerner, 2001, Solé e Coll, 2004, Sampaio, 2004, Sacristán, 2000, 2007) e ainda 

voltados à questão avaliativa da escola (Sousa, 2010, 2003, 1996; Hadji, 2001; Luckesi, 2009). 

Para a realização deste trabalho, contei com a participação de oito crianças, matriculadas 

regularmente nas séries iniciais do Ensino Fundamental, que continham em seu histórico escolar 

pelo menos dois anos de reprovação. Os procedimentos de coleta de dados fundamentou-se em 

pesquisa de campo, desenvolvida por meio de duas entrevistas individuais semi-estruturadas com 

cada sujeito participante. O estudo permitiu observar que determinadas práticas do contexto 

escolar relacionadas à metodologia empregada, a postura do professor e à avaliação, produziram 

nas crianças da pesquisa significados negativos em torno do contexto escolar.  De acordo com a 

óptica infantil a pesquisa pôde identificar práticas pedagógicas centradas na perspectiva 

reprodutivista, que prioriza a cópia, não valoriza o erro como parte inerente da aprendizagem e 

usa a avaliação apenas como instrumento final de aprovação/reprovação. Essas experiências no 

contexto escolar agregada com as reprovações, possívelmente contribuem para que os 

sentimentos de tristeza, medo, vergonha e inferioridade sejam cultivado no processo de 

escolarização, como relataram as crianças. Por outro lado, algumas significações positivas 

também puderam ser percebidas pelas falas das crianças repetentes. Mesmo diante desses 

obstáculos, os sujeitos disseram ver a escola como um espaço alegre, pois permeia interações 

com o aprender e o brincar, e ainda podem estabelecer vínculos positivos com os professores que 

lhes ofereçam segurança e a motivação nessa trajetória. 

 

Palavras-chave: Fracasso escolar. Contexto Escolar. Histórico de Repetência. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This work is linked to the line of research Public Policies For Basic and Higher 

Education, and discusses aspects of the school from the perspectives of children with a 

history of school failure. The objective is to identify the meanings of school context 

through the opinions of children who failed more than once to achieve the required score 

to progress to the next level. The theoretical framework articulated discussions about 

school failure (Patto, 2008; Charlot, 2009 and 2000; Crahay, 2007, 2006; Dubet, 2001, 

2003, 2011, Moses, 2001; Lahire 1997, Collares, 1995; Ribeiro, 1991), the relationship 

between teacher and student (Solé, 2004, Weisz, 2006, Wallon, 1971, Vygotsky, 1989), 

curricular and methodological aspects (Vygotsky, 1984, 2007; Smith, 1996, Lerner, 2001, 

Solé and Coll, 2004, Sampaio, 2004, Sacristan, 2000, 2007) and the issue of school 

evaluation  (Sousa, 2010, 2003, 1996, Hadji, 2001; Luckesi, 2009). Eight children took 

part in this study, who were regularly enrolled in the early grades of elementary school, 

and who had failed to progress to the next level for at least two years. Data collection 

procedures were based on field research, developed through two semi-structured 

individual interviews with each individual participant. The study showed that certain 

practices of the school context, related to methods used, teachers’ attitudes, and 

assessment, produced negative perceptions related to the school context, in the children 

interviewed. Based on the children’s perspectives, the research was able to identify 

pedagogical practices focused on a perspective that prioritizes copying, does not value 

making mistakes as an inherent part of learning and uses evaluation merely as a tool for 

determining the student’s final pass or failure. These experiences in the school, together 

with the failures, may be creating feelings of sadness, fear, shame and inferiority in the 

schooling process, as reported by children. On the other hand, some positive meanings 

were also perceived in the children’s reports. Despite these obstacles, the subjects 

reported that they saw the school as a happy place, as it is permeates interactions with 

learning and playing, and can also establish positive links with teachers that offer them 

the security and motivation along the way. 

 

 Keywords: School failure. School Context. History of Repetition; 
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1 A PESQUISA 

 

 

A educação é o ponto em que decimos se amamos o mundo  

o bastante para assumirmos a responsabilidae por ele, e,  

com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável  

não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. 

(Hannah Arendt) 

 

 

O fracasso nas escolas, seguido da repetência, evasão e segregação, são incômodos 

crônicos presentes desde a história da educação brasileira (Patto, 2008). Este fenômeno perverso 

chamado fracasso escolar, ao qual está submetida boa parcela de nossas crianças, é motivo de 

estudos e pesquisas no Brasil há mais de cinco décadas. A partir de um levantamento 

bibliográfico realizado no site da Capes sobre as produções científicas no Brasil em torno da 

temática “fracasso escolar”, pude perceber que há um significativo volume de estudos que 

permeiam diferentes campos científicos, entre eles o da sociologia, psicologia e educação. No 

século XX, destacam-se estudos condensados pelos pesquisadores: Patto
1
 (2008), Ribeiro (1991), 

Collares (1989, 1995), Moysés (1989, 1992) e Lahire (1997). Seguindo ao século posterior, 

estudos de Carvalho (2001, 2004, 2005), Bahia (2002), Barreto e Sousa (2005), Castro (2006), 

Jacomini (2008), Sirino (2009), Osti (2010) dentre outros, vem reiterando as pesquisas iniciais 

trazendo enfoques com caráter cada vez mais qualitativo.   

 Os trabalhos relacionados à área da Educação contemplam a temática do fracasso escolar 

como central ou ainda como mobilizadora para a realização de pesquisas em várias  modalidades 

da Educação, tais como: Ensino Fundamental, Médio, E.JA. e Ensino Superior, denotando a 

inquietação que este problema causa. No entanto, anualmente, professores continuam tendo 

contato com crianças que apresentam dificuldades em aprender o que se quer ensinar, sujeitos 

que ao término do ano letivo são reprovados, ou ainda, que por motivo de defasagem idade-série, 

acabam passando para a série seguinte sem saber. Ou seja, ao longo de mais de 20 anos após a 

renomada discussão trazida por Ribeiro (1991), a repetência continua ocupando um papel central 

na escola.   

                                                 
1
 A obra de Maria Helena Souza Patto entitulada “A produção do fracasso escolar”, teve a sua 1º edição em 1990, a 

2º em 1999 e a 3º em 2008. 
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De acordo com Crahay (2006), desde o início do século XX, pesquisadores
2
 dedicam-se 

em estudos para compreender com rigor os efeitos da repetência na escola.  Conforme o autor, 

esses conhecimentos produzidos denotaram que a reprovação é ineficaz, ou seja,  que ela não 

constitue num meio de ajuda para as crianças com dificuldades de aprendizagem. Contudo, a 

persistência da reprovação no âmbito escolar é vigente. Para Charlot (2000), não tem como 

negarmos a realidade de determinadas fragilidades na escola diante da perpetuação do “sintoma” 

chamado fracasso escolar.  

Nos estudos já realizados nos últimos dez anos, pesquisadores já ouviram e têm ouvido os 

professores, os gestores, alguns até os pais, mas, e as crianças?  Rocha (1999) ressalta que existe 

um grande número de conhecimentos produzidos pela ótica adulta, porém, produções 

direcionadas aos saberes infantil carecem no meio acadêmico. Na problemática do fracasso 

escolar o volume de produções pelo viés da criança também é pequeno, porém tem crescido nos 

últimos anos. Patto et al (2004) afirma que pesquisar sobre as relações e dimensões da escola 

trazendo os participantes da vida escolar como sujeitos e não como meros objetos, é um fator 

positivo que vem sendo mais contemplado em pesquisas. Na maioria das pesquisas já realizadas, 

apesar de muito se falar das crianças, o que emerge sobre o fracasso é a ótica da percepção 

adulta, carecendo a visibilidade do mundo infantil através da experiência das próprias crianças. 

Ao pensar que o insucesso escolar quase sempre é experienciado com dor, considerando que a 

criança é a protagonista da história, esta pesquisa poderá contribuir com os estudos já existentes 

sobre o assunto, possibilitando um repensar a respeito do fracasso escolar sob a óptica infantil. 

Por meio de uma escuta e um olhar sensível, me propus refletir sobre o que as crianças que 

vivenciaram a reprovação mais de uma vez, pensam sobre o contexto escolar na qual estão 

inseridas. 

Em síntese, a pesquisa teve como objetivo identificar elementos que possam desvelar os 

significados que o contexto escolar tem para as crianças multirepetentes. Como resultado, poderá 

subsidiar reflexões e ações pontuais ao serviço infantil, por meio de elementos que surgem da 

percepção infantil, potencializando a prática pedagógica com estas crianças que possuem 

histórico de fracasso. As pesquisas atuais voltadas a uma Sociologia da Infância (SARMENTO, 

2009 e CORSARO, 2009) têm crescido no meio acadêmico, propondo reflexões acerca das 

                                                 
2
 Estudos de Jackson, 1995; Holmes, 1989; Jimerson, 2002; dentre outros são discutidos no artigo “Qual pedagogia 

para os alunos em dificuldade escolar”de Marcel Crahay, 2007. 
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crianças como objeto de investigação sociológica. Esses estudos têm levantado conhecimentos 

construídos com as crianças, por meio de seus saberes e não apenas sobre as crianças (CAMPOS, 

2008). A necessidade de ouvir as crianças nas pesquisas se faz na medida que se reconhece sua 

competência para a ação, não só em falar, mas também em externalizar suas significações a 

respeito de suas experiências. Nesta perspectiva, Cruz salienta que: 

[...] busca-se nesta escuta confrontar, conhecer um ponto de vista diferente daquele que 

nós seríamos capazes de ver e analisar no âmbito do mundo social de pertença dos 

adultos. No entanto, o que as crianças fazem, sentem e pensam sobre sua vida e o 

mundo, ou seja, as culturas infantis, não têm sentido absoluto e autônomo ou 

independente em relação às configurações estruturais e simbólicas do mundo adulto, 

tampouco são mera reprodução. As crianças não só reproduzem, mas produzem 

significações acerca de sua própria vida e das possibilidades de construção de sua 

existência. (CRUZ, 2008, p. 46). 

Investigar o fracasso escolar escutando a criança permite desvendar esta situação pelo viés 

de quem vive essa experiência - é atentar os ouvidos a pontos de vista excluídos em nossa cultura 

dominante adultocêntrica, reconhecendo a criança como um sujeito vivo, subjetivo, real e 

singular. Para conhecer os anseios, as necessidades, os desejos, as fragilidades e atingir as 

necessidades específicas desses sujeitos peculiares das instituições de ensino, é primordial 

realizarmos pesquisas que valorizem os significados sociais que estão sendo construídos pelas 

crianças. Kramer (2009), quando se refere à pesquisa com crianças, destaca a importância de 

diminuir as fronteiras rígidas ressaltando que, por detrás de um dado há sempre um corpo, um 

rosto, um sujeito produtor de cultura.   

Que significados sociais as crianças repetentes tem sobre a escola? O que pensam sobre o 

ambiente escolar? Sobre as aulas vivenciadas? Sobre os docentes que diariamente ministram as 

aulas? A respeito da forma avaliativa empregada? Na escola os sujeitos protagonistas são as 

crianças e cada uma delas tem sua singularidade, ou seja, suas opiniões, seus desejos, 

necessidades, comportamentos, saberes. De formas variadas, as crianças buscam compreender o 

que ali acontece, buscam aprender o que ali está sendo sendo ensinado, o que conforme dados 

estatísticos do IBGE (2012) nem sempre acontecem. Para Griffo, “a escola tem uma enorme 

dificuldade em inserir determinados alunos nos processos de ensino-aprendizagem”. (GRIFFO, 

2006, p.52). Contemplar a aprendizagem não somente alguns ou da maioria, mas sim de todos ali 

presente na escola, é de certa maneira respeitar e cuidar da singularidade de cada sujeito 
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tornando-se um dos desafios escolares. Nessa perspectiva, a presente pesquisa poderá apresentar 

elementos intra-escolares que possam permear discussões a respeito das ações pedagógicas 

realizadas dentro da escola. Ações pedagógicas do contexto escolar que necessitam diante do 

sintoma fracasso, serem repensadas e redefinidas com a participação das crianças, sendo elas co-

participantes daquilo que servirá para o seu sucesso escolar.   

A problemática deste tema é muito maior do que os índices numéricos sobre reprovação e 

evasão já revelados, pois caracteriza por detrás do fracasso uma cultura de exclusão social repleta 

de subjetividades. Dubet (2003) em seu artigo “A escola e a exclusão”, destaca dois tipos de 

exclusão: a social e a escolar. Na sua percepção a exclusão não é apenas produzida na sociedade, 

mas também na experiência mal sucedida na escola. Os mecanismos institucionais de 

classificação, seja pela reprovação ou por meio da avaliação, caracterizam indiretamente 

maneiras de excluir um incluído, que está ali por um direito constituído por lei. O autor também 

ressalta que: 

A subjetividade dos alunos é então dominada por uma contradição do sistema. A 

exclusão não é somente um fenômeno sistêmico ‘objetivo’, é também uma experiência 

subjetiva da exclusão vivida potencialmente como uma destruição de si, já que cada um 

é responsável por sua própria educação, por sua própria aventura. Ou seja, os alunos 

excluídos estão ameaçados de se sentir destruídos por sua exclusão, que seria o signo de 

sua própria ‘nulidade’. Em face desse desafio, muitas estratégias podem ser acionadas. 

(DUBET, 2003, p.41).  

Esta pesquisa tem interesse no ponto de vista das crianças excluídas na escola. Sujeitos 

que tiveram em seu histórico escolar pelos menos dois anos de reprovação, e que por meio de 

diálogo socializaram nesta pesquisa seus pensamentos e saberes acerca das suas experiências 

escolares. O trabalho aqui presente não desconsidera os aspectos políticos, econômicos e sociais 

na busca da resolução do fracasso escolar, ou da repetência em si. No entanto, por tratar o 

fracasso escolar como um sintoma social da educação, busca trazer a tona questões pertinentes ao 

contexto educacional, acreditando que a potencialização de aspectos frágeis numa instituição de 

ensino podem ser ressignificados por meio de um trabalho de gestão escolar eficaz, que pode não 

resolver o problema da repetência em sua integralidade na escola, mas atenuar as dificuldades de 

aprendizagem presentes em crianças repetentes de maneira singular. Concordo com Ferreiro 

(1996) quando afirma que não podemos negar que a repetência das crianças e a interrupção dos 
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seus estudos dizem respeito a fatores de discriminação social existente fora da escola; porém é de 

suma importância considerar detalhadamente a incidência de fatores intra-escolares. Portanto, 

esta pesquisa não tem como pretensão resolver a problemática, mas sim concentrar discussões na 

singularidade das crianças reprovadas, com o intuito de compreender por meio delas este entrave, 

suscitando outras reflexões sobre o contexto escolar. 

Como afirma Moysés (2001), a criança com dificuldade de aprendizagem  é muitas vezes 

silenciada, estigmatizada, institucionalizada, medicalizada é ainda culpabilizada pela sua não-

aprendizagem. Segundo Arroyo e Abramowicz (2009, p. 9) “A cultura escolar e seus rituais de 

enturmação e reprovação têm colocado a responsabilidade nos alunos, em seu desinteresse pelos 

estudos, em sua incapacidade de aprender, em seus problemas de aprendizagem e de conduta”. 

O desequilíbrio anunciado pelo fracasso escolar da criança, que está em constante 

construção e é muitas vezes culpada pelo inssucesso, torna-se anunciador de outras 

possibilidades, rompendo a exclusão que a repetência vai construindo ao longo da vida escolar de 

um sujeito singular que nada em si necessita de classificação de nenhuma ordem. Encontrar 

formas para que todos aprendam qualitativamente é o desejo das políticas públicas modernas e 

cabe a nós pesquisadores da área educacional contribuir com trabalhos de caráter sociocultural. 

Diante do não conformismo, afirmo que esta pesquisa não possui meramente um interesse 

científico, mas também um compromisso político e social frente à exclusão que o sistema 

educacional faz anualmente em inúmeras escolas. 

Partindo então dos pressupostos, de que a criança não é apenas uma imitação do adulto e 

que sua produção é própria e singular (CORSARO, 2009); que ela é um sujeito empírico, 

produtor de cultura em constante interação (KRAMER, 2009); e que, como agente social de 

direitos ela é capaz de falar de suas experiências culturais (CRUZ, 2008), apresento a questão de 

pesquisa: 

Que significados tem o contexto escolar para crianças com histórico de repetência? 

  Com o propósito de pesquisar sobre o fracasso escolar através da óptica das crianças que 

o vivenciaram, estruturei o trabalho da seguinte maneira: O primeiro capítulo chamado “A 

Pesquisa”, apresento a problemática do trabalho e justifico sua necessidade. A seguir trago uma 

revisão bibliográfica, que contempla as Explicações históricas que do fracasso escolar e a 

Situação atual do Brasil em relação aos aspectos educacionais. No terceiro capítulo apresento o 

cenário e os procedimentos de coleta, que trazem a trajetória da pesquisa relatando a escolha das 
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instituições, crianças participantes e entrevistas. Na sequência consta um capítulo entitulado “O 

que as crianças dizem sobre o contexto escolar”, que socializa dados e a forma pelo qual foram 

tratados e discutidos para por fim. Por último consttam as considerações finais e as referências 

bibliográficas. 
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2 EXPLICAÇÕES HISTÓRICAS PARA O FRACASSO ESCOLAR 

 

Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, 

 tampouco sem ela a sociedade muda. 

(Paulo Freire) 

 

Historicamente o fracasso escolar é um problema no âmbito da Educação que nos 

persegue e preocupa. Segundo o dicionário Aurélio (on line 2012) a expressão “fracasso” 

significa desgraça, desastre, ruína, perda, mau êxito. Em consonância com a educação, entende-

se por fracasso escolar as experiências escolares sem êxito, caracterizadas pelo baixo 

desempenho acadêmico, por reprovações e evasões de crianças que “não aprendem na escola”. 

Charlot afirma que:  

A questão do fracasso escolar remete para muitos debates: sobre o aprendizado, 

obviamente, mas também sobre a eficácia dos docentes, sobre o serviço público, sobre a 

igualdade das ‘chances’, sobre os recursos que o país deve investir em seu sistema 

educativo, sobre a ‘crise’, sobre os modos de vida e o trabalho na sociedade de amanhã, 

sobre as formas de cidadania, etc. (CHARLOT, 2000, p.14). 

Apresentada por diferentes conotações, em tempos e contextos históricos distintos, esta 

problemática permeia os discursos pedagógicos, políticos e sociais ao longo da história 

educacional brasileira. Com o intuito de compreender a complexidade da temática “fracasso 

escolar” e estabelecer relações com a situação da educação atual, é imprescindível contextualizá-

lo (PATTO, 2008). Sua historicidade mostra como o fracasso escolar foi sendo caracterizado ao 

longo das últimas décadas permitindo-nos compreender o quanto dessas concepções sustentadas 

em décadas passadas permeiam ainda hoje nos discursos escolares. Não pretendo aqui fazer uma 

vasta caracterização histórica, mas de forma sucinta trazer elementos importantes para ampliar 

reflexões e posteriormente, ações mais pontuais para as crianças que apresentam baixo 

rendimento escolar. 

Partindo desse pressuposto pergunto: Como o fracasso escolar se caracterizou ao longo da 

história? Quando surgiram as primeiras reflexões sobre o problema do fracasso escolar? Quais 

foram as explicações iniciais dadas ao fracasso das crianças? O que já se sabe sobre esta 

temática? O que carece ser pesquisado e aprofundado? 
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Conforme Patto (2008) até o século XVIII, o domínio da escrita era tido por uma parcela 

mínima da população. Neste período este conhecimento não era utilizado para a valorização das 

capacidades dos indivíduos, interferindo pouco ou quase nada na sua constituição social. Charlot 

(2009) lembra que nesta época as crianças que apresentavam dificuldade de aprendizagem na 

escola, ou seja, “que fracassava”, não chamavam muita atenção neste contexto, visto que 

acabavam ficando misturadas com uma grande parte de crianças que não tinham direito à escola. 

Já as demais crianças que seguiam em frente os estudos, praticamente não encontravam grandes 

dificuldades e quando fracassavam, não acarretava em conseqüências drásticas, visto que suas 

famílias tinham uma boa ascensão social possibilitando oportunidades no meio do trabalho. Em 

suma, neste período, “a questão social historicamente debatida não foi a do fracasso escolar, mas 

sim, a do êxito escolar fora da norma social” (CHARLOT, 2009, p.15).  

A partir de 1840, com a Revolução Industrial, começou a exigir-se uma mão de obra mais 

qualificada. A alfabetização foi mais evidenciada nos países europeus, e passou a ser necessária 

visto que se tornou instrumento primordial para a preparação do trabalho operário. A extensão do 

voto, na segunda metade do século XIX, foi outro fator que contribuiu para o crescimento da 

alfabetização surgindo desta forma as primeiras reprovações escolares (PATTO, 2008).  

 As primeiras teorias para explicar o fracasso escolar começaram a surgir no século XVIII. 

A procura de alguma anormalidade nas crianças que aprensentavam dificuldades escolares, 

estudos baseados na medicina e biologia, mais através das especialidades de neurologia e 

psiquiatria, iniciou a busca por justificativas para tal problemática do “não aprender”. A medicina 

foi influenciada nos séculos XVIII e XIX por pressupostos racistas e organicistas através de 

estudos iniciais desenvolvidos por Francis Galton. Conforme pesquisas de Patto (2008), Galton 

foi o precursor dos testes psicológicos que vieram oferecer elementos novos para a classificação 

dos "anormais", considerados incapazes e limitados para a aprendizagem escolar. Pela solicitação 

do governo francês, em 1905, foi criado o famoso teste de inteligência de Binet e Simon. De 

acordo com Charlot (2009), este teste surgiu com o objetivo de proteger os alunos com 

dificuldades de aprendizagem da classificação excludente, que neste período era organizada por 

classes “especiais”, para os ditos “deficientes mentais". Binet e Simon por meio do teste 

conseguiram identificar que, a quantidade de crianças que a escola classificava como 

“deficientes” era muito inferior às crianças que realmente apresentavam algum atraso mental. Em 

1960 na França, os testes de QI, forte elemento de estigmatização, por exemplo, tiveram grande 



20 

 

impacto sobre a determinação das formas de escolarização das crianças consideradas anormais. 

Embora atualmente muito pouco seja usado, estes testes ainda estão presentes na Educação 

quando a explicação para a causa do fracasso escolar se dá em torno da “inteligência” (MOYSÉS, 

2001). Neste período as crianças que apresentavam dificuldades de aprendizagem eram tratadas 

por psiquiatras, originando a medicalização do fracasso escolar. 

 A pesquisa de Moysés (2001), intitulada “Institucionalização invisível: crianças que não 

aprendem na escola”, mostra como a escola estigmatiza crianças por sua pertença social, pela cor 

de pele ou ainda por não se enquadrarem em normas rígidas à sua própria normatividade. 

Segundo a autora, 92% dos professores participantes de sua pesquisa, apontaram como causas do 

fracasso escolar o campo saúde/doença. Com grande ênfase nos aspectos biológicos de 

desnutrição e doenças neurológicas, docentes e famílias introjetam o rótulo nas crianças de que 

elas “tem algum problema” bloqueando-as e negando-as de sua normalidade. A autora também 

argumenta que: 

Crianças normais vão se tornando doentes, até que doentes necessitam de atendimento 

psicológico, não por não aprender, mas pela via estigmatizada, pela incapacidade 

introjetada. Um tratamento que lhes devolva a normalidade, da qual foram privadas. Pela 

escola, pelas avaliações médicas, psicológicas, fonoaudiológicas, que se propuseram a 

ver apenas o que já se sabia que elas não sabiam. (MOYSÉS, 2001, 48).  

Apesar da causa de cunho biológico ser uma das primeiras explicações voltadas ao 

fracasso escolar das crianças, a pesquisa de Moysés (2001) denota que este motivo ainda recorre 

fortemente nas instituições pela voz dos professores. Na presente pesquisa, em conversas 

informais em uma das escolas pesquisadas, me recordo do relato da professora de Robin Wood. 

Em tom de preocupação, ela me disse que a escola estava aguardando o último laudo do 

neurologista de Robin Wood e que se este exame não desse nada, ou seja, se diagnosticasse que a 

criança não tinha segundo o médico um problema de cunho neurológico, ela não saberia mais o 

que vai fazer com ele.  

 Foi somente nas décadas de 1960 e 1970 que o termo “fracasso escolar” emergiu no 

debate intelectual e social. Instigado pelos números altos de reprovação, o fracasso escolar passou 

a ser estudado nessas décadas mais como um objeto sociológico do que pedagógico, ou seja, mais 

como um sintoma social e não como o próprio objeto de pesquisa. Fatores sociais foram os 

motivos seguintes relacionados com o problema da não aprendizagem das crianças. Nos estudos 
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de Patto (2008) foi possível identificar que tanto a pedagogia quanto a psicologia (muito 

influenciada pelos estudos da psicanálise), na passagem do século XIX para o XX, configuraram 

a influência do ambiente como um sintoma do fracasso escolar. Nesta perspectiva esses estudos 

seguintes passaram a buscar explicações no ambiente sócio-familiar para as causas das 

dificuldades de aprendizagem; defendendo assim que a privação cultural influencia patologias de 

não aprendizagens. Foi neste contexto que iniciou o estigma de que “criança pobre não aprende” 

discurso presente e atual nas escolas quando se explana o baixo rendimento dos alunos 

justificando-o pela sua condição social. Moysés (2001) avalia este período como sendo mais um 

em que a escola se isenta da responsabilidade das causas do fracasso escolar; antes focadas na 

natureza biológica e agora estabelecendo relação ao contexto familiar. 

Denominada por Patto (2008) de “teoria da carência cultural”, esta justificação passou a 

explicar a desigualdade de aprendizagem entre às crianças pela diferença ambiental/ cultural em 

que estavam inseridas. Afirmava que crianças de classe baixas produziam deficiências no seu 

desenvolvimento e que estas causavam suas dificuldades em aprender. Bourdieu (1978) através 

de seus estudos refuta esta afirmação, dizendo que os alunos em situação de fracasso não são 

deficientes socioculturais, trazendo discussões a respeito da origem social e do conceito de 

reprodução. 

Charlot (2000) nos estudos baseados na teoria de Bourdieu e mais amplamente as 

sociologias da reprodução, mostra que houve fundamentalmente dois desvios graves na 

concepção de Bourdieu, que permearam e permeiam os discursos dentro das escolas. O primeiro 

é a correlação estatística entre “origem social” e “sucesso escolar”. Segundo Charlot é inegável 

afirmar que o fracasso escolar tem certa relação com a origem social, mas é importante entender 

que a origem social não produz o fracasso escolar. O segundo ponto destacado por Charlot é em 

relação ao termo “reprodução” entendido erroneamente como ideia de “cópia”. Para Bourdieu a 

reprodução está relacionada ao pensamento de que as diferenças entre os filhos são uma 

reprodução das diferenças entre os pais. Porém, esta reprodução foi entendida de maneira 

equivocada na opinião pública, e os docentes interpretaram-na afirmando que “a posição dos pais 

produz a dos filhos” (CHARLOT, 2000, p.24), ou seja, filhos são cópias da posição social que os 

pais têm. 

 De acordo com Charlot (2000) é verdade que o fracasso escolar tem alguma relação com 

a desigualdade social, mas isso não permite em absoluto dizer que “a origem social é a causa do 
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fracasso escolar” e que por conta desta origem os filhos irão “copiar” tal posição social de sua 

família.  Resumidamente, o fracasso escolar nos anos de 1960 e 1970 emerge em debates como 

uma questão social, que a escola produz, reproduz e legitima as desigualdades sociais.  

A partir da década de 1970 reflexões provenientes a questão social versus a questão 

pedagógica trouxe uma nova roupagem para discussão da não aprendizagem dos alunos.  

[...] embora não negue a dimensão social do problema, a questão do fracasso escola, é 

também, uma questão pedagógica que requer a investigação de situações e práticas de 

ensino e que exige que sejam levadas em consideração a própria atividade, a natureza 

dos sabres transmitidos pela escola, a singularidade dos alunos, a temporalidade da 

história deles, a conflitualidade social; é uma questão que requer, ainda, uma análise do 

próprio fracasso, que não é simplesmente o avesso do êxito, definido pela falta, ausência, 

carência. (Charlot, 2009, p. 21). 

O fracasso escolar como questão didática pedagógica começa então a crescer procurando 

definir dentro deste viés as melhores condições de acesso à aprendizagem da criança. Patto 

(2008) discorre sobre este momento crucial no avanço dos estudos frente ao fracasso escolar, 

contando como a natureza intra-escolar passou a ser percebida neste contexto: 

[...] a partir de duas afirmações inicialmente não conciliadas – ‘as causas estão na escola’ 

x ‘as causas estão na clientela’ - produziu-se uma terceira que as integrava: a escola é 

inadequada para as crianças carentes, uma escola supostamente adequada às crianças das 

classes ‘favorecidas’ estaria falhando ao tentar ensinar, com os mesmos métodos e os 

mesmos conteúdos, crianças culturalmente ‘deficientes’ ou ‘diferentes’. (Patto, 2008, 

p.128).   

A escola, em seu contexto histórico foi constituída para as classes dominantes da época. 

Nessa perspectiva, até hoje, as crianças de famílias mais favorecidas chegam na escola com um 

capital cultural e linguístico, adquirido em seu meio social, próximo as práticas escolares 

instituídas. Já as crianças de camadas populares, que dispõem de um capital cultural diferenciado, 

pois adquiriram em seu contexto social outra linguagem, fracassam na escola. Sua linguagem não 

condiz com os padrões culturais da escola, por que esta visão está distanciada da sua cultura. Por 

sua vez a cultura escolar está mais próxima das classes privilegiadas (RESENDE, 2006). 

Sawaya (2002) reintera o pensamento de Resende (2006) ao considerar que as 

perspectivas atuais para explicar o fracasso escolar são aquelas que buscam compreender os 
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aspectos intra-escolares do processo, afirmando que este não acontece por privação cultural, mas 

sim pelo fato de que o currículo formal não foi pensado para estas crianças, e sim pela classe 

média dominante. 

Nessa perspectiva Charlot (2000) aguça nossa atenção para a posição social que cada uma 

dessas crianças ocupa na sociedade, destacando a singularidade do sujeito. “A posição da própria 

criança se constrói ao longo de sua história e é singular. Para compreender o sucesso ou fracasso 

escolar dessa criança, essa singularidade deve ser tomada em consideração” (CHARLOT, 2000, 

p. 21). 

Na literatura internacional, juntamente com Charlot (2000), destacam-se as produções de 

Cordié (1996) e Lahire (1997) que estendem sérias críticas em relação às abordagens que tratam 

o fracasso escolar como doença e não como um sintoma. No Brasil pesquisas de Patto (2008), 

Collares & Moysés (1996), Kramer, Leite et al (1997) e outros, indicam a possibilidade de 

compreender o fracasso escolar por meio do contexto histórico de nosso país. Estes autores 

trazem a discussão caracterizando que, durante décadas foram criadas inúmeras explicações para 

o “não aprender” e estas concepções, sejam biológicas, ideológicas, culturais, familiares, 

continuam presentes significativamente no cotidiano escolar demonstrando dificuldades em tratá-

las.  

Se de um lado estas pesquisas revelam que a escola se constitui como reprodutora das 

desigualdades sociais e da dominação, por outro revelam que no interior da escola, assim 

como na sociedade, surgem contradições que favorecem um embate de idéias e atitudes 

que poderão provocar rupturas nos discursos e práticas cristalizadas que ali se 

processam. (SIRINO, CUNHA, 2003, p. 1). 

 As autoras em suas pesquisas perceberam que as causas do fracasso escolar são ainda 

muito atribuídas às crianças. A escola se isenta na forma de olhar o problema, pois tende 

culpabilizar as crianças e responsabilizá-las pela situação. Atualmente nas escolas esta afirmação 

está muito presente, e não deve surpreender que fosse justamente a organização escolar que acaba 

por fabricar o fracasso escolar (PATTO, 2008). Mudar para transformar a estrutura da escola não 

é uma tarefa simples muito menos rápida de ser feita. Os professores além de mudar os discursos 

precisam efetivamente mudar a sua prática, e isso requer desconstrução e reconstrução das 

concepções que sustentam as suas ações pedagógicas, por meio de um processo de discussão e 

reflexão (RESENDE, 2006).  
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Mas, como está a situação do fracasso escolar em pleno século XXI? Que tipo de ensino 

as crianças brasileiras tem tido acesso? Uma escola que visa contemplar suas necessidades ou 

uma escola que promove a exclusão? 

 

2.1 SITUAÇÃO ATUAL DA EDUCAÇÃO NO BRASIL  

 

 

Sucesso na escola ainda não é satisfação para todos. Segundo Gatti (2009) a repetência na 

Educação Básica é um problema evidente no Brasil. Para autora as aprendizagens precisam 

“acontecer e aparecer” possibilitando garantia do direto a uma educação de qualidade.  Dados do 

IBGE 2012 - Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (fundamentados nas pesquisas do MEC/ 

INEP e Censo Escolar) mostram que a taxa de reprovação brasileira do Ensino Fundamental, no 

ano de 2010, foi de 10,3%. Considera-se este número expressivamente alto visto que o índice de 

reprovação no Brasil é o maior da América Latina e está distante da média mundial de 2,9%. Isto 

nos informa que a qualidade do ensino neste país está longe de ser satisfatória.  

 Apontamentos descritos no relatório da Unesco (2010), registram que nos últimos dez 

anos o índice de reprovação nos anos iniciais teve uma queda expressiva de 14,8%. Embora essa 

porcentagem denote uma mudança de grande importância no sistema educacional, há necessidade 

de mais qualidade no ensino brasileiro é grande. Em se tratando de abandono escolar os números 

também caracterizados são grandiosos. O relatório traz informações que cerca de 13,8% das 

crianças do ensino fundamental anualmente evadem da escola logo nos anos iniciais de sua 

escolaridade. Essas crianças que desistem de estudar fazem parte dos 15% dos brasileiros (entre 

15 e 24 anos) que são considerados analfabetos funcionais (INAF, 2009). 

Para se ter uma ideia da dimensão desse problema, importa-nos observar os índices 

coletados pelo INAF - Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, em 2009. Em seus 

resultados verificam-se que 15% da população brasileira, com faixa etária entre 15 e 24 anos, são 

consideradas analfabetos funcionais. Desses 15% de cidadãos, 2% são analfabetos absolutos (não 

sabem ler nem escrever) e 13% são alfabetizados de forma rudimentar (lêem pouco, realizam 

cálculos simples, tem dificuldade em interpretação). Os percentuais ainda mostram que 52% 

estão alfabetizados no nível básico (conseguem localizar uma informação explícita apenas em 

textos curtos ou de extensão média) e que apenas 33% da população podem ser consideradas 

alfabetizadas no nível pleno (capazes de ler textos longos, localizar informações e estabelecer 
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relações com diversos elementos do texto). Estes resultados indicam que um pouco mais de um 

terço dos cidadãos desse país fazem uso das práticas sociais de leitura, escrita e matemática. E 

ainda que as práticas escolares não tem contribuído para a formação de leitores se considerarmos 

que 67% deles não têm o domínio pleno da leitura. Sendo assim, ainda de maneira simplificada 

podemos afirmar que a escola, retirando os 2% de analfabeto totais que talvez não tiveram a 

oportunidade de frequentá-la, tem obtido cerca de 97% de sucesso na decodificação e 

correspondência letra e som. Entretanto, a maioria dos cidadãos não consegue ler. Diante destas 

constatações, percebo que o trabalho pedagógico realizado nas escolas não tem contribuído o 

suficiente para o sucesso dos alunos. Isso revela pelo menos duas situações graves: 1º) que a 

escola, de fato, não tem conseguido ensinar com qualidade, e 2º) que esse não é um fenômeno 

recente (uma vez que essa pesquisa foi realizada com cidadãos de faixas etárias distintas). 

Se tratando especificamente das séries iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) os 

resultados continuam não sendo animadores. Atualmente esta modalidade de ensino possui cerca 

de 31 milhões de alunos estudando em 152 mil escolas, segundo o Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais (Inep/2010). Desse total de crianças, aproximadamente dez milhões 

estão matriculadas nos três primeiros anos do ensino fundamental. Em 2009 a taxa de reprovação 

desses dez milhões de alunos foi de 5,1%. Isso representa que a cada cem crianças, cinco ainda 

são reprovadas logo que ingressam na escola. As pesquisas ainda ressaltam que, se o aluno é 

reprovado nessa fase inicial de sua escolaridade, dificilmente terá sucesso escolar o que poderá 

mais tarde ainda levá-lo a evasão.  

Pode-se afirmar, portanto, com bases em percentuais de reprovação aferidos no país desde 

o século passado, que é falsa a suposição de que “antigamente todo mundo aprendia”. A 

“pedagogia da repetência” com chama Ribeiro (1991) pode ser verificada há anos atrás. Os 

índices de reprovação na primeira série por muitas décadas permaneceram em torno de 50%, 

quando metade da população sequer tinha direito de estudar.  

Se olharmos a evolução dos indicadores de desempenho da escola brasileira nas últimas 

décadas, podemos nos fixar em apenas dois momentos históricos. No início dos anos 

1940, 65% das crianças de uma geração tinham acesso a escola; dessas 60% eram 

reprovadas na primeira série do antigo primário. No início dos anos 1990, existindo 

muito mais crianças, 93% delas conseguem entrar na escola, mas 54% são reprovadas na 

mesma série. (Moysés, 2001, p. 57). 
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Moysés (2001) ressalta por meio de suas de pesquisas que questões institucionais e 

políticas como o fracasso escolar, saem de um plano amplo e vai para um plano individual 

mostrando como a escola ainda se isenta em relação a este fato, externalizando apenas ou mais, a 

fatores externos a não aprendizagem do sujeito. Concordo ainda com Collares & Moysés (1996) 

de que é necessário parar de apontar culpados, mas sim, buscar soluções efetivas e capazes de 

realizar mudanças significativas para a problemática que o sistema educacional brasileiro se 

encontra. 

Centrar as causas do fracasso escolar em qualquer segmento que, na verdade, é vítima, 

seja a criança, a família, ou o professor, nada constrói, nada muda. Imobilizante, 

constitui um empecilho ao avanço das discussões, da busca de propostas possíveis, 

imediatas e, a longo prazo, de transformações da instituição escolar e do fazer 

pedagógico. (COLARES & MOYSÉS, 1996, p.217).  

Diante deste incômodo na educação, questiona-se: O que as crianças com histórico de 

reprovação pensam sobre suas vivências na escola?  Que sentidos o processo ensino-

aprendizagem tem para elas? Como concebem o cotidiano e as práticas escolares que estão 

inseridos? Quais os sentidos ou significados do fracasso escolar para as crianças?  Esta pesquisa 

vem contemplar o ponto de vista das crianças, permitindo que os excluídos historicamente sejam 

ouvidos.  

As crianças anseiam por entrar na escola, falam de sua vontade de aprender, esforçam-se 

por serem vistas como crianças que querem e podem aprender. Lutam e resistem... 

quando se sabem reprovadas, abandonam a batalha, para se recompor e voltar no 

próximo ano e no próximo e no próximo... E mais tarde são encontradas nos supletivos, 

ainda tentando, ainda teimando [...] (MOYSÉS, 2001, p. 53) 

Anualmente nas escola, as crianças são apontadas como fracassadas no seu desempenho e 

apesar de serem objeto dos discursos pedagógicos  e de terem “vozes”, nem sempre são 

oportunizadas a falar, nem sempre são ouvidas. Esta pesquisa tem então como objetivo, revelar a 

partir da escuta das crianças que têm histórico de fracasso, os significados do contexto escolar. 

O presente estudo constitui de uma abordagem qualitativa frente à temática do fracasso 

escolar, não pelo viés dos professores, dos pais, ou da sociedade, mas sim pela voz dos sujeitos 

protagonistas da instituição escolar: as crianças. Segundo Campos (2008) para saber mais sobre 
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este “terreno fértil”, saber o que as crianças gostam, o que elas pensam, o que desejam, enfim, 

para dar-lhes “vozes”, é preciso redimensionar as pesquisas visto que estudos apontam para uma 

crescente necessidade de uma sociologia da infância. 

Quem efetivamente vivencia o “não aprender” ainda é pouco ouvido. Como pode um 

adulto, sem conhecer o ponto de vista das crianças, intervir com qualidade diante de suas 

dificuldades de aprendizagem? Compartilho com Patto (2008) quando afirma que na pesquisa 

educacional brasileira o discurso das crianças é muito pouco valorizado sendo invariavelmente 

substituído por um discurso adulto, retórico e questionável sobre elas. Escutar o que os “não 

adultos” pensam sobre a Educação é relevante visto que nos permitirá, entre outros aspectos, 

considerar o seu potencial aprendente que geralmente é excluído. Permitirá ainda que este sujeito 

central da escola de quem pouco se ouve, mas muito se fala, participe desta discussão, na busca 

dos educadores contemplarem estratégias mais eficientes, mediações mais potenciais para a 

problemática do fracasso escolar. 

De acordo com Klein (2006), em meados do século XX iniciou-se o processo de extensão 

da educação básica e seu grande crescimento aconteceu nas décadas de 1970 e início de 1980. O 

acesso à escola atualmente está garantido, universalizado por lei, sendo um problema resolvido. 

Agora está mais do que hora de universalizarmos a qualidade deste ensino, que está sendo 

oportunizado a milhões de crianças e jovem anualmente. 
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3.  CENÁRIO DA PESQUISA E PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE 

 

 

... pesquisar é avançar fronteiras, é transformar conhecimentos e  

Não fabricar análises segundo determinados formatos.  

Balizas, sim, consistência, sim, plausibilidade, sim, aprisionamento 

Do real em dogmas, não. 

(Bernadette Gatti) 

 

 

Ao considerar a natureza da problemática estudada – identificar os significados do 

contexto escolar através da voz das crianças que vivenciaram a reprovação – realizei uma 

investigação com enfoque qualitativo. De acordo com Lüdke e André (1986), o estudo qualitativo 

permite a compreensão do fenômeno em seu contexto natural, possibilitando a compreensão de 

significados por meio de dados descritivos. 

Bauer, Gaskell e Allum, (2010) ressaltam que o enfoque social que a pesquisa qualitativa 

possibilita, permite ao pesquisador a realização de um trabalho com maior criticidade analisando 

a essência dos dados através das perspectivas daqueles que estão sendo pesquisados. Concordo 

com Souza e Castro (2008) que a criança é sujeito que possui saberes e experiências que devem 

ser compartilhadas, valorizadas reconhecidas e legitimadas. Nessa perspectiva desenvolvi 

entrevistas com as crianças para um estudo interpretativo de suas falas, buscando identificar os 

significados do contexto escolar para alunos do 1º ao 5º ano com dois ou mais anos de 

reprovação. 

 A coleta de dados foi realizada nos meses de setembro, outubro e novembro do ano de 

2010, com oito crianças matriculadas regularmente em duas instituições de ensino da rede 

municipal de Joinville. Além da entrevista utilizei um diário de bordo que possibilitou registros 

de informações importantes para a caracterização do contexto estudado e análise. Neste diário de 

campo registrei: dados estatísticos referentes os índices de reprovação por escola no município; 

quantidade de crianças com defasagem idade-série nas instituições escolhida; características das 

crianças participantes da pesquisa e anotações pertinentes às entrevistas. 

 Os registros ainda contemplam anotações referentes ao contexto social em que a escola 

está inserida e características físicas e pedagógicas da instituição. Estas informações foram 

coletadas por meio de conversas informais com a orientadora da escola, com as professoras das 

crianças, com as próprias criança se através de observações em sala de aula. Cabe ressaltar aqui 

que esses dados tiveram a autorização por meio de um documento emitido pela Secretaria da 
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Educação do Município de Joinville e ainda pelo consentimento verbal de todos os envolvidos na 

instituição. 

 

3.1 AS INSTITUIÇÕES E AS CRIANÇAS PARTICIPANTES 

 

Esta pesquisa foi coletada em duas escolas municipais de Joinville localizadas en regiões 

opostas: uma na zona Norte e a outra na zona Sul da cidade. O objetivo em buscar elementos em 

duas instituiçòes distintas foi de perceber se haveria alguma distinção nos discursos das crianças 

participantes que frequentam escolas localizadas em zoneamentos distintos. A escolha das 

escolas deu-se por três motivos: 1) ambas possuem turmas apenas das séries inicias (1º ao 5º ano) 

o que possibilitou encontrarmos um maior número de crianças dentro dos critérios da pesquisa; 2) 

as escolas possuem em seus dados estatísticos um número expressivo de crianças com defasagem 

idade-série e 3) as instituições estão localizadas em zoneamentos diferentes do município, uma na 

região Norte outra no Sul. 

A fim de preservar as identidades escolares chamei fictisiosamente a Escola 1 de Castelo 

Encantado e a Escola 2 de Reino da Fantasia. Criei esses nomes para as instituições participantes 

com base nos contos de fada. O motivo da escolha deu-se pela relação que fiz com os 

personagens das literaturas clássicas e os sujeitos da pesquisa refletindo da seguinte forma: assim 

como nas narrativas resolver conflitos culmina para um final feliz, na escola refletir e planejar 

novas ações frente a problemática da repetência também poderá culminar numa trajetória mais 

alegre para estas e tantas outras crianças com vivências de reprovação. Por ambas fazerem parte 

da Secretaria Municipal de Educação, algumas características de estruturação pedagógica e 

organização são as mesmas tais como: todos os professores (tanto contratados como efetivos) 

possuem nível superior completo e boa parte deles é especialista (pós-graduação lato-sensu); as 

crianças freqüentadoras das escolas moram no bairro ou em regiões bem próximas; os alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem são encaminhadas para as aulas de reforço que 

acontecem de duas vezes na semana no contraturno da própria escola com uma professora 

distinta da sala de aula. Cabe ressaltar aqui que os Projetos Políticos das Escolas estão pautados 

na concepção histórico- cultural, linha de ensino que os documentos da Secretaria de Educação se 

embasam.  
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Constituíram-se como sujeitos desta pesquisa crianças matriculadas nas séries iniciais do 

ensino fundamental (2º ao 5º ano), que não possuem nenhum comprometimento cognitivo com 

laudo e que no seu histórico escolar consta mais de um ano de reprovação. Foram entrevistadas 4 

crianças em cada uma das duas escolas determinadas, totalizando 8 crianças participantes.  

A escolha dessas crianças deu-se por meio de conversas com as orientadoras das escolas. 

Elas solicitaram na secretaria da escola a listagem de todas as crianças que continham em seu 

histórico escolar uma ou mais reprovações, ou seja, que estão com defasagem idade-série. Apartir 

desse documento elencamos quatro crianças que estavam dentro do perfil da pesquisa (com mais 

de um ano de reprovação) levando em consideração as famílias, mais fáceis de estabelecer um 

contato e que possivelmente aceitariam o convite para participar do estudo. 

Para a realização da pesquisa solicitei aos responsáveis das crianças a autorização do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Juntamente com a autorização dos pais 

optei em esclarecer também para a criança o objetivo do trabalho e o convite em participar tendo 

o cuidado em respeitar a opinião da criança por considerá-la um sujeito que possui direitos 

(CRUZ, 2008). As crianças consentiram verbalmente e sob a assinatura do seu nome no TCLE a 

participação voluntária, disponibilizando com seus familiares uma parte do seu tempo para os 

encontros necessários para a pesquisa (que eram opostos ao período que estudavam). Informei 

previamente, todos os pais e responsáveis pelos sujeitos da pesquisa envolvidos,  sobre os riscos e 

benefícios em participar do estudo, participando assim livremente do trabalho. Também 

comuniquei que a identidade de seu filho seria resguardada, e que a entrevista trataria de assuntos 

relacionados ao contexto escolar, dificuldades de aprendizagem e repetência. 

Os nomes das crianças participantes são fictícios, escolhidos por mim com base nas 

histórias de contos de fada. O motivo para tal escolha desses pseudonômios optei partindo do 

seguinte pensamento: “assim como nos contos de fada existem “conflitos” e estes após serem 

mediados elucidam um final feliz”, espero com esta pesquisa contribuir de alguma forma para um 

possível “final feliz/melhor” na vida dessas e tantas crianças que até o momento, mesmo diante 

de dificuldades para aprender e reprovações, ainda persistem em e continuam frequentando a 

escola. 
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3.2 AS ENTREVISTAS 

 

Na pesquisa qualitativa, as entrevistas, segundo Gaskel (2010), visam mapear e 

compreender o mundo social, proporcionando entre o entrevistador e o entrevistado, interações 

significativas para a compreensão da realidade. Seguindo o objetivo desta pesquisa, que é 

identificar significados do contexto escolar por meio do discurso infantil, optei pelo instrumento 

de coleta por meio de entrevistas individuais, na busca de compreender e explorar opiniões e 

percepções infantis em torno de suas vivencias que permeram por reprovações. Por ser um 

método interativo, complexo, de caráter reflexivo onde conhecimentos, emoções, valores e 

sentimentos auxiliam na compreensão da subjetividade dos protagonistas (SZYMANSKI, 2002), 

acredito que este instrumento possibilitou informações as quais o estudo objetiva. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas, pois, segundo 

Gaskell (2010, p. 68) “[...] a finalidade real da pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, 

mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em 

questão”.  Foram realizadas duas entrevistas em dois encontros alternados. A realização de duas 

entrevistas individuais com cada sujeito da pesquisa deu-se pela necessidade de as questões 

norteadoras serem divididas em dois momentos, tendo o cuidado para que o diálogo com a 

criança não se tornasse cansativo se realizado num único dia. As entrevistas foram realizadas nas 

dependências da instituição de ensino, no horário contraturno de estudo, em salas cedidas pela 

escola (sala de arte e sala da orientação). O tempo médio para cada entrevista foi de 

aproximadamente quinze a trinta minutos, oscilando a quantidade conforme o envolvimento de 

cada criança durante a conversa.  

Para a coleta de dados e realização desta investigação desenvolvi as seguintes ações:  

1) Autorização da pesquisa através da Secretaria da Educação do município: 

Inicialmente agendei um horário com a secretária da Educação socializando a 

intencionalidade da pesquisa, solicitando a assinatura do Termo de autorização para a realização 

da pesquisa (Ver Apêncice A) e requerindo os dados estatísticos de reprovação nos últimos cinco 

anos, das 89 escolas da rede municipal de ensino. Através de um documento emitido pela 

Secretaria da Educação tive a autorização, como pesquisadora, em coletar os dados nas escolas 

escolhidas até o término do ano letivo de 2010. 
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2) Agendamento nas Instituições: 

Num segundo momento, marquei encontros nas Instituições onde, informei a direção da 

escola, os objetivos da pesquisa e esclareci dúvidas. Juntamente com as orientadoras das escolas 

listamos quais crianças atendia aos critérios considerados pela pesquisa, reiterando o critério de 

terem pelo menos dois anos de reprovação.  

3) Conversa com os responsáveis e professores: 

Selecionadas as crianças, me disponibilizei em conversar com os familiares esclarecendo 

os propósitos da pesquisa e convidando-os para a participação, juntamente com a criança, por 

meio da assinatura do TLCE - Termo de Livre Consentimento Esclarecido (Ver Apêndice B). O 

esclarecimento aos professores das crianças também foi feito, assim como a solicitação para a 

permissão em participar das aulas destas crianças, a fim de estabelecer um vínculo com elas e não 

ser uma pessoa estranha no dia da primeira entrevista.  

4) Conversa com as crianças: 

Após alguns dias de participação em sala de aula, agendei por meio de um bilhete à 

família um horário no período oposto que a criança estudava, para que eu pudesse conhecê-la de 

maneira individual. Nesse primeiro encontro individual, conversei informalmente com cada 

criança sobre quem eu era e o trabalho que eu estava realizando. Logo depois, convidei a criança 

a participar da pesquisa. Realizamos neste encontro uma atividade lúdica através de um jogo 

chamado “Lince” e pedi para que a criança produzisse um desenho registrando o que gostava na 

escola. Este momento lúdico com o jogo e o desenho, não teve cunho científico, apenas foram 

oportunizados para que pesquisadora e pesquisado pudessem ter um contato direto e individual 

antes do momento das entrevistas. Corsaro (2005) relata que uma aceitação completa (dos 

pesquisadores pelas crianças) é possível, bem como uma participação plena por meio da qual o 

pesquisador cresce com as crianças e compartilha diretamente suas vidas como um amigo adulto 

especial.  

5) Primeira entrevista: 

Após aproximadamente uma semana na instituição, agendei novamente por meio de 

bilhete a primeira entrevista com cada uma das crianças. Durante a realização da entrevista fiz o 

uso do que chama Gaskel (2010) “tópico guia”, que são títulos de parágrafos planejados 

previamente, que auxiliam o pesquisador a nortear a entrevista e não perder o foco daquilo que é 

necessário perguntar a todos. Estes tópicos guia funcionam não apenas como lembrete ao 
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pesquisador, mas denota flexibilidade no diálogo visto que não se prende a uma pergunta fixa, 

possibilitando ao entrevistado explanar as suas experiências de maneira mais aberta. A primeira 

entrevista realizada com as crianças possuíram oito questões norteadoras para análise dos dados 

(Ver Apêndice C). Durante o decorrer da entrevista elaborei outras questões de acordo com as 

respostas das crianças. Abaixo apresento as questões e os objetivos, caracterizando o potencial 

interpretativo de cada pergunta: 

 

1. Olhar da criança a respeito do contexto escolar 

“Eu estou realizando um trabalho nesta escola, mas para isso preciso conhecê-la melhor, 

saber sobre as salas de aula, os professores e os alunos. Como você já é aluno daqui, conhece 

melhor do que eu, precisarei de sua ajuda. Então diga-me como é esta escola? E as salas de 

aula? E os professores?” 

 Esta pergunta foi idealizada com o objetivo de identificar o que a criança sabe 

sobre a escola, o que percebe na instituição, o que mais chama a sua atenção. 

 

2. Os papéis assumidos pela criança dentro da escola 

“Você deve fazer algumas coisas enquanto está no horário de aula. Conte pra mim o que 

você faz aqui na escola? Quais são as atividades ou situações que você vivencia que são mais 

interessantes no seu ponto de vista, e ainda quais são aquelas que você não gosta muito?”  

 É objetivo de a pesquisa saber o que a criança gosta ou não de fazer na escola e o 

que pra ela é mais ou menos relevante. 

 

3. As dificuldades de aprendizagens em determinadas áreas de estudo 

“Você tem muitas disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, etc. E 

cada disciplina a professora pede para vocês fazerem algumas atividades. Em sua opinião quais 

são as disciplinas que você julga ser fácil e quais você julga ser difícil? Por quê?”  

 Esta pergunta visa descobrir quais disciplinas a criança julga ser mais fácil e mais 

difícil aprender, bem como os motivos para tal facilidade e dificuldade. 
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4. As dificuldades de aprendizagem manifestadas pelas crianças em seu discurso 

“A professora ensina vários conteúdos e atividades para a turma durante todo ano. 

Algumas você deve achar mais fácil, outras mais difíceis, não é mesmo? Quais suas maiores 

dificuldades na escola? E o que você faz quando não consegue realizar alguma atividade 

proposta pela professora?” 

 Acredita-se ser fundamental saber da criança o que ela percebe como sendo algo 

dificultoso para si e ainda sua atitude diante de situações escolares difíceis. 

 

5. A auto-estima e auto-imagem destas crianças em situação de fracasso escolar 

“O que você sente quando não consegue realizar uma atividade proposta?” 

 Esta questão possibilita compreender a maneira que a criança se sente frente às 

dificuldades encontradas na escola. 

 

6. As relações estabelecidas no contexto escolar (relação educador-educando) 

“Você já deve ter tido algumas professoras até chegar nesta série e cada professora tem 

um jeito de falar, um jeito de explicar, não é mesmo? Qual professora você mais gostou até 

agora? Por quê? Quais são as características que uma boa professora tem? Pra você o que é 

uma boa professora?” 

 Por meio desta pergunta teve-se a intenção de compreender que características a 

criança julga ser importante em um bom professor  

 

7. Necessidades da criança em relação à professora 

“Agora vamos imaginar uma situação bem diferente: se você fosse explicar para a sua 

professora como ela deve ensinar para os alunos aprenderem mais, como você faria?” 

 Esta ilustração teve a intencionalidade de identificar aspectos que a criança 

considera relevante no professor e descobrir possíveis necessidades nessa relação. 

 

8. Pergunta aberta para a criança falar sobre a temática  

“Tem mais alguma coisa da qual não falamos e que você acha importante que eu saiba 

para conhecer você e sua escola?” 
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 Esta pergunta aberta visa oportunizar um momento onde a criança possa falar de 

algo que sinta necessidade. 

 

6) Segunda entrevista: 

Após o período de uma semana, a segunda entrevista foi agendada com a criança. Nesta 

segunda coleta de dados foram abordadas questões que pudessem elucidar o que as crianças 

sabem e pensam sobre outros aspectos do contexto escolar, ampliando as questões norteadoras da 

primeira coleta (Ver Apêndice D). Neste momento posterior permearam questões mais 

direcionadas á função da escola, a dinâmica das aulas, a concepções de bom/mau aluno, a 

reprovação e avaliação. Foram mais sete questões norteadoras que vieram agregar as primeiras, 

possibilitando uma maior compreensão do contexto escolar por meio de seus significados pela 

voz das crianças. Segue abaixo os questionamentos: 

 

1. Sobre a função/finalidade da escola 

“Diga-me por que você acha que as pessoas vão á escola? Você gosta da escola? Sim? 

Não? Por quê? Diz uma coisa que você gosta muito de fazer fora da escola.  E aqui na escola? 

Por quê? Diz uma coisa que você não gosta de fazer na sua casa, que os pais pedem e você acha 

muito chato. E na escola? Por quê? Você gosta de estudar?” 

 Esta questão busca reconhecer que tipo de finalidade a escola possui para a criança 

e suas preferências no contexto escolar. 

 

2. Sobre a dinâmica das aulas 

“Você acha que está aprendendo na escola? O quê? Como são as aulas? Elas são 

interessantes? Cansativas? Chatas? Diferentes? Divertidas? O que você sempre faz, todo dia em 

sala de aula? Que tipo de atividade? O que vocês quase nunca fazem e gostaria de fazer mais na 

escola?” 

 Esta pergunta foi formulada com o objetivo de perceber o que a criança pensa 

sobre a dinâmica das aulas e o que considera mais significativo. 
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3. Sobre sua concepção de “bom” aluno, “mau” aluno e criança “inteligente” 

“Você tem amigos? Eles são bons alunos? Como é um bom aluno? E um mal aluno, com 

é? Como é uma criança inteligente? Quem você acha que é mais esperto, mais inteligente na sua 

classe? Por quê? E quem você acha que é menos inteligente? Por quê?” 

 Acredita-se fundamental compreender o que para a criança é ser “bom”, “mau” e 

aluno inteligente, pois essas concepções estão relacionadas á mensagem que lhe é passada por 

meio das suas experiências. 

 

4. Sobre a postura dos professores 

“Como é o seu professor? Você acha que ele ensina bem? O professor conversa com os 

alunos em sala? Dê-me exemplos. O professor elogia os alunos? Quando? E quando o aluno 

erra, o que o professor faz? Você acha que o seu professor é seu amigo? Você acha que o 

professor gosta mais de alguns alunos do que de outros? Por quê? Como a professora ensina? O 

que pode fazer na sala de aula e o que não pode?” 

 Reconhecendo o papel de importância do professor no processo de ensino-

aprendizagem da criança, esta questão norteadora possibilita sabermos que tipo de postura o 

professor apresenta a criança, ou seja, como a criança percebe o professor em situações 

cotidianas. 

 

5. Sobre a experiência da reprovação 

“Você já reprovou de ano? Por que você reprovou? Se você repetiu de ano foi por quais 

motivos? Como foi esta experiência? Bom? Ruim? Indiferente? O que é preciso fazer para 

passar de ano? O que os teus pais falam? E a professora?” 

 Perceber os significados da reprovação para a criança é questão primordial da 

pesquisa, por isso através dessa questão norteadora específica, buscou-se identificar se a criança 

tem a tomada de consciência de suas reprovações, os motivos que para ela contribuíram com o 

fracasso e sua opinião em relação a esta experiência. 
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6. Sobre o processo de avaliação 

“O que você entende por avaliação? Para que serve a avaliação? Quem avalia na escola? E 

quem é avaliado? Como vocês são avaliados?  Como a professora dá nota?  O que você acha 

desta forma de ser avaliado? Como que a professora sabe se o aluno está aprendendo ou não?” 

 Se tratando de crianças com histórico de reprovação acredita-se ser fundamental 

perguntar a criança sobre o processo de avaliação que ela vivenciou/vivencia. Esta questão 

norteadora procurou identificar o que a criança sabe e pensa a respeito da avaliação. 

 

7. Sobre as “provas” 

“O que você acha das provas? Como são as provas? O que tem nas provas? O que se 

avalia? Como você se sente no momento da prova? Quando vocês realizam provas? O que as 

professoras fazem com o resultado das provas? Depois que você recebe o resultado, a nota, o 

que você faz? Vocês fazem uma correção, arrumam o que errou, revisam a prova?  Fazer prova 

é bom ou ruim? Por quê?  De que jeito você gostaria de ser avaliado?” 

 A prova é um instrumento comum de avaliação nas escolas, e esta questão 

pretende compreender o que a criança sabe, entende e pensa a respeito desta forma específica de 

avaliação. 

 

As entrevistas foram áudio-gravadas individualmente e transcritas de maneira fidedigna a 

fim de preservar todas as palavras oralizadas pelos sujeitos participantes. Após a coleta dos dados 

realizei uma leitura minunciosa dos resultados das transcrições das entrevistas para uma pré-

análise.  

Desprovido de categorias pré-estabelecidas busquei fazer uma atividade denominada por 

Bardin (1979) de “leitura flutuante”, cujo processo consiste em conhecer e analisar o conteúdo, 

deixando-se invadir por impressões e orientações dos sujeitos pesquisados que elucidaram com 

mais significância ao que a pesquisa se propõe. 

Após sucessivas leituras deste material, tendo em vista os objetivos almejados e a 

problematização do tema em estudo, foi possível identificar os aspectos mais relevantes, isto é, as 

expressões e as considerações que se configuraram como pontos significativos para análise, 

diante das informações externalizadas pelas crianças participantes da pesquisa. 



38 

 

Para análise não utilizei o recurso de categorização, mas examinei as respostas por meio 

de eixos de significância. Optei por esta proposta de análise visto que os eixos possibilitam 

explorar os sentidos das opiniões coletivas de forma não excludente, caracterizada. De acordo 

com Lefreve e Lefreve (2005, p. 31), “[a análise de eixos] é semanticamente mais rica, pois é mais 

plena de conteúdos significativos, fazendo emergir os variados detalhamentos individuais de uma 

mesma opinião coletiva diante do tema pesquisado”. 

É importante relembrar que nas falas foram utilizados nomes fictícios para preservar a 

identidade da criança e entre parênteses consta sua idade e os anos de repetência. Os grifos foram 

de minha responsabilidade, para destacar elementos considerados de maior relevância. 

Foram analisadas duas entrevistas de cada uma das oitos crianças, totalizando desesseis 

transcrições. A análise dos dados realizei através das seguintes etapas: 

 

1º Etapa: Transcrição com fidedignidade de todas as entrevistas áudio-gravadas e 

Primeira análise: Inicialmente ouvi e transcrevi as entrevistas de maneira fidedigna, 

preservando os elementos das falas das crianças (Ver Apêndice E). No momento das transcrições 

já pude perceber temas comuns que foram surgindo entre os sujeitos da pesquisa. Realizei então a 

primeira análise gerando as “unidades de significância”. As unidades de significância são 

conteúdos expressados pelos entrevistados que apresentam maior significatividade, trazendo 

pensamentos comuns nos discursos (LEFREVE; LEVREVE, 2005). Nesta análise inicial, nomeie 

vinte unidades de significância, por meio de aspectos semelhantes entre si emergidos nos relatos. 

Nas transcrições identifiquei cada unidade de significância com uma cor, para que elas ficassem 

destacadas no texto. Construí um quadro para cada unidade de significância (Ver exemplo no 

Apêndice F), onde agrupei as falas das crianças que tinham relação àquela temática. Abaixo 

(Esquema 3) apresento em formato de esquema, as unidades geradas: 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Esquema 1- Unidades de Significância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Produção do pesquisador (2012). 

 

 

Fonte: Produção do pesquisador (2012). 

 

 

2º Etapa: Segundo momento da Análise: Dando continuidade ao processo de análise, 

busquei explorar os dados distribuídos nos quadros das unidades (Ver exemplo no Apêndice F). 

Pensando em aspectos que contemplavam o contexto escolar em que as crianças estão inseridas 

reorganizei as unidades de significância agrupando-as em sete eixos. Das 20 unidades de 

significância apresentadas acima, retomei o objetivo deste estudo e elegi sete eixos de 

significância. As falas das crianças foram reagrupadas nesses eixos gerando novos quadros de 

análise (Ver exemplo no Apêndice G). Estes eixos estão caracterizados na Esquema 04 abaixo. 

Ao lado do nome de cada eixo, descrevi as unidades de significância que se encontra em cada um 

deles. 
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Esquema 2- Eixos de Significância. 

 

Fonte: Produção do pesquisador (2012). 

 

3º Etapa: Terceiro momento da Análise, exploração dos dados e processo de 

interpretação: Num terceiro momento de análise realizei novas leituras dos quadros produzidos 

pelos eixos de significância (Ver exemplo no Apêndice G). Através de uma escuta sensível 

(BARBIER, 2007), explorei criteriosamente cada quadro produzido dos sete eixos retomando os 

objetivos específicos da pesquisa. Nesse processo criei um terceiro quadro chamado de eixos 

temáticos. Esta terceira e última análise permitiu-me gerar o quadro síntese (Ver Apêndice H) 

contemplando o objetivo que a pesquisa se propôs que trata de identificar os significados do 

contexto escolar a partir de manifestações de crianças com histórico de repetência. 

•conhecimentos sobre o contexto escolar 

•saberes sobre sua função/finalidade 

•o que gostam e não gostam de fazer 

•Eixos temáticos: 1, 12, 13 

1. ESCOLA 

 
•relação aluno x professor 

•metodologia (concepção de ensino e aprendizagem) 

•postura/ condutas do professor 

•Eixos temáticos: 2, 4, 5, 6 , 8 

2. PROFESSOR 

 

•metodologia  vivenciada 

•conteúdos/disciplinas mais fáceis ou que gostam 

•conteúdos/disciplinas mais difíceis ou que não gostam 

•Eixos temáticos:  4, 10, 11, 12 

3. CURRÍCULO/METODOLOGIA  

 

•experiência da reprovação/ motivos 

•o que entende por avaliação 

•o que pensa sobre asprovas 

•Eixos temáticos: 9, 14, 15 

4. AVALIAÇÃO 

 

•sentimentos externalizados em relação as vivências 
escolares 

•Eixos temáticos: 3 

5. SENTIMENTOS 

•desejos e sonhos que possuem 

•necessidades frente as suas dificuldades 

•Eixos temáticos: 16, 19 
6. DESEJOS/NECESSIDADES 

•perfil de bom aluno 

•perfil de mau aluno 

•perfil de criança inteligente 

•Eixos temáticos: 7, 17 e 18 

7.PERFIS DE ALUNOS 
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Este processo de decodificação denominado por FLICK (2009) permitiu que eu 

condensasse as entrevistas e os temas mais pertinentes dentro do questionamento do trabalho. No 

Esquema 5 apresento a maneira pela qual organizei os eixos de significânica dentro dos eixos 

temáticos. 

 

Esquema 3- Eixos temáticos. 

 

Fonte: Produção do pesquisador (2012). 

 

Este tipo de análise permite que os dados sejam vistos pela frequência com que aparecem 

nas entrevistas, e neste processo fiz várias leituras das falas dos sujeitos elencando palavras-

chave sobre temáticas semelhantes levantadas pelos sujeitos da pesquisa (GASKELL, 2010). Este 

esquema final “Eixos temáticos”, será a matriz que utilizarei para a análise do capítulo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Sentimentos 
externalizados 

•SENTIMENTOS 

•tristeza 

•vergonha 

•medo 

•incapacidade 

•Obs: Este eixo 
temático foi composto 
pelos eixos de 
significância: 5, 6 e 7 

Professor 

•ASPECTOS 
NEGATIVOS 

•a postura docente 

•intervenção 
insuficiente 

•relacação professor x 
aluno- aspectos 
negativos 

•ASPECTOS POSITIVOS 

•metodologias 
diferenciadas (aulas 
de reforço) 

•relacão professor x 
aluno - aspectos 
negativos 

•Obs: Este eixo 
temático foi composto 
pelos eixos de 
significância: 2 e 3 

Currículo/ Metodologia 

•ASPECTOS 
NEGATIVOS 

•metodologia 
empregada nas aulas 

•conteúdos/disciplina 
que não gostam ou 
que consideram difícil 

•concepção de ensino 
e aprendizagem com 
foco na "cópia"  

•ASPECTOS POSITIVOS 

•os que gostam  

•os que consideram 
fácil 

•Obs: Este eixo 
temático foi composto 
pelos eixos de 
significância: 1 e 3 

Avaliação 

•AVALIAÇÃO 

•instrumentos 
avaliativos 

•finalidade da 
avaliação 

•importância da nota 

•erro e revisão 

•recuperação paralela 

•Obs: Este eixo 
temático foi composto 
pelos eixos de 
significância: 4 e 7 
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4. O QUE AS CRIANÇAS DIZEM SOBRE O CONTEXTO ESCOLAR? 

 

 

É no problema da educação que assenta o grande segredo  

do aperfeiçoamento da humanidade. 

(Immanuel Kant) 

 

 

Os dados das entrevistas foram interpretados, discutidos e apresentados a partir dos eixos 

temáticos gerados no terceiro momento da análise (Ver Apêndice H). Os quadros que configuram 

os eixos temáticos foram criados através de todo o processo interpretativo discursivo das falas 

das crianças em relação as suas experiências escolares. Os temas apresentados serão tratados 

como eixos temáticos, a saber: 

 

 Sentimentos externalizados sobre o contexto escolar 

 Significados relacionados ao professor 

 Significados em torno do currículo e da metodologia  

 Significados voltados à avaliação 

 

As crianças participantes serão identificadas por pseudonômios de personagens dos contos de 

fada: Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas, Robin Wood, Cinderela, 

Rapunzel, João do pé de feijão e Branca de Neve. Suas falas aparecerão em itálico e negrito na 

discussão dos resultados e ao lado do seu nome irá constar sua idade seguindo do número de 

reprovações que vivenciou. 

 

 

4.1 AS ESCOLAS E SUAS CRIANÇAS 

 

 Duas escolas e oito crianças participaram da pesquisa. Abaixo descrevo dados que 

visam representar características de cada uma das instituições e dos sujeitos pesquisados. Apesar 

das experiências de reprovação ser algo em comum nas crianças participantes da pesquisa, a 

singularidade de cada uma delas foi algo enriquecedor para o trabalho. As oito crianças 

participantes da pesquisa, relatadas acima possuem características peculiares. As descrições 

abaixo basearam-se em conversas informais que tive com as crianças, com os profissionais da 

escola (professora e orientadora) e por meio de observações que realizei em sala de aula enquanto 
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estabelecia um vínculo com as crianças participantes. Ressalto que nenhum tipo de avaliação, 

sondagem ou diagnóstico foi realizado com os sujeitos da pesquisa. 

 

4.1.1 Escola: Castelo Encantado 

 

A Escola Castelo Encantado é muito ampla, bem organizada e aconchegante. Suas 

paredes são decoradas com trabalhos das crianças, com murais informativos da secretaria e 

motivos temáticos de festividades do calendário.  Em se tratando de estrutura física possui uma 

ampla quadra coberta, um parque bem estruturado, salas arejadas e grandes, biblioteca, sala 

informatizada, sala de apoio pedagógico, praça de leitura, refeitório e um pátio espaçoso e 

arborizado.  

Localizada na região Norte do município, a comunidade deste bairro é composta por 

famílias com uma renda média de um a três salários mínimos. Segundo a orientadora da escola, 

muitas famílias permanecem na região por um período transitório, mudando-se para outros locais 

(bairros, municípios ou Estados) e retornando com frequência. As famílias possuem em geral de 

2 a 5 filhos, sendo que cerca de um terço delas recebe o benefício do governo Bolsa Família.  As 

crianças costumam ir para a escola com seus irmãos mais velhos ou vizinhos, realizando este 

trajeto a pé ou de bicicleta. 

De acordo com o P.P.P. (Projeto Político Pedagógico) esta escola tem 725 alunos 

matriculados totalizando 24 turmas de 1º ao 5º ano. Possui um total de 25 professores, sendo 17 

regentes de turmas e 8 que lecionam as demais disciplinas de Educação Física, Arte, Inglês, Aula 

de Informática e Biblioteca. A escola foi fundada em 1997 e atualmente oferece vagas tanto no 

período matutino quanto no vespertino. Segundo dados estatísticos da Secretaria da Educação o 

índice de reprovação desta escola, nas primeiras séries do Ensino Fundamental, foi em 2010 de 

14,8% no 2º ano e 10,7% no 3º ano. Esses números estão acima na média nacional de 10,3% e 

totalizam na escola Castelo Encantado, 64 crianças defasadas idade-série. O Esquema 1 abaixo 

corresponde a quantidade de crianças que já tiveram pelo menos um ano de reprovação e 

encontram-se defasadas nas seguintes turmas: 
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Esquema 4- Castelo Encantado: crianças defasadas idade-série – Dados retirados na 

secretaria da escola. 

 

 Fonte: Produção do pesquisador (2011). 

 

Este valor é bastante significativo, visto que informa que 8,82% do total de alunos 

matriculados na escola Castelo Encantado já vivenciaram pelo menos um ano de reprovação. 

Destas 64 crianças com defasagem no seu processo de aprendizagem, a maioria delas encontra-se 

nas turmas de 4º ano e segundos dados da secretaria da escola, mais da metade delas, cerca de 34 

crianças, reprovaram mais de uma vez na escola.  

Desta escola as apresento as quatro crianças participantes: 

 

Criança 1: Cinderela 

 

Cinderela é uma menina tranquila para falar e agir. Mora com os seus pais e irmão numa 

residência bem próxima a escola. A professora disse que nas aulas costuma ser bem assídua, 

justificando suas faltas e recuperando as atividades perdidas quando falta. Seus pais participam 

da sua vida escolar com frequência, preocupando-se com suas dificuldades de aprendizagem e 

reprovações. Por terem um baixo nível de escolaridade, ajudam Cinderela nas tarefas de casa da 

maneira que podem. Em sala de aula a menina pareceu-me ser bem quieta. Sua participação foi 

muito pequena, fala baixinho e procura estar envolvida nas atividades propostas pela professora. 

De acordo com a professora Cinderela encontra-se na hipótese de escrita alfabética e suas 

dificuldades no 3º ano estão mais acentuadas à compreensão e produção textual. Cinderela 

consegue ler bem, porém praticamente só decodifica o código, pois sua compreensão em relação 

ao que leu é muito breve. Nos momentos de escrita sente-se insegura e não consegue desenvolver 

suas ideias. Já na matemática Cinderela realiza cálculos simples de adição e subtração por meio 

de algoritmos, porém nas situações problemas necessita de muita intervenção para entender a 
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ideia do que está sendo solicitado. Cinderela frequentava as aulas de reforço no contraturno, até a 

metade do ano de 2011, porém quando chegou à hipótese alfabética saiu por inidicação da 

professora do reforço. Na escola da menina é assim, a criança permanece nas aulas de reforço até 

conseguir escrever alfabeticamente as palavras, chegando nesta fase “ganha alta” e não precisa 

mais ir. 

 

Criança 2:  Rapunzel 

 

De cabelos longos e pretos, olhos castanhos e com características físicas bem miúdas para 

sua faixa etária, assim é Rapunzel. Muito calma, fala baixinho demonstrando certa timidez em 

conversar. Rapunzel mora atualmente com seu pai, sua madrasta e irmãos, bem perto da escola. A 

menina senta na primeira carteira e de acordo com a professora está muito aquém da turma, pois 

não conhece sequer as letras o alfabeto. Rapunzel fica em grande parte perdida nas atividades, 

sem saber o que fazer, quietinha, esperando a professora atender os demais, ou ainda aguardando 

o momento da correção do quadro para copiar na folha aqueles signos que no momento mal sabe 

o que é. A menina já vivenciou duas reprovações em turmas de alfabetização que frequentou em 

outras escolas e atualmente nesta continua tentando aprender não apenas na sua turma do 3º ano 

como também nas aulas de reforço. Duas vezes na semana, no contraturno, a menina participa 

das aulas de reforço. Seu entusiasmo em falar desses momentos é bem grande, pois lá segundo 

ela “lá tem computador, jogos e outros materiais bem legais para aprender o alfabeto”. 

 

Criança 3: João do pé de feijão 

 

Este menino é muito querido, e quando trabalhei nesta escola em 2008 tive o privilégio de 

tê-lo como aluno. Muito comunicativo e prestativo com as pessoas, João do pé de feijão faz 

novos amigos por onde passa. Segundo ele tem amigos de todas as séries! A professora disse que 

João é um menino dedicado às tarefas escolares, persistente e muito assíduo. Suas dificuldades 

são bem acentuadas na língua portuguesa, especificamente na produção escrita e compreensão de 

textos. Encontra-se na hipótese alfabética, mas lida com muitos conflitos cognitivos e 

ortográficos. Nos momentos em que estive em sala de aula observei que quando João tem dúvida, 

ou quando não consegue realizar determinada atividade sozinho, João baixa a cabeça e 



46 

 

silenciosamente chora. Demonstra muita insegurança na aprendizagem necessitando de muito 

estímulo emocional para acreditar que é capaz de aprender, visto que o rótulo da incapacidade já 

está introjetado nele. Na matemática sente-se mais tranquilo, pois operações simples com 

algarismos menores consegue realizar. Suas reprovações aconteceram no 2º ano (1º série) e a 

outra no 3º ano (2º série) as quais ele as atribui a si próprio, por falta de atenção e conversas. 

Desde bebê reside com sua vó materna e seus tios. Sua mãe foi embora para outra cidade e muito 

raramente vem visitá-lo. Seu pai não conhece, mas seu vô é muito especial e lhe dá muito carinho 

e atenção. Sua vó sempre que é solicitada vai à escola e compromete-se como família na 

educação de João.  

 

Criança 4: Branca de Neve 

 

Pele branca como a neve, olhos pretos como o ébano, eis aqui a nossa Branca de Neve. 

Essa menina é muito falantea. Sorri o tempo todo e para todos, porém é de poucas palavras. Na 

entrevista falou pouco, respondeu as perguntas com respostas curtas sem muitos detalhes. Em seu 

histórico de reprovação constam duas reprovações, uma no 2º ano (1º série) e outra no 3º ano (2º 

série). Segundo a orientadora da escola, essas reprovações aconteceram na outra escola que 

estudava, visto que nesta instituição foi matriculada neste ano de 2011. Em sua residência moram 

os seus pais e uma irmã. Ambos trabalham fora e Branca de Neve com sua irmã ficam na parte da 

manhã com o tio. Seus pais segundo ela quase não tem tempo para ajudá-la nas tarefas de casa, 

mas mesmo assim Branca de Neve faz da forma que consegue. Nos momentos em nque estive em 

sala de aula percebi que Branca de Neve senta na última carteira de uma fileira de sete crianças, e 

como praticamente não fala nada na sala, às vezes nem parece que a menina está por ali. Algumas 

amigas suas falaram para mim que Branca de Neve é uma boa aluno, por ser quieta e não 

encomodar a professora. De acordo com a professora suas dificuldades estão focadas na 

Matemática e Língua Portuguesa. Tem dificuldades no cálculo, na abstração do número, na 

escrita e na leitura. Encontra-se na hipótese de escrita alfabética, mas não consegue produzir 

textos e apresenta muitos conflitos cognitivos no momento da produção, o que a faz ficar parada 

e desenvolver seu texto. 
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4.1.2 Escola: Reino da Fantasia 

 

A escola Reino da Fantasia é uma escola de estrutura menor e mais simples. Seu 

aconchego está nos profissionais que nela trabalham, visto que muitos professores por gostarem 

do ambiente, já estão há anos lecionando nesta escola. Segundo dados registrados no P.P.P. 

(Projeto Político Pedagógico) a escola possui atualmente 754 alunos, distribuídos em três 

períodos diurnos: matutino, intermediário e vespertino. São no total 27 turmas de 1º ao 5º ano, e 

28 professores, sendo 20 com formação em Pedagogia e 8 professores com formação em 

disciplinas específicas tais como: Educação Física, Arte e Inglês e Sala Informatizada. A 

infraestrutura da escola Reino da Fantasia é pequena e mais simplória. Apesar de ter sala 

informatizada, sala de arte, apoio pedagógico e biblioteca, a escola carece de um espaço 

planejado para as aulas de educação física e também um parque estruturado e seguro para as 

crianças. 

Inserida em uma comunidade na região Sul do município, a escola Reino da Fantasia 

atende crianças com baixo nível econômico, formada por famílias migrantes vindas de outros 

estados. A orientadora relatou que muitas dessas pessoas chegaram em Joinville com o objetivo 

de conquistar um espaço nas indústrias e na área de construção civil, porém com pouca 

qualificação necessária nem sempre alcançam a materialização desse sonho por uma vida mais 

promissora. Ela ainda informou que na comunidade existe um número considerável de famílias 

que vivem em bolsões de ocupação – vulgarmente conhecidos como invasões – sem 

infraestrutura e saneamento básico adequado. Muitas famílias contam apenas com a renda 

proveniente do Programa Bolsa Família para sobreviver, outras se mantém coletando e 

comercializando material reciclado. Uma qualidade a ser evidenciada é a presença das famílias na 

escola, algo que vem sendo construído pela equipe de gestão da escola.  

De acordo com os dados estatísticos da Secretaria da Educação o índice de reprovação no 

ano de 2010 foi de 10,3% no 2º ano e 5,4% no 3º ano. Porém, no que diz respeito a crianças com 

defasagem idade-série o percentual sobe para 13,9%, totalizando 105 crianças. A amostragem 

(Esquema 2) abaixo caracteriza este volume por turmas: 
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Esquema 5- Reino da Fantasia: crianças defasadas idade-série Dados retirados na 

secretaria da educação. 

 

 

 Fonte: Produção do pesquisador (2011) 

 

Os dados acima mostram que nesta escola nos 4os e 5os anos do Ensino Fundamental é 

que se concentram uma maior quantidade de crianças que já reprovaram pelo menos uma vez. É 

importante destacarmos que segundo dados da secretaria da escola, 78 do total das 105 crianças 

possuem em seu histórico escolar mais de um ano de reprovação, sendo a 1º reprovação quase 

sempre vivenciada nas classes de 2º ano (alfabetização). 

 As crianças participantes desta escola foram as seguintes: 

 

 

Criança 5: Bela Adormecida 

 

A Bela Adormecida uma menina de 11 anos que frequenta o 3º Ano do Ensino 

Fundamental de nove anos. Mora com sua mãe, dois irmãos e o padrasto. É a filha do meio, e 

juntamente com seu irmão mais novo costuma ir à escola a pé. Seu pai faleceu há um ano e meio 

atrás, e este fato, ainda é muito difícil de Bela lidar em função do ótimo vínculo que tinha com 

ele. Sua mãe não trabalha fora, dedicando-se a casa e a família. Já o padrasto, com quem tem boa 

convivência, trabalha na área metalúrgica de uma empresa. É ele quem sustenta a maior parte das 

despesas da família e sua mãe contribui com o salário que recebe do seu falecido esposo. Bela 

reside em casa própria e vem frequentemente com material escolar e uniforme adquirido por sua 

família. 

A Bela Adormecida pareceu-me ser duas crianças na escola, uma “acordada” (ativa) e 

outra “adormecida” (apática). Digo isso porque na sala de aula apresentou comportamentos 

quietos e introspectivos; já fora dela, com suas amigas, mostrou-se falante e bem extrovertida. 
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Em sala demonstrou certa timidez diante do grupo e insegurança em se expor; já no recreio, 

divertiu-se com as demais crianças dançando coreografias da “moda” e liderando algumas 

brincadeiras coletivas. 

Dentro da classe Bela Adormecida interagiu pouco com a turma, conversando em tom 

baixo para não chamar muito a atenção. Nas atividades propostas pela professora, percebi que 

Bela Adormecida não conseguiu realizar com autonomia praticamente todas as tarefas indicadas 

necessitando de auxílio. Nestes momentos, Bela costumava solicitar ajuda aos seus amigos das 

carteiras mais próximas ou esperava o momento da correção para copiar as respostas certas do 

quadro.  Seus vínculos de amizade na escola não são em grandes números, porém conta com eles 

nos momentos de dificuldade durante as atividades. Pedir ajuda aos amigos quando não consegue 

fazer algo sozinha é algo muito comum em sua conduta. 

Já comigo, estabeleceu vínculo de confiança logo nos primeiros dias, sentindo-se muito a 

vontade em falar dos seus anseios, gostos, dificuldades, necessidades, etc. Diante de suas 

inúmeras dificuldades, a de ler e escrever são as que mais a incomoda. A professora relatou que 

Bela encontrava-se na hipótese de escrita silábica com valor sonoro, conseguindo perceber 

algumas unidades sonoras das palavras ao escrever. Na leitura, palavras soltas até tentava ler 

sozinha, mas quando não sabia procurava adivinhar o que estava escrito. Diante de um jogo que 

brincamos no 1º encontro para nos conhecermos, percebi que Bela não reconhece todas as letras 

que compõem o alfabeto. Confirmei esta informação com a professora e constatamos que apesar 

da menina ter vivenciado dois anos de reprovação (um no 2º ano e outro no 3º ano) o 

conhecimento das letras que compõem o alfabeto não foi aprendido até o presente momento. A 

professora relatou que na matemática, Bela Adormecida reconhece os algarismos (0 á 9) e 

consegue efetuar,  com auxílio, cálculos simples de adição e subtração. Já em situações 

problemas, necessita de ajuda no ato da leitura e intervenções para a compreensão. Por ser uma 

criança copista, seus cadernos são em geral bem organizados, apesar de terem muitas atividades 

incompletas e apresentarem pouca correção, tanto por ela quanto pela professora. Segundo a 

orientadora da escola Bela Adormecida pedeu a vaga no reforço devido suas faltas, que eram 

consecutivas. 
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Criança 6:  Chapeuzinho Vermelho 

 

Sabe essas crianças carismáticas que sorriem pra tudo e pra todos? Então, assim é a 

Chapeuzinho Vermelho. Menina de pele negra, olhos bem pretinhos cheio de trancinhas coloridas 

no cabelo que tem 10 anos de idade. Estuda numa turma de 3º ano, com mais 26 crianças, no 

período intermediário.  

A orientadora da escola contou-me que Chapeuzinho Vermelho reside há um ano com 

seus tios e primos. Sua mãe tinha problemas psiquiátricos e faleceu ano passado, o que lhe causa 

muita saudade. Infelizmente, nunca teve acompanhamento da família em relação ao 

desenvolvimento de sua aprendizagem. Segunda a menina, costuma ir para a escola com seus 

primos a pé ou de bicicleta, e adora brincar de esconde-esconde e pega gelo. Na escola apresenta 

muitas dificuldades de aprendizagem, o que já acarretou em duas reprovações no 2º ano.  

Nas observações que realizei em sala de aula, percebi que Chapeuzinho Vermelho é uma 

criança que demonstrou motivação e persistência em aprender, mesmo diante das experiências 

dolorosas do fracasso. Em sala de aula, quando tem dúvidas, levanta frequentemente da carteira e 

solicita ajuda da professora constantemente. Aceita ajuda da sua parceira do lado também e tenta 

fazer o que foi proposto sem desistir com facilidade. Para não deixar em branco, copia tudo do 

quadro, mesmo sem entender e no momento de responder as questões inventa, do seu jeito, 

respostas mostrando para a professora que fez, que tentou, que “se esforçou”. Chapeuzinho senta 

na primeira carteira ao lado da sua única amiguinha na escola, a Luana. Luana também apresenta 

muitas dificuldades, porém, diante das atividades que ambas não dão conta de realizar, procuram 

se ajudar na medida do possível. Em relação ao convívio com sua turma foi possível perceber que 

seu círculo de amizades é restrito. Chapeuzinho conversa com poucas crianças e recebe deboches 

frequentes quando erra (por não saber fazer as atividades), por tirar notas baixas e ainda pelo seu 

tom de pele negro.  

 Segundo sua professora, Chapeuzinho Vermelho escreve na hipótese silábica com valor 

sonoro e por não estar plenamente alfabetizada, participa duas vezes na semana, das aulas de 

reforço no horário oposto à série que frequenta. 
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Criança 7: Gato de Botas 

 

Esperto, aventureiro, cheio de ideias e planos na cabeça: este é o Gato de Botas. A 

orientadora informou que Gato de Botas nasceu no sítio do seu avô e ali foi criado juntamente 

com os seus pais até os dez anos de idade. Nesses anos de sua infância, vividos em cidade 

pequena, freqüentando escola menor e classe multiseriada, Gato de Botas cresceu.  Há um ano 

mudou para o estado de Santa Catarina, residindo atualmente no município de Joinville. Sua 

adaptação à cidade, a uma nova rotina de vida, não foi simples. O menino mesmo relatou que não 

gosta de morar na sua atual cidade e muito menos estudar na escola em que está matriculado, 

falando sempre da saudade que sente do campo e afirmando que “lá sim era bom pra se viver” e 

que “pra lá quer voltar”.  

Gato de Botas mora com seus pais e mais um irmão caçula.  Seu pai trabalha como 

pedreiro e sua mãe dedica-se aos afazeres do lar. Sua condição social, apesar de pagarem aluguel, 

não é das mais precárias. A professora disse que a família acompanha pouco o desenvolvimento 

do Gato de Botas, indo para a escola somente quando é solicitada.  

Com 11 anos de idade, freqüenta uma turma de 3º ano com mais 26 alunos. Em seu 

histórico escolar constam dois anos de reprovação no 2º ano, não estando alfabetizado até o 

presente momento. Nas sondagens da professora a criança encontra-se na hipótese de escrita 

silábica alfabética, relacionando unidades sonoras as letras. Já na matemática o menino consegue 

realizar alguns cálculos simples de adição e subtração com autonomia. Observando-o em sala de 

aula percebi que durante as atividades propostas pela professora, Gato de Botas demonstrou 

muita dificuldade na resolução. Nesses momentos externalizou nervosismo, impaciência e 

irritabilidade em não conseguir fazer. Algumas vezes solicitou auxílio da professora, outras vezes 

ficou parado sem fazer e, ocioso, perturbou alguns amigos. 

Gato de Botas é mais um daqueles alunos copistas, que tudo copia do quadro, mas pouco 

compreende, pois não sabe ler nem escrever. É um menino de poucos amigos, que segundo ele 

“não gosta de ficar sentado horas dentro de uma sala de aula” e que demonstrou desmotivação em 

aprender. Gato deveria frequentar as aulas de reforço na escola, que acontecem duas vezes na 

semana no contra turno, mas não vai pois de acordo com ele “o horário é muito cedo e costuma 

perder a hora”. 
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Criança 8:  Robin Wood. 

 

O Robin Wood é um menino de 12 anos que demonstrou certa timidez nos dois primeiros 

encontros. Já no terceiro momento com ele, percebi que se sentiu mais a vontade comigo. Em 

sala de aula, nos dias em que estive presente, percebi que Robin Wood participou muito pouco. 

Falava quando era solicitado, porém, permaneceu “de olho” em tudo que acontecia em sua volta, 

dispersando-se com facilidade do que havia sido proposto pela professora.  

Robin é mais um desses alunos copistas, que copia tudo do quadro mesmo sem saber ler e 

escrever. Como não está plenamente alfabetizado, possui pouca ou quase nenhuma compreensão 

do que está fazendo, necessitando de intervenções constantemente. Sua escrita encontrava-se na 

hipótese silábica com valor sonoro e segundo a professora não tem apresentado muita evolução 

durante o ano. Na matemática foi possível perceber que Robin já consegue realizar algumas 

atividades com um pouco de autonomia. Observei que ele conseguiu realizar cálculos simples de 

adição e subtração sozinho e fez contagens mentalmente com números maiores. Suas dificuldades 

de aprendizagem acarretaram em duas reprovações: uma no 2º ano (classe de alfabetização) e 

outra no 3º ano.  Atualmente Robin freqüenta o 4º ano. Como estamos próximos ao final do ano 

letivo, a professora de Robin relatou-me que se ele for para série seguinte irá ter que passar por 

conselho de classe, visto que por meio do seu rendimento e escolar e notas, Robin teria que 

repetir o ano novamente. A professora de Robin relatou-me que em sua sala de aula, que tem 

aproximadamente 25 alunos, quase todos os alunos são defasados idade-série. Segundo ela “é 

uma turma de 4º ano com nível de 3º ano”. 

Robin contou-me que reside numa família com mais quatro irmãos, sendo ele filho do 

meio. Segundo a orientadora da escola sua condição social é precária. Seus pais possuem baixa 

renda adquirida por meio de coleta e reciclagem de lixo. Sua mãe aparece na escola somente 

quando é chamada e pouco participa da sua aprendizagem. No período oposto as aulas, Robin 

frequenta as aulas de reforço no contra turno e relatou-me que estas tem o ajudado na 

aprendizagem. Nos demais dias costuma ficar em casa brincando com seus irmãos ou na rua com 

vizinhos.  
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4.2 SENTIMENTOS EXTERNALIZADOS SOBRE O CONTEXTO ESCOLAR 

 

Aprender é inerente ao ser humano, mas em alguns casos, o processo de escolarização que 

visa garantir um direito de educação para todos, não tem permitido uma experiência positiva. O 

próprio sistema educacional boicota este direito de inúmeras crianças anualmente nas escolas, 

promovendo por meio da reprovação um problema social em algo particular (JACOMINI, 2009). 

As crianças que repetem a mesma série ficam com lacunas em relação ao currículo, que se 

tornam dificuldades maiores para a aquisição de novos conteúdos. Esse processo vai gerando 

novas lacunas resultando em uma ou mais reprovações no percurso escolar. Sampaio afirma que: 

 

[...] repetir uma série não significa necessariamente retomar a série ou o momento em 

que se originaram as lacunas e dificuldades; os recursos mostram como é possível ir 

carregando problemas até que seu acúmulo impeça o prosseguimento de maneira 

decisiva. Mesmo que os alunos ficam retidos logo que os problemas aparecem, não se 

encontram indícios de propostas ou tentativas de superação, pois a única opção é a 

repetição da série, ou seja, repetição da transmissão e exercitação de todos os conteúdos, 

assimilados e não assimilados, sem que seja promovida uma nova relação de ensino, 

voltada as condições de aquisição dos alunos com dificuldade. (SAMAPAIO, 2004, 

p.89). 

 

 

 A reprovação além de ser mais uma forma de exclusão e classificação, impede as crianças 

com dificuldades na aprendizagem, na recondução ao percurso normal, ocasionando sentimentos 

que podem dificultar ainda mais este processo. O eixo “sentimentos externalizados sobre o 

contexto escolar” traz quatro sentimentos demonstrados por meio das falas das crianças 

repetentes, que chamaram atenção na coleta de dados da pesquisa, são eles: sentimento de 

tristeza, de medo, de vergonha e inferioridade. Por tratar a pesquisa de ouvir sujeitos que 

vivenciaram a reprovação mais de uma vez, saber os significados de suas experiências na 

trajetória escolar é de suma importância, pois permite lançar um olhar atento e cuidadoso a fim de 

compreendê-los dentro da sua singularidade. 

Nas entrevistas realizadas sete, das oito crianças, demonstraram o sentimento de tristeza 

através de relatos que caracterizaram experiências dentro do contexto escolar. Este sentimento foi 

demonstrado em diferentes momentos da conversa, porém todos estão relacionados as suas 

dificuldades de aprendizagem. Destaco abaixo falas de algumas crianças.  

Bela Adormecida demonstrou tristeza por não saber ler, o que tem dificultado a sua participação 

no coletivo, pois este “não saber”é algo que muito a incomoda: 
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- É, daí eles vão falar assim pra mim, eles vão mandar eu ler uma palavra e vão pedir pra dizer 

o que está escrito, “lê pra mim”, daí eu vou lá e leio, e não vou saber o que é... daí machuca o 

coração... 

 (Bela Adormecida – 11,2). 

 

Da mesma forma, Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas, Robin Wood e Cinderela 

contaram que quando estão diante de uma atividade que não conseguem realizar com autonomia 

também se sentem tristes: 

 

Pesquisadora: E quando você não consegue fazer a atividade sozinha, como você se sente 

Chapeuzinho Vermelho? 

Chapeuzinho Vermelho: Ai, eu choro... 

(...) Quando eu estudei com ela, ela passava umas coisa difícil, daí eu falava que eu não sabia 

e ela mandava, daí eu baixava a cabeça pra ninguém vê que eu choro, mas mesmo assim eles 

percebem. Quando eu levanto a cabeça rápido, eles já vêem que não, mas quando eu fico com 

a cabeça muito baixa eles já sabem que eu tô chorando... 

(Chapeuzinho Vermelho – 10,2) 

 

Pesquisadora: E quando você esta fazendo uma atividade que você não consegue realizar, o 

que você sente? 

Gato de Botas: Ah, eu pego e fico quieto no meu lugar e não falo mais com ela.  

Pesquisadora: Mas que tipo de sentimento, você sente na hora? 

Gato de Botas: E assim, parece que ela não quer conversá com a gente assim.  

Pesquisadora: Uhum... Você fica com raiva, com medo, triste... 

Gato de Botas: Fico com raiva, e triste por que eu pego e não faço nada, daí eu fico lá parado. 

Porque daí eu não sei.  

(Gato de Botas – 10,3) 

 

Pesquisadora: E quando você não consegue fazer uma atividade o que você faz? 

Robin Wood: Eu pego e falo pra ela que eu não consigo. 

Pesquisadora: Ah, e daí o que ela diz? 

Robin Wood: Ela não diz nada. 

Pesquisadora: Nada. E daí fica em branco? E o que você sente quando não consegue fazer? 

Robin Wood: Eu fico triste, bravo... 

(Robin Wood – 11,2) 

 

Cinderela: Ah, eu falei agora tudo de novo né, eu esqueci tudo, ai ,ai, ai... eu fico agoniada, ás 

vezes eu fico triste né,  daí eu vou lá na prô daí ela me ajuda a resolvê,  daí eu ganho certo 

dela. 

(Cinderela – 10,2) 

  

 Considero importante destacar a fala de Branca de Neve que descreve o sentimento de 

tristeza, relacionado com dores físicas de barriga e coração: 
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Pesquisadora: E assim Branca de Neve, quero saber uma coisa, quando você não consegue 

fazer uma atividade e está esperando uma ajuda, o que você sente? 

Branca de neve: Um frio na barriga. 

Pesquisadora: É.. .me explica como é ? 

Branca de neve: Eu não sei explicá. É... tem ás vezes que eu fico triste, eee começa doer minha 

barriga... 

Pesquisadora: Ah! 

Branca de neve: E dói o coração também. 

 (Branca de Neve – 10,2) 

 

 As falas acima denotam o quanto as dificuldades de aprendizagem geram sentimentos 

difíceis de as crianças lidarem cotidianamente. O fato de não conseguirem realizar as atividades 

propostas é algo frustrante e doloroso. As práticas escolares, na sua maioria, proporcionam às 

crianças atividades únicas de um determinado conteúdo, tratando a aprendizagem de maneira 

homogênea, como se todos os alunos tivessem os mesmos conhecimentos prévios para a 

realização do proposto. Para Solé (2004) “partir do que o aluno possui, potencializá-lo e conotá-

lo positivamente é sinal de respeito por sua contribuição, o que sem dúvida favorece sua 

autoestima” (SOLÉ, 2004, 53). Além disso, percebi nas duas escolas participantes, que a maioria 

das atividades destinadas às crianças são desenvolvidas de maneira individual, não possibilitando 

interações entre pares para a resolução. A homogeneização das atividades destinadas às crianças 

(sem considerar a diversidade de saberes); e a realização destas atividades quase sempre de 

maneira individualizada (acreditando que a aprendizagem acontece sem ou com pouca interação); 

pode dificultar o processo de aprendizagem, pois não possibilita ações que atinjam a zona de 

desenvolvimento proximal das crianças, conforme explica Vygotsky: 

 

 
A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 

amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, 

mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas funções poderiam ser 

chamadas de ‘brotos’ ou ‘flores’ do desenvolvimento em vez de ‘frutos’ do 

desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento 

retrospectivamente e o nível de desenvolvimento proximal, caracteriza o 

desenvolvimento prospectivamente. (VYGOTSKY
3
, 2007, p. 98) 

 

 

 

                                                 
3
 A obra de Vigostky: “A formação social da Mente” teve a sua primeira edição em 1984. Neste estudo utilizou-se a 

7º edição da obra, publicada no ano de 2007. 
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O autor explana que a chave do ensino é levar as crianças a pensar, partindo do nível de 

desenvolvimento real em que estão e as aproximando do conhecimento esperado. Em se tratando 

com crianças com defasagem idade-série, que trazem em sua trajetória “lacunas” de conteúdos 

não aprendidos, muitas vezes resolver uma atividade comum ao nível da maioria da turma 

(atividade homogeneizada) e ainda sozinho, torna-se um desafio muito distante da sua zona de 

desenvolvimento real, quase impossível de ser feito sem interação com um sujeito mais 

experiente. A escola por ser um espaço rico em diversidade, não pode deixar de valorizar a 

heterogeneidade dos sujeitos que ali estão, buscando organizar o ensino de maneira que ele 

permita o progresso de todos os alunos, não deixando de lado o cuidado da aprendizagem destas 

crianças que estão sendo excluídas por meio da reprovação. Oportunizar desafios do alcance das 

crianças, observar seus interesses e ajustar mediações diante das dificuldades, permite o 

desenvolvimento da confiança de suas próprias capacidades contribuindo na forja de uma 

imagem ajustada e positiva do aluno (SOLÉ, 2004). Concordo com Solé e Coll (2004) quando 

afirmam que o grande desafio da escola está em “aproximar-se de cada um e ajudar cada um a 

progredir” (SOLÉ, COLL, 2004). Desta forma interrogo: Que tipo de atividades tem sido 

propiciado às crianças com o objetivo de fazê-las progredirem numa visão de heterogeneidade? 

Que ensino com base na teoria histórico-cultural é este que compreende que é nas interações que 

as aprendizagens acontecem, porém prioriza atividades individualizadas? 

Situações de aprendizagem (ou não-aprendizagem) como estas, são vivenciadas quase que 

cotidianamente por crianças com histórico de reprovação, o que além do sentimento de tristeza 

em não conseguir realizar o que lhe é proposto, pode desencadear medo e vergonha como 

afirmaram as crianças da pesquisa. Bela Adormecida demonstrou medo de se expor e medo de 

errar diante dos amigos:  

 

- Quando ela manda eu lê, eu não sei lê, daí eu tenho vergonha dos meus amigos. Eu tenho 

medo deles, né. Porque daí dá uma vontade de chorar assim, porque eu não sei lê e eles sabem 

lê, tipo, eles vão ficar rindo da cara da pessoa que não sabe ler. Daí eu não tenho vergonha de 

falar “eu não sei lê”. 

 (Bela Adormecida – 11,2) 

 

 

Chapeuzinho Vermelho apresenta o mesmo sentimento de medo, só que este tem relação 

ao ambiente escolar, local que não se sente segura: 
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Chapeuzinho Vermelho: (...) quando eu comecei a estudar aqui eu tinha medo das crianças... 

quando começou o primeiro dia de aula eu comecei a chorar porque eu tinha medo... 

 Pesquisadora: Você tinha medo do que, meu amor? 

Chapeuzinho Vermelho: De ficá... Eu ainda sinto medo da escola, porque o Tiago da minha 

escola xinga a gente de negro, daí é ruim...  A minha família... eu puxei a minha mãe... 

(Chapeuzinho Vermelho – 10,2). 

 

 Chapeuzinho Vermelho além de sentir medo no contexto escolar demonstrou sofrer de 

bulling por ser negra. Essa exposição de sentimentos em relação á insegurança frente aos amigos 

foi também colocada por Cinderela: 

 

- Porque ás vezes a gente tira zero né? A gente fica emocionada, e daí eles riem da minha cara. 

(Cinderela – 10,2) 

 

O fato de as crianças relatarem que os amigos “riem” quando erram, gera medo de se 

expor ao grande grupo, insegurança em mostrar o que sabe/ou o que não sabem, o como pensou, 

e vergonha em apresentar um “erro” e não um “acerto”. A supervalorização do “certo”, ainda é 

muito presente no contexto escolar. Em ambientes onde a gestão de sala de aula reina desta 

forma, crianças com dificuldades de aprendizagem tendem a ficar inibidas diante da turma, 

preferindo em alguns casos “copiar” do amigo do que tentar resolver e talvez errar. Ferreiro 

explica que: 

 

Em língua escrita todas as metodologias tradicionais penalizam continuamente o erro, 

supondo que só se aprende através da reprodução correta, e que é melhor não tentar 

escrever nem ler, se não está em condições de evitar o erro. A consequência inevitável é 

a inibição: as crianças não tentam ler nem escrever e, portanto, não aprendem. 

(FERREIRO, 1996, p.31) 

 

 

 Segundo Solé e Coll (2004), ensinar é uma tarefa difícil, complexa e árdua, que não se 

limita apenas a questões formativas em sala de aula, mas que engloba aspectos de gestão nas 

relações humanas em seu contexto. Crianças com grande número de experiências frustradas, vão 

introjetando o rótulo em si com sentimentos de inferioridade, de incapacidade em aprender na 

escola (MOYSÉS,2001). 

Ferreiro (1996) salienta que é muito mais fácil alfabetizar uma criança com entusiasmo 

possibilitando situações de aprendizagem onde seus avanços a fazem acreditar que mesmo com 
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dificuldades é possível aprender, do que desenvolver num multirepetente a confiança em si 

mesmo, visto que suas experiências de aprendizagem foram repletas de frustrações. Vemos a 

seguir fragmentos das falas de quatro crianças onde esta introjeção do rótulo de incapacidade já 

pode ser percebida: 

 

Pesquisadora: E quem que você acha que é menos inteligente? 

Gato de Botas: Menos inteligente?... 

Pesquisadora: Aham ... 

Gato de Botas: Eu acho que sou eu. 

(Gato de Botas – 10,3) 

 

E quem você acha na tua sala menos inteligente? 

Chapeuzinho Vermelho: Nos duas eu e a e a Vanessa. 

Pesquisadora: Por quê? 

Chapeuzinho Vermelho: É porque assim se a professora passa uma conta a gente olha pra trás 

e cola as palavras do caderno. 

(Chapeuzinho Vermelho – 10,2) 

 

Pesquisadora: E quem na tua sala é menos inteligente? 

Robin Wood: Menos? Eu!  

Pesquisadora: Você? Você acha? Por quê? 

Robin Wood: Porque eu sou menos inteligente!  

(Robin Wood – 11,2) 

 

- (...) eu fico aqui pensando... se as minhas amigas passar e eu ficar grandona, eu não quero 

ficar grandona na mesma sala, eu vou passar um mico, mico... daí eu fico pensando... eu não 

quero mais estudar, porque as minhas amigas são mais espertas que eu, daí tipo, dói na cabeça 

de tanto pensar.... 

- Eu queria já estar lá na 4º série, já, como os outros. Não na 2º, porque já dá vergonha de 

ficar na 2º, e os outros na minha frente, porque tem tanta gente pequeninha que já passou na 

minha frente... daí eu fico triste, porque eles passam na minha frente. Mas eu tento, tento, tipo, 

eu quero levantar a mão, só que eu não consigo. Eu ajunto, só que eu não consigo. Eu tento de 

tudo pra conseguir, mas eu não consigo.  
(Bela Adormecida – 11,2) 

 

 

Parte das crianças entrevistadas falaram claramente que se sentem incapazes e inferiores 

aos demais da turma. Isso revela duas coisas: a primeira delas é que essas crianças reconhecem 

que possuem dificuldades e percebem que seus conhecimentos adquiridos na escola estão aquém 

de seus amigos. E a segunda informação é que a autoestima dessas crianças possivelmente não é 

das melhores, o que pode prejudicá-las na questão de “acreditarem” que ainda são capazes de 
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aprender. Solé (2004) traz uma pontual reflexão nesse sentido, relacionando a autoestima da 

criança com o autoconceito que as experiências escolares negativas constroem nos sujeitos: 

 

 
O autoconceito funciona como um esquema cognitivo [...]. Quando este esquema tem 

nuanças negativas (que não devemos esquecer - que pelo menos parte é consequência de 

apreciações negativas construídas nas experiências escolares), as expectativas negativas 

tendem a confirmar-se, reforçando uma escassa autoestima e estabelecendo assim um 

círculo fechado difícil de romper. (SOLÉ, 2004, p. 48). 

 

 

Um exemplo disso que a autora explana é aquela típica situação na qual o aluno se 

considera um fracasso na matemática e o docente por também acreditar nisso, não oportuniza 

tarefas para o aluno superar as dificuldades com seu apoio, a fim de ajudá-lo a sair desse círculo 

vicioso de experiências frustrantes. Experiências sucessivas de fracasso acabam passando a 

mensagem para a criança de que este fato é de sua responsabilidade, reforçando uma autoestima 

negativa com expectativas baixas para continuar avançando (SOLÉ, 2004). As crianças 

pesquisadas demonstraram como se sentem no contexto escolar mediante as vivências na sua 

trajetória escolar. Elas se envolvem, se esforçam, tentam fazer do jeito que podem, mas diante da 

decorrência de experiências sem êxito vão sentindo-se cada vez menos capazes e interessadas em 

aprender. Estudos de Ferreiro (1996) mostram que a crença de que se pode aprender vem como 

um pré-requisito crucial para que o aluno atribua sentido nas tarefas escolares. Concordo com 

Solé (2004) quando ressalta que as experiências propiciadas pela escola precisam consistir em 

desafios difíceis, mas possíveis de ser realizados pelos alunos, e que, embora exija 

comprometimento das crianças elas possam se sentir capazes de realizar na busca de sua 

automina. Ressignificar questões como estas, poderão auxiliar significativamente na construção 

de uma imagem segura e confiante da criança deixando de ser um espelho sujo no qual apenas 

imagem de desvalorização e destruição do sujeito é refletida.  

Portanto, sentimentos de tristeza, medo, vergonha e incapacidade foram externalizados 

pelas crianças repetentes da pesquisa, trazendo ao trabalho significações relacionadas ao contexto 

escolar. Pela voz das crianças, esses sentimentos podem ser percebidos como efeitos que as 

experiências até aqui vividas na escola produziram nelas. Desta forma, cabe a nós educadores 

direcionar um olhar atento e uma escuta sensível diante dessas questões emocionais e afetivas das 

crianças, que se faz presente no contexto escolar, e, através de reflexões e ações focadas nessas 

áreas, propiciar situações de interação social e aprendizagem que se sobreponham aos rótulos e 
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estigmas de incapacidade pessoal para a construção de uma autoestima mais segura em nossas 

crianças com histórico de fracasso escolar. 

 

4.3 SIGNIFICADOS RELACIONADOS AO PROFESSOR 

 

O estudo de Patto (2008) entitulado “A Produção do fracasso escolar” ilustra e sustenta 

sua tese de que o fracasso é produzido na escola. Segundo a autora, a escola pública falha na 

tarefa de ensino e aprendizagem nas camadas populares, excluindo crianças por uma via de dupla 

rejeição onde: a escola não aceita a criança e a criança não aceita a forma como ela funciona. O 

modo capitalista pelo qual a escola foi pensada e as questões burocráticas e políticas que fazem 

parte desse meio, não auxiliam segundo Patto, as relações estabelecidas dentro das instituições de 

ensino, caracterizando uma falta de entrosamento entre escola e criança. Nesse entrosamento 

encontra-se a relação professor e aluno. Relação cotidiana durante cerca de 200 dias letivos que 

muito importante no contexto escolar. As crianças da pesquisa em seus discursos, demonstraram 

aspectos positivos e negativos no relacionamento professor e aluno. Pontuaram questões a 

respeito da postura docente que cabe levantarmos discussões. A primeira que trago é a ausência, 

ou o pouco vínculo entre a criança e o professor, que pôde ser percebida através de alguns 

discursos. Gato de Botas e Bela Adormecida falaram claramente que não gostam de suas 

professoras, justificando seus pontos de vista: 

 

Pesquisadora: E a professora como é? 

 Gato de Botas: Chata. Eu preferia a outra que dava aula antes que aquela ali. Aquela lá era 

bem legal levava a gente para ver os filmes que tinha de inglês, estas coisas assim. E aquela ali 

não leva nada. 

(Gato de Botas – 10,3) 

 

Gato de Botas faz uma relação da professora com a metodologia empregada, relembrando 

que a professora anterior era bem mais legal, já que oportunizava situações didáticas mais 

interessantes. Já Bela Adormecida diz não gostar da sua professora por outro motivo: 

 

Pesquisadora: Como seu relacionamento com a professora Joana? Não é muito bom? Ou 

vocês se dão bem?  

Bela Adormecida: Não (faz em som). Tipo assim, ás vezes eu tenho medo da professora, 

assim... e não gosto muito da professora Joana sabe...  tipo não é por, gostar dela... que eu 
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tenho ódio dela... eu gosto dela... é por causa que tipo assim, ás vezes ela não pega no meu pé, 

daí manda a gente fazer sozinha, daí quando a gente vai falar pra ela...  

Pesquisadora: Daí você não consegue fazer sozinha...  

Bela Adormecida: Daí eu não consigo fazer sozinha, daí eu tenho razão de ficar brava com 

ela... porque quando ela não pega no meu pé... 

 (Bela Adormecida – 11,2) 

 

 O não gostar de Bela no discurso tem relação direta com o fato de se sentir desvalorizada 

pela professora. A menina frequentemente tem dificuldades nos momentos das atividades e relata 

que fica chateada com a professora por não receber a atenção que gostaria.  Bela diz que gostaria 

que a professora “pegasse mais no seu pé” ou seja, que a docenete se envolvesse mais com ela, 

desse maior atenção. A atuação do professor pode ser diferente entre crianças que tem histórico 

de sucesso e crianças que tem histórico de fracasso, pois nessa segunda situação Solé (2004) 

compartilha que é comum o professor “se apoiar na escassa confiança do aluno para aproveitar as 

ajudas” não possibilitando oportunidades de aprender mais qualitativas, com maiores 

intervenções (SOLÉ, 2004, p.45). O sentimento de medo em relação a professora que aparece nas 

falas de Bela também é oralizado por Robin Wood: 

 

- A professora Beatriz também fazia isso. Eu sentava lá na última carteira todo mundo sentava 

na última, porque a gente ficava com medo de sentar lá na frente. 

(Robin Wood – 11,2) 

 

Medo de falar com a professora e medo de sentar na frente, próximo à professora, são 

sentimentos negativos que surgem nos discursos das crianças e que possivelmente podem 

dificultar suas relações com o docente e  também suas aprendizagens.  O ponto de vista 

adultocêntrico, que enxerga a criança com olhos de alguém que ainda não sabe e o professor 

como detentor do saber, gera procedimentos pedagógicos que dificultam o processo de 

aprendizagem,  principalmente daqueles sujeitos que precisam de uma maior ajuda da escola para 

construir conhecimentos novos (WEISZ, 2006).  Práticas docentes conservadoras cultivam o 

medo e a insegurança no contexto escolar, formando crianças inseguras por meio de posturas 

docentes semelhantes as que relatam os sujeitos entrevistados. Gato de Botas volta a falar da sua 

relação com a professora relatando situações em que não se sente a vontade em tirar suas dúvidas, 

pois, segundo ele, a professora é brava: 
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Pesquisadora: E me diz assim, como que é a sua professora lá na sala de aula? 

Gato de Botas: O mesmo tipo de sempre; meio chata, meio brava, meio... meio assim... meio 

calma assim.  

Pesquisadora: Uhumm 

Gato de Botas: Só que tem dia que ela amanhece com a macaca.  

Pesquisadora: Hehehehe... o que é “amanhecer com a macaca”? Eu não sei o que é isso? 

Gato de Botas: É... que vem brava demais.  

Pesquisadora: Ahhh! É uma pessoa brava! 

Gato de Botas: É daí começa xinga ali, brava se sentindo, daí eu digo pra ela “ei amanheceu 

com a macaca no cor”!. 

(Gato de Botas – 10,3) 

 

 Gato de Botas entre todas as crianças entrevistadas pareceu-me ser o mais desmotivado 

em torno do seu percurso de aprender. Provavelmente as três reprovações que vivenciou 

contribuíram para que esses sentimentos ficassem impregnados nele. Nos momentos de 

dificuldade Gato de Botas até solicita a ajuda da professora, mas caso não receba, nem se importa 

muito, visto que aprender segundo ele não o faz “ganhar nada”: 

 

Pesquisadora: Então quando você não consegue fazer você chama a professora e isso?  

Gato de Botas: E de vez em quando ela ajuda, tem vez que ela não ajuda não sei por quê.  

Pesquisadora: E de que jeito que ela ajuda quando ela ajuda? 

Gato de Botas: Daí ela pega assim e me ajuda e mostra. E eu só quero que ela me diga que tipo 

que tem que fazer por causa que eu não sei.  

Pesquisadora: Daí é você que vai à carteira dela ou é ela que vai até a sua carteira? 

Gato de Botas: Ela que vem.  

Pesquisadora: Uhhh... 

Gato de Botas: Quando ela ta nervosona assim, não dá nem pra fala com ela.  

Pesquisadora: Sei. Daí você não faz deixa em branco? 

Gato de Botas: Daí eu deixo em branco. Não ganho nada pra fazer mesmo.  

 (Gato de Botas – 10,3) 

 

E mais tarde na entrevista o menino desabafa: 

Tudo os meus amigos vão passar direto só eu que não, por causa que a professora não fala 

nada, parece que quer que a gente reprove. 

(Gato de Botas – 10,3) 

 

Chapeuzinho Vermelho, diferente de Gato de Botas, não desiste de fazer o que lhe foi 

proposto, porém depois de “chutar os números” nas atividades de matemática, recorre à 

professora para o veredito final do certo ou errado, antes que a professora “se esqueça” dela: 
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Pesquisadora: Daí você levanta e vai até a mesa da professora, ou a professora vai até a sua 

mesa? 

Chapeuzinho Vermelho: Não, eu vou. É melhor... daí eu vou lá, porque daí se eu for...  se eu 

chamo a professora, daí todo mundo começa a falar daí ela esquece de mim. 

Pesquisadora: Por que se não você diz que ela te esquece? Como assim? 

Chapeuzinho Vermelho: É assim, que daí uns chamam, passam ali daí vai... daí cada um já vai 

na mesa dela daí já falam com ela. 

 (Chapeuzinho Vermelho – 10,2) 

 

A intervenção parece ser dificultosa na turma de Chapeuzinho Vermelho. De acordo com 

a menina: se ela não for atrás da professora nem o consentimento do certo vai receber. Isso me 

faz pensar: Quais crianças estavam ali na mesa da professora querendo saber se estava certo ou 

errado e quais não estavam nem conseguindo chegar numa hipótese de resolução necessitando de 

intervenção para a resolução do problema? De que forma a correção da atividade numa turma 

com 26 alunos pode ser feita? Se a maioria das crianças estava ali por questões de dúvidas, que 

tipo de atividade é esta que gerou tantas dúvidas? Que estratégias a professora poderia usar nos 

momentos de intervenção para aperfeiçoar o atendimento da turma? 

As relações estabelecidas no contexto escolar tem se revelado intrínseca ao processo 

cognitivo infantil. Sem aluno e sem professor o cenário educacional não tem valia; e, sem uma 

boa relação entre ambos, ensino e a aprendizagem podem tornar-se dificultosos.  Para Wallon 

(1971) “A emoção necessita suscitar reações similares ou recíprocas em outrem e, [...] possui 

sobre o outro um grande poder de contágio” (WALLON, 1971, p. 91). Nesse viés as interações 

sociais dentro do contexto escolar adentram na aprendizagem, e como diz o autor: afeta uns aos 

outros, seja positivamente ou negativamente. Nesse momento trago para a discussão aspectos 

positivos desse relacionamento trazidos nos discursos das crianças da pesquisa. Em suas falas, os 

sujeitos entrevistados demonstraram o grau de importância que atribuem a postura docente. Bela 

Adormecida diz gostar muito da professora de Inglês e justifica seu sentimento pelo fato da 

professora ir até ela e dar-lhe atenção: 

 

- Ah, eu gosto daquela, tipo de inglês né, que tipo assim pega bem no meu pé e tem veis que vai 

mais pra mim, ou senão de artes. 

 

Bela Adormecida: Daí ela sempre fala, vai assim, quase perto da gente, pra poder ensinar nóis 

bem, bem mesmo pra gente não ficar assim mal, sem saber ler. 

(Bela Adormecida – 11,2) 
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No mesmo sentido, Cinderela e Rapunzel também dizem gostar de suas professoras de 

sala: 

 

Cinderela: Ela conversa com a gente e é bem carinhosa. 

(Cinderela – 10,2) 

 

Pesquisadora: Como que ela é com as crianças? 

Rapunzel: Ela é boazinha assim...  É legal assim, ela eu passa as coisas assim, daí eu gosto 

muito dela. 

(Rapunzel – 10,2) 

 

João do pé de feijão fala um pouco dos “porquês” que considera sua professora legal: 

 

João do pé de feijão: Ah, ela é bem legal. Ela leva bastante jogos, presentes pra nós, balas, 

doces, assim... 

Pesquisadora: E você acha que a tua professora é tua amiga? 

João do pé de feijão: Acho. 

Pesquisadora: Por quê? 

João do pé de feijão: Porque ela é bem legal com nós, com todo mundo. 

(João do pé do feijão – 10,2) 

 

Gato de Botas não fala bem da sua atual professora, porém exemplifica aspectos 

relacionais positivos a uma professora que tinha em outra escola, ressaltando saudosamente o 

quanto apreciava sua postura: 

 

Pesquisadora: Uhum... o que lá era melhor? 

Gato de Botas: (1c) Por que a professora lá dava valor pra gente. Uma vez eu e os meus 

amigos tinha um parquinho que até eles já eram alunos dela ano retrasado e daí nos fomos lá 

e pedimos dinheiro pra ela pra nos ir lá no parque e daí ela pego e deu. E daí eu gostava 

daquela professora lá. Ela era bem legal com a gente. 

Pesquisadora: Mas você gostava porque ela te deu dinheiro pra ir ao parque? 

Gato de Botas: Não, é que ela era bem legal comigo. Comigo com os alunos ela não era de só 

ficar dentro da sala. Ela também levava a gente pra fora, todas as professoras lá eram legal.  

(Gato de Botas – 10,3) 

 

Nos relatos dessas crianças podemos perceber o quanto o professor pode afetar o aluno de 

maneiras distintas.  A postura e as expressões verbais do docente através de suas mediações com 

a criança configuram, segundo os sujeitos da pesquisa, expressões afetivas significativas a elas. 

Bela ressalta a proximidade física do professor, ao chegar perto dela, como uma ação que lhe dá 
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segurança e denota valorização de seu aprendizado. De uma maneira muito especial trago um 

fragmento do discurso de Chapeuzinho Vermelho que explana o quanto a sua professora de Artes 

ajudou-a a sentir-se segura no ambiente escolar, enfatizando sua imensa consideração pela 

docente: 

 

Pesquisadora: Você gosta da aula de Artes? 

Chapeuzinho Vermelho: Aham, ela me empresta o lápis, daí quando eu comecei a estudar aqui 

nessa escola eu tinha medo, daí quando eu conheci a professora Marli a gente foi ficando mais 

amigas, daí agora a professora Marli sempre foi uma mãe pra mim, ela sempre cuidou de 

mim...  

Pesquisadora: Daí você foi perdendo o medo é isso? 

Chapeuzinho Vermelho: Aí fui perdendo o medo, com a professora...   

(Chapeuzinho Vermelho – 10,2) 

 

Segurança, atenção, carinho, valorização, são aspectos que ressaltaram nos discursos das 

crianças, sendo estes ingredientes necessários nessa interação social entre aluno e professor. 

Wallon (1971) atribui às emoções um patamar elevado, afirmando que a afetividade desempenha 

um papel crucial no funcionamento da inteligência do ser humano.  

Perguntados “se você fosse professor o que faria, como seria com as crianças” respostas 

positivas e negativas emergiram. Trago pontos de vista das crianças onde elas caracterizam 

atitudes que julgam importantes: 

 

Bela Adormecida: Eu ia ver o caderno deles, bem... e não vamos escrever “cachorro” com 

outra letra,  com “ch” tá errado. Daí eu ia falar, eu ia explicar. Eu ia ser tipo uma professora 

de reforço pra eles, não ia brigar, sabe. Porque brigar, não adianta nada. 

(Bela Adormecida – 11,2) 

 

Cinderela: Ah! Eu ia ser boazinha aí. 

(Cinderela – 10,2) 

 

Rapunzel: Gentil... 

Pesquisadora: Ah, você iria ser gentil? Como que é ser gentil? 

Rapunzel: Assim ser legal, ensiná a escrevê, aqueles que não escreve assim, dava tarefa para 

eles e fazê... 

(Rapunzel – 10,2) 

 

As crianças valorizam o bom relacionamento com o docente, demonstrando em suas falas 

a necessidade deste vínculo ser positivo. Caso fossem professor(a) ressaltam que iriam ser gentil, 
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bom e atencioso com os alunos conotando características que julgam importantes na relação 

ensino e aprendizagem. O “tratar bem” e “ser bom” para os alunos foi exemplificado com outras 

palavras pelo Gato de Botas, pois segundo ele o bom professor é aquele que se importa com a 

criança: 

 

Gato de Botas: Que assim, dá valor pro aluno. 

(Gato de Botas – 10,3) 

 

O menino demonstra a necessidade de sentir-se valorizado pelo professor, de sentir-se 

importante. Chapeuzinho Vermelho traz em sua fala a questão curricular e metodológica que 

envolve o percurso do aprender dizendo que se fosse professora iria ensinar assuntos 

interessantes: 

 

Chapeuzinho Vermelho: Eu ia ensinar as coisas mais legais do mundo pra eles. Como a 

professora Priscila fez. 

(Chapeuzinho Vermelho – 10,2) 

 

 Em relação à intervenção docente, várias crianças pontuaram situações pertinentes para 

reflexão.  Uma delas é a do apontamento do erro, que foi narrado por tantas crianças da 

entrevista. O erro reaparece aqui novamente tendo relação com a postura docente visto que, de 

acordo com as crianças é comum seus professores mostrarem e falarem o que erraram sem 

comunicar encaminhamentos para o repensar da atividade: 

 

- Daí a gente vai mostra pra professora, daí a professora pega coisa de caneta e manda a gente 

fazer de volta, ela só fala “vai fazê de volta” e saí, daí ela já manda pra carteira. 

(Bela Adormecida – 11,2) 

 

Segundo Bela isso não é ensinar: 

 

- Não, porque tipo assim a gente pede pra ela ensiná só que ela não ensina sabe, ela quer que a 

gente faz, quando a gente pede uma ajuda pra ela só pega e saí sabe, então isso não é uma 

professora que é legal  assim essas coisa que vai, pega a gente assim sabe, mas ela não é que 

quando é leitura, ela não pega com a gente, ela deixa a gente sozinha daí e se a gente erra ela 

já briga já, é assim.  

 (Bela Adormecida – 11,2) 
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Gato de Botas e Bela Adormecida relatam sobre o erro pela mesma ótica. Ambos 

entendem que sem ajuda da professora não tem como acertar, como conseguir fazer o lhe foi 

proposto. 

 

- Um dia quando... eu acho que eu pedi pra ela, ela falou que é pra mim fazer... daí tipo ela 

falou pra fazer e ninguém copiar de ninguém...daí também tá certo né... mas tipo, quando eu 

peço ajuda pra ela, ela só marca ali e não faz, entendeu? 

(Bela Adormecida – 11,2) 

 

Pesquisadora: Entendi, então quando você está com dificuldade muitas vezes você larga tudo e 

fica parado, sem fazer. 

Gato de Botas: Sem fazer. 

Pesquisadora: E daí você não aprende né Gato de Botas? 

Gato de Botas: Mas daí o que, que eu vou fazer se eu não consigo fazer? Eu se esforço, se 

esforço... mas não tem ajuda da professora.  

(Gato de Botas – 10,3) 

 

Nesses momentos Gato de Botas fica sem fazer a atividade e se queixa da falta de 

intervenção docente. Essas duas crianças dão importância à professora nesse contexto, 

evidenciando que precisam dela para aprender, porém queixam-se da sua ação ineficiente. Um 

grande salto em relação ao conhecimento nas pesquisas educacionais deu-se quando o olhar para 

o que a criança já sabe foi potencializado. O professor precisa saber os conhecimentos prévios do 

aluno diante das situações didáticas que propõe, para que a criança por meio de reflexão e ação 

realize exercícios intelectuais constantes. Nessa perspectiva o erro é visto como um conflito 

cognitivo que necessita essencialmente de intervenção seja por parte do docente ou de outro 

sujeito mais experiente (WEISZ, 2006). A intervenção docente comentada pela Cinderela 

também revela que se baseia em apontar o erro, mandar fazer novamente e dar “certo” quando a 

resposta estiver correta. Cinderela quando não consegue fazer espera a resposta ser passada no 

quadro para copiar. 

 

 

- As veis ela fala um monte de coisa pra mim né, fazê... as veis ela fala a resposta né... As veis 

uma que ela responde, a “B” ela não responde deixa tudo pra gente daí, só a “A” ela responde, 

daí as outras..  

Pesquisadora: Então ela responde pra ti? 

Cinderela: Ela passa no quadro. 

Pesquisadora: A resposta? 
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Cinderela: Uhum... 

(Cinderela – 10,2) 

 

 Os tratamentos educativos destinados às crianças fazem com que elas se adaptem a 

determinados tipo de intervenção mostrando maior ou menor envolvimento, dedicação e 

comprometimento com a aprendizagem. O professor, mesmo não tendo sempre consciência 

disso, possui expectativas de aprendizagem em relação a cada aluno da sua turma. Solé (2004) 

relata aqueles alunos sobre os quais o docente costuma investir na aprendizagem e conota 

expectativas positivas, consequentemente recebem atenção visto que provavelmente mostrarão 

rendimento elevado no final da unidade. Por sua vez, os alunos nos quais poucos êxitos são 

esperados, podem ter recebido menor atenção, tanto de cunho cognitivo quanto afetivo-

relacional, o que confirmará a baixa expectativa docente no percurso de aprendizagem.  Crianças 

com defasagem idade-série, frequentemente, recebem atividades superiores as suas capacidades 

potenciais necessitando de ajustes metodológicos e principalmente de intervenções pontuais para 

seu avanço. Diante deste contexto, Robim Wood relata que após se esforçar para tentar conseguir 

fazer a atividade, busca ajuda da professora, e após a sua intervenção escreve como resposta o 

que ele considera um “negócio”: 

 

Pesquisadora: Ah, isso eu queria saber quando você não sabe fazer atividade o que você faz?  

Robin Wood: Daí eu me esforço.  

Pesquisadora: Fica tentando fazer, e se mesmo assim você não consegue? 

Robin Wood: Daí eu tento, tento até conseguir.  

Pesquisadora: Daí você coloca qualquer número? Pede ajuda? O que, que você faz? 

Robin Wood: Eu peço ajuda pra professora, daí ela fala, daí eu escrevo um negócio. 

(Robin Wood – 11,2) 

 

 

A ausência ou a pouca permissão por parte da professora em relação à interação entre as 

crianças também é bem caracterizada pelos sujeitos entrevistados. Segundo Robin Wood em sua 

sala de aula, pedir ajuda para um amigo que já realizou a atividade não pode: 

 

Pesquisadora: E pros teus amigos você pede ajuda? 

Robin Wood: A professora não deixa. Não deixa outro ajudar a gente. É por que não pode 

falar o resultado, daí eles falam lá.  

Pesquisadora: A professora não quer que vocês conversem e peçam ajuda pra um amigo, ela 

prefere que vocês façam sozinhos, é isso?  
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Robin Wood: Uhum... 

(Robin Wood – 11,2) 

 

Robin Wood ainda diz que só pode emprestar o material escolar com uma condição: 

Robin Wood: Só se ele fecha o caderno daí pode! Se não o outro vai lá e vê...  

Pesquisadora: Ah, não pode olhar de jeito nenhum o caderno do amigo? 

Robin Wood: Uhum, não pode. 

(Robin Wood – 11,2) 

 

Cinderela gosta de pedir ajuda para sua amiga Pati, porém como na grande parte do tempo 

as atividades são individuais, isso praticamente não acontece: 

 

- Pra Pati, porque ela sempre, ela sempre queria sentá aqui, mas é separado é todo dia 

separado porque é um monte de conversa duas. 

(Cinderela – 10,2) 

 

João já diz que conversar com os amigos  só pode quando termina o que foi solicitado à 

professora: 

 

- Não, só quando acaba... mas é difícil quando uma pessoa acaba e a outra também, pra poder 

conversar... 

(João do pé do feijão – 10,2) 

 

Compartilhando a mesma postura, segundo Gato de Botas sua professora parece ter uma 

postura bem semelhante às demais: 

 

Pesquisadora: E me diz uma coisa o que vocês não podem fazer na sala? Que a tua professora 

não gosta? 

Gato de Botas: Nem conversar baixinho e empresar as coisas que a gente não tem, emprestar 

do colega lá, não pode. 

(Gato de Botas – 10,3) 

 

 Tradicionalmente os professores ainda se atêm muito ao individual e cognitivo 

desconsiderando ou considerando pouco o social.  Para Vygotsky (1989) a linguagem é um 

instrumento indispensável aos progressos do pensamento que pode e deve ser estabelecida nas 

interações sociais. Segundo o autor há uma relação recíproca entre pensamento e linguagem, já 

que a linguagem além de exprimir o pensamento ao mesmo tempo estrutura-o. Nesse processo 
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Vygotsky explana que o sujeito passa das funções psicológicas elementares para as funções 

psicológicas superiores, ocorrendo por meio da interação entre pares a partilha de pensamentos 

do mundo cultural e mundo subjetivo de cada um. A organização de situações de aprendizagem 

desafiadoras, que contemple interações não apenas entre educador e educando, mas também entre 

educando e educando, contribui significativamente para a resolução de conflitos cognitivos por 

meio da interação ajustando linguagem e pensamento através de reflexões e ações conjuntas. 

 Perguntei também para as crianças qual eram as características de um bom professor, e os 

posicionamentos foram sempre contrários à postura autoritária: 

 

Robin Wood: Ele não deixa a gente ir ao banheiro, tomar água. 

(Robin Wood – 11,2) 

Pesquisadora: O que mais? 

Robin Wood: Já dar errado, bater com a régua na mesa. 

(Robin Wood – 11,2) 

 

Solicitei que as crianças imaginassem e opinassem na seguinte situação: se caso fossem 

professor (as) o que elas não iriam fazer; e as respostas novamente conotaram ações de 

autoritarismo: 

 

Cinderela: Briga né, briga com a gente, levá a gente na diretora né? 

 

João do pé de feijão: Brigar, não botar de castigo, assim... 

Pesquisadora: Mais alguma coisa? 

João do pé de feijão: Não ficar brigando, é, não ficar assim de castigo assim, ficar fazendo um 

monte de coisa... ficar berrando com o aluno. 

(João do pé do feijão – 10,2) 

 

Cinderela: Aí grita né? Igual o meu pai, ás veze né, tem gente que, que fala, grita comigo né, 

daí meu pai falô, que não pode gritá com as crianças.  

(Cinderela – 10,2) 

 

Essa postura docente aflige de tal maneira Gato de Botas que ele acaba relacionando o 

autoritarismo com o desprezo: 

 

Gato de Botas: Tem umas professoras que despreza os alunos. E só cuida dos outros. 

(Gato de Botas – 10,3) 
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 Muitas discussões permeiam sobre a relação professor e aluno no contexto educacional. 

Na escola a autoridade docente foi constituída socialmente, e a maneira pela qual o professor a 

conduz na gestão em sala, interfere na relação com o aluno, podendo também influenciar na 

construção do percurso de aprendizagem. 

 

Neste contexto, Souza e Mota apontam que: 

A relação professor-aluno é sem dúvida uma relação assimétrica, pois se manifesta a 

partir do jogo de relações de poder inerente ao papel social que cada um desempenha. 

Uma pessoa investida do papel de professor adquire poder de determinar ações aos 

alunos, e estes, por sua vez, legitimam este poder, pois trazem de casa ou adquirem 

rapidamente na escola a imagem do professor como autoridade. (SOUZA, MOTA, 2007, 

p.508). 

Interações presididas pelo medo e submissão são contrárias àquelas que têm como 

alicerce o respeito, o companheirismo e a unidade num só propósito que é o de aprender. O 

relacionamento fundamentado na confiança entre aluno e professor é necessário dentro do 

contexto escolar. Portanto é conveniente cuidar dessa questão, pois a construção dessa relação 

pode gerar cicatrizes profundas nas crianças, maiores do que consigamos enxergar a primeira 

vista. Experiências vividas no contexto escolar produzem trocas afetivas tão importantes que se 

forem positivas, além de afetar o objeto de conhecimento envolvendo e trazendo sentido para a 

aprendizagem, pode favorecer na autoestima da criança diante de sentimentos contrários. Medo, 

tristeza, vergonha e incapacidade são sentimentos, vistos anteriormente nos dados desta pesquisa, 

comuns entre as crianças com histórico de repetência. Suas opiniões possibilitam um repensar 

desta relação por meio dos saberes infantis, sinalizando atitudes que podem contribuir no 

percurso escolar da criança viabilizando suas dificuldades. 

 

4.4 SIGNIFICADOS EM TORNO DO CURRÍCULO E DA METODOLOGIA 

 

No contexto escolar o currículo e a metodologia se relacionam de tal maneira que 

instrumentalizam a ação pedagógica na escola realizada pelo professor (SACRISTÁN, 2000). Por 

este viés cada modalidade educativa tem um currículo com função específica por meio do qual o 

conhecimento é distribuído na sociedade. Segundo Sampaio (2004) a aprendizagem precisa 
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acontecer num processo vivo e relacional de conhecer e aprender. Neste contexto o professor tem 

um papel fundamental diante do currículo já que as condições que o docente realiza o ensino e 

controla os resultados, ou seja, o “como faz” pode tornar a aprendizagem dos alunos mais ou 

menos qualitativa.  Por este viés indago: Que relações os aspectos metodológicos vivenciados 

pelas crianças com histórico de repetência, podem ter com suas dificuldades de aprendizagem? 

Foi perceptível nos depoimentos das crianças um viés negativo em seus pontos de vista a 

respeito de determinadas práticas de sala de aula. Dentre várias questões relatadas, trago para a 

discussão as que mais se assemelharam entre os sujeitos pesquisados, que foram: a quantidade de 

conteúdos, a prática da cópia na escola, a quantidade de tempo que permanecem dentro da sala, a 

possível ausência da finalidade social nas atividades realizadas e a aversão ao erro no cotidiano 

da sala de aula. 

A dinâmica das aulas relacionada à quantidade de conteúdos foi um dos ítens citados. 

Algumas crianças expressaram suas opiniões enfocando o desconforto ao volume de conteúdos 

que lhe são propostos: 

 

Pesquisadora: Me conta como são as aulas assim, elas são, interessantes? São cansativas? São 

chatas? São diferentes? São divertidas? Como é que são as aulas? 

Bela Adormecida: Ah, eu tipo assim, eu não gosto assim sabe? Porque tipo assim professora 

não passa, a professora passa bastante coisa, meu ela passa conta, daí tem que, e ela passa 

aquelas conta que tem que escrevê os número, e eu não só muito pegada sabe?  

 

- (...) terminô, nós vamos pro outro caderno já sabe, não é o mesmo caderno que a gente só 

fica, num caderno só, ela só pega e vai pra outro e é tudo mesma coisa assim vai enchendo na 

cabeça, daí começa a cansá, daí eu não penso muito sabe. 

(Bela Adormecida – 11,2) 

 

João do pé de feijão considera difícil a disciplina de Geografia, pelo motivo de realizar 

muitas atividades no livro didático e tirar notas baixas no boletim: 

 

Pesquisadora: Então quais atividades que você acha mais difícil fazer? 

João do pé de feijão: Hum.... Geografias.... é... geografias.  

Pesquisadora: Por quê? Como é que é? 

João do pé de feijão: Porque eu não se dou bem... no meu boletim eu tirei dois em geografias. 

Pesquisadora: Humm... mais o que vocês fazem em Geografia? 

João do pé de feijão: ... ssora só passa....passa....passa é de coisa de livro e um monte de 

problema pra nois resolver.  

(João do pé do feijão – 10,2) 
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O volume desses conteúdos tem relação com outra prática vivenciada por todas as 

crianças participantes da pesquisa: a cópia. Quando perguntei sobre o que elas não gostavam de 

fazer três delas foram enfáticas ao dizer que fazer cópia é algo muito cansativo. 

 

Pesquisadora: E aqui na escola uma coisa que você não gosta de fazer? 

Chapeuzinho Vermelho:Que eu não gosto de fazer é cópia, tenho preguiça. 

Pesquisadora: Fazer cópia? Por quê? 

Chapeuzinho Vermelho:Porque assim a cópia que a professora passa é muito grande e se eu 

não copiar eu fico na sala, daí eu vou e copio rapidinho. Pra poder sair. Daí então cópia que 

eu não gosto. 

(Chapeuzinho Vermelho – 10,2) 

 

Pesquisadora: E o que você acha aqui na escola menos interessante, cansativo, chato que você 

não gosta de fazer? 

Robin Wood: Pegar aquele texto do livro escrever tudo uma folha inteira. 

(Robin Wood – 11,2) 

 

Apesar de ser o exercício de copiar do quadro uma das únicas coisas que Gato de Botas 

consegue fazer na disciplina de Língua Portuguesa, ele também diz não gostar devido ao excesso 

praticado:  

 

Pesquisadora: E português o que você já consegue fazer? 

Gato de Botas: Português, sei copiar do quadro só.  

Pesquisadora: Vocês fazem bastante cópia?  

Gato de Botas: Aham, daí a gente fica atrasado. Por causo que a professora passa um atrás da 

outra.  

(Gato de Botas – 10,3) 

 

 

Chapeuzinho Vermelho narra uma situação de indisciplina na aula de Educação Física 

onde a turma foi castigada ficando na sala de aula e copiando do quadro “o que não devem 

fazer”: 

 

Chapeuzinho Vermelho: Só que daí eu comecei a cantar, os meus amigos foram atrás de 

mim... só que daí como o Tiago faz coisa, a gente não ficou na aula de Educação Física 

brincando, fomo copiar cópia, por causa de alguns, e eu também tava nesse clima de bagunça 

na escola, aí como eu fiz, os meus amigos todos ficaram sem aula de Educação Física por 

culpa minha. Aí eu não concordei com a professora de Educação Física, porque a gente não 

devia...   

(Chapeuzinho Vermelho – 10,2) 
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De acordo com as crianças da pesquisa, fazer cópia é muito chato, cansa e demora. Isso 

me faz pensar: Com qual finalidade a cópia tem sido contemplada às crianças? Como um reforço 

da aprendizagem? Como punição? Como um exercício típico escolar? Como técnica para decorar 

algo escrito? Como um instrumento para aperfeiçoar a grafia? 

O problema apresentado aqui não está na atividade em si da cópia, mas na maneira como 

é apresentada às crianças. Cagliari (1998) se opõe a determinadas ações que envolvem a cópia 

dizendo que os professores tem consciência que esta atividade em grande escala é exaustiva e 

consiste numa repetição mecanizada de um determinado conteúdo. Por essa razão, utiliza-se dela 

erroneamente, para punição quanto à indisciplina. Considero importante destacar neste contexto a 

fala de Bela Adormecida: 

 

Pesquisadora: Ela ensina no quadro? 

Bela Adormecida: Ela ensina no quadro nóis pra gente aprende bastante sabe, e ela só ensina 

uma vez...  

Pesquisadora: Ah ela só ensina uma vez? 

Bela Adormecida: Só uma vez. 

(Bela Adormecida – 11,2) 

 

Sua expressão oral nos faz pensar naquela famosa e antiga frase: “conteúdo dado é 

conteúdo apreendido” que retrata bem a perspectiva tradicional de ensino na concepção 

empirista. Os professores, tendo consciência ou não, dispõem de referenciais e teorias que 

norteiam suas atuações com instrumentos praticados no desenvolvimento do trabalho. Realizar 

reflexões que visam perceber o que se faz e o porquê se faz a fim de compreender quais 

referenciais teóricos estão guiando, fundamentando e justificando suas ações torna-se algo de 

grande importância aos docentes (SOLÉ, COLL, 2004). 

Outras características empiristas de ensino e aprendizagem podem ser percebidas em 

outro momento da fala de Bela, quando demonstrou em seu discurso o controle da aprendizagem 

nas mãos do professor: 

 

- (...) eu vou dar uma prova pra vocês, daí vocês vão treinar, vão lê como é que é, daí a 

professora vai passar, vocês vão prestar atenção na Prof, a Prof vai explicar certinho e vocês 

vai colocar no papel. 

(Bela Adormecida – 11,2) 
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Bela discursa que: é o professor quem ensina, é ele quem determina os conteúdos e que 

cabe às crianças prestar atenção, reproduzir, treinar e registrar “certinho” os resultados. O papel 

do professor empirista é simplificadamente este caracterizado por Bela, pois nesta concepção o 

docente acredita que a aprendizagem se dá por meio da imitação, memorização e cópia das 

atividades propiciadas. Porém, estudos pautados na concepção construtivista desmistificam esta 

maneira de aprendizagem da criança, enfocando outra abordagem no processo de aprendizagem. 

 

 
A aprendizagem contribui para o desenvolvimento na medida em que aprender não é 

copiar ou reproduzir a realidade. Para a concepção construtivista aprendemos quando 

somos capazes de elaborar uma representação pessoal do objeto da realidade ou 

conteúdo que pretendemos aprender. Essa elaboração implica aproximar-se de tal objeto 

ou conteúdo com a finalidade de apreendê-lo; não se trata de uma aproximação vazia, a 

partir do nada, mas a partir das experiências, interesses e conhecimentos prévios que, 

presumivelmente, possam dar conta da novidade. (SOLÉ, COLL, 2004, p.19). 

 

 

Quando isso ocorre pode-se dizer na concepção construtivista que a criança está 

aprendendo significativamente, ou seja, está atribuindo sentido. De acordo com a percepção das 

crianças entrevistadas as aulas são pouco interessantes, contém muito conteúdo, contemplam 

muita cópia, deixando-as entediadas e fazendo-as se sentirem “enfornadas” em sala de aula.  Eis 

aqui mais uma questão que emergiu nos discursos dos sujeitos entrevistados em relação à 

metodologia, o fato de permanecerem muito dentro da sala de aula: 

 

Como são as aulas? 

João do pé de feijão: Algumas são legais, outras são chatas. 

Pesquisadora: Como que é uma aula chata? 

João do pé de feijão: É só ficar dentro da sala, não ficar fazendo nada... 

(João do pé do feijão – 10,2) 

 

Na mesma linha de raciocínio segue o discurso de Gato de Botas e Robin Wood: 

 

Pesquisadora: E o que você menos gosta? 

Gato de Botas: O que eu menos gosto? Ficar dentro da sala e a aula de inglês. 

(Gato de Botas – 10,3) 

 

Robin Wood: E eu não gosto de ficar muito tempo na sala... Muito tempo na sala me deixa 

nervoso. 

(Robin Wood – 11,2) 
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João do pé de feijão reclama do ambiente fechado, mas no fim de sua opinião dá “dicas” 

do que considera uma aula mais significativa juntando o “passear” com o “estudar”: 

  

Pesquisadora: E as aulas geralmente você acha que são interessantes, cansativas, chatas, 

diferentes, legais? 

João do pé de feijão: Diferentes, porque cada dia nós faz uma aula diferente da outra. Mas é 

ruim quando nós fica enfornado dentro da sala, só fica lá dentro, e é melhor quando nós 

vamos sair, fazer passeios no ar livre, pra estudar, pra fazer atividades, pra fazer trabalhos 

sobre esse lugar. 

(João do pé do feijão – 10,2) 

 

Cinderela também fez seu comentário na mesma ótica: 

 

Pesquisadora: Todo dia é um dia diferente? Ou os dias são mais ou menos parecidos? 

Cinderela: Mais ou menos parecidos, né. Tudo a mesma coisa.  

(Cinderela – 10,2) 

 

A menina deixa claro na oralização que as aulas são mais ou menos parecidas, quase 

sempre acontecem as mesmas coisas, não demonstrando durante as entrevistas, nenhum 

entusiasmo em relatar algo que está aprendendo ou realizando de novo em sua turma. Para que a 

aprendizagem tenha significado o interesse em aprender precisa ser sentido, mobilizado na 

criança, preenchendo uma necessidade própria (SOLÉ, COLL, 2004).  Que motivação tem 

uma aula, onde você não consegue realizar praticamente nada do que é proposto? Será que a 

questão está em: permanecer na sala de aula, ou, em não vivenciar dentro dela experiências 

significativas que a motivem á aprender? Esta falta de motivação e envolvimento no processo de 

aprender pode ter relação também com a ausência de finalidade social nas atividades 

oportunizadas às crianças. Quando perguntei sobre as produções de texto que as crianças faziam 

na escola emergiu uma possível ausência da função social nas práticas metodológicas, como 

outro ponto a ser discutido.  

Segundo Cinderela e João do pé de feijão, escrever texto é algo puramente escolar, feito 

para a professora porque esta solicita: 

 

Pesquisadora: E vocês escrevem o texto para colocar no mural? Pra fazer outras coisas assim, 

ou vocês escrevem textos pra professora dar uma nota? 
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Cinderela: Porque a prô faz assim oh: ela pega pra dá nota no diário dela e pra passar no 

boletim. 

(Cinderela – 10,2) 

 

Pesquisadora: E vocês fazem o texto pra ter uma nota? 

João do pé de feijão: Uhum. 

Pesquisadora: O texto ele é pra isso? 

João do pé de feijão: É. 

 Pesquisadora: Aham 

João do pé de feijão: Nós faz esse texto pra ganhar nota no boletim, pra conseguir nota mais 

alta e pra conseguir passar... 

Pesquisadora: Uhum. O texto que vocês fazem ele serve pra professora dar uma nota, é isso? 

João do pé de feijão: Uhum. É. 

Pesquisadora: Vocês não escrevem textos pra outras coisas? 

João do pé de feijão: Não. 

Pesquisadora: Vocês escrevem texto pra receber uma nota? 

João do pé de feijão: Só... 

(João do pé do feijão – 10,2) 

 

Diferentemente das crianças acima, na fala de Bela já podemos perceber que há uma 

proposta de socializar as produções de texto da turma, porém esta finalidade não parece estar 

muito clara para ela: 

 

Pesquisadora: E o que vocês escreveram? Esse texto foi para algum lugar, ficou no caderno, 

vocês colocaram num mural? 

Bela Adormecida: Tipo assim, a professora a gente fizemos o texto, daí pra colocá na frente 

assim sabe,  daí a professora lê corrigi, pra vê se tem algum erro,e ela colocava na frente assim 

da escola pra todo mundo vê, daí ela colocou daí depois assim ela tiro entendeu? 

Pesquisadora: Hum hum 

Bela Adormecida: Depois ela foi entregando um por um depois que ela corrigiu. 

(Bela Adormecida – 11,2) 

 

Tradicionalmente a leitura e a escrita transformou-se de objeto social á objeto escolar, 

ocultando funções extraescolares da língua onde a criança no processo de aprendizagem acaba 

interagindo mecanicamente e contemplativamente frente ao objeto. (FERREIRO, 1996). Lerner 

(2001) complementa essa discussão trazendo a reflexão da necessidade da escola ser uma 

microcomunidade de leitores e escritores, oportunizando as crianças uma versão escolar das 

práticas de linguagem pautadas numa fidelidade à versão social. Como necessidade institucional 

ao ensino das práticas de linguagem, a autora traz o conciliamento dos “propósitos didáticos” aos 

“propósitos sociais” por meio de uma organização curricular pautada em modalidades 
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organizativas que permitam professores e crianças orientar suas ações com finalidades sociais 

claras. De acordo com Lerner: 

 

 
O desafio é conseguir que a escrita deixe de ser na escola somente um objeto de 

avaliação, para se constituir realmente num objeto de ensino; é prática, sabendo – por 

experiência , não por transmissão verbal – que é um longo e complexo construído por 

operações recorrentes de planejamento, textualização e revisão. (LERNER, 2001, p.28). 

 

 

 

Além disso, combater a discriminação que a escola produz não apenas com aqueles que 

não consegue alfabetizar, mas também, com os demais que não fracassam explicitamente por 

meio da reprovação, pois passam anos na escola e não se tornam produtores e leitores de textos 

competentes, é uma outra problemática que necessita ser pensada. 

Bela no final da sua fala traz a tona o quarto aspecto de grande relevância em torno da 

metodologia vivenciada pelas crianças, a questão do erro. Para iniciar esta discussão indago: 

Aluno bom é aluno que só acerta? Por muitos anos foi pensado assim. O papel do professor era 

de ensinar o correto, e, identificar e punir os erros. Mas de que forma o erro tem sido tratado na 

escola? As crianças participantes da pesquisa relataram pontos que cabe aqui discutirmos.  

 Para praticamente todas as crianças da pesquisa errar é algo muito ruim. Segundo Bela 

Adormecida, a própria professora cobra que a leitura, mesmo na fase inicial, já seja realizada 

corretamente, sem gaguejar: 

 

- (...) tu não pode confundir a palavra, tu não pode inventar uma palavra pra falar pra 

professora, tem que falar direto. Não gaguejando tu tem que ler tipo inteiro uma palavra, 

porque se tu não vai com muita atenção, a professora vai te dar ajuda, vai dar reforço essas 

coisas. 

(Bela Adormecida – 11,2) 

 

Perguntei ao João do pé de feijão em que momento sua professora costuma elogiar os 

alunos e ele disse-me que é quando eles acertam. 

 

João do pé de feijão: Quando a pessoa é um bom aluno e faz tudo as coisas, não erra sim, não 

deixa incompleto.   

(João do pé do feijão – 10,2) 
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Acertar é muito melhor do que errar, porém quem erra também pensa, e refletir sobre o 

caminho equivocado que a criança a priori escolheu é uma ótima oportunidade de novos 

conhecimentos serem mediados e construídos por ela. Errar na frente dos amigos é também algo 

vergonhoso e feio, passível de ser ridicularizado pela turma, como contou Gato de Botas no 

momento em que recebeu a prova com os erros e nota baixa: 

 

Pesquisadora: Entendi. E quando ela entrega estas folhas de exercícios com a nota ela fala 

alto a nota do amigo. 

Gato de Botas: Não, só vai olhando... mais todo mundo vai lá abre o caderno da gente e vê, e 

ficam caçoando. 

(Gato de Botas – 10,3) 

 

João contou que sua professora costuma falar a nota alto da prova para a turma toda ouvir, 

e isso conota mais uma vez como errar é motivo de deboche: 

 

Pesquisadora: E os amigos riem mesmo? O que eles fazem? 

João do pé de feijão: Uhum.... Ficam falando que é burro, que não estuda, que não sabe 

nada... 

(João do pé do feijão – 10,2) 

 

Diante dessa crucificação do erro, as crianças constroem significados ruins e passam a não 

querer errar de jeito nenhum. Acabam por vezes, utilizando a alternativa de copiar a resposta 

certa do quadro ou do amigo, mesmo que a professora não aprove, como uma saída para acertar e 

fugir dos comentários maldosos, conforme disse Robin Wood: 

 

Pesquisadora:E o que vocês não podem fazer na sala de jeito nenhum,  que a professora não 

deixa? 

Robin Wood: É passa, aquele o resultado pro outro. 

Pesquisadora: Dar o resultado pro outro? 

Robin Wood: É. Que nem tem um piá né ele é, fica é chutando os números, depois que ele vê 

que tá certo ele vai lá e daí a professora dá certo! 

(Robin Wood – 11,2) 

 

Perguntado sobre as características de um “mau aluno” e de uma “criança inteligente”, o 

aspecto do erro também voltou a ser explanado por Branca de Neve: 

 

Pesquisadora: E um mau aluno? 
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Branca de neve: Faz bagunça e leva errado. Erra as atividades.  

Pesquisadora: E como é uma criança inteligente? 

Branca de neve: Ela é a... uma criança inteligente ela sabe tudo e não erra nada.  

(Branca de Neve – 10,2) 

 

 Mas desde quando o erro passou a ser bem visto na escola? Ao longo do século XX, com 

o surgimento de novas teorias de aprendizagem, por meio de estudos de Piaget, Vigotsky e 

Ausubel, a questão do erro na aprendizagem passou a ser tratada de maneira diferente. Estas 

teorias repensaram “o erro” afirmando que quem erra também pensa e que errado é quem pensa 

que o erro não tem validade para aprendizagem. Segundo estes pesquisadores acima, os erros são 

obstáculos que fazem parte da aprendizagem. Ele indica o raciocínio da criança, permitindo que o 

professor crie situações de aprendizagem nas quais o sujeito apresente suas ideias iniciais 

equivocadas em xeque ampliando e ressignificando seus conhecimentos por meio de reflexões 

diante do que errou. Analisando os erros das crianças, categorizando e problematizando por meio 

de situações de aprendizagem reflexivas e bem focadas, o erro se torna parte da aprendizagem, 

pois possibilita a criança fazer o que Piaget chamou de autoregulação. Para que haja uma 

aprendizagem efetiva, não é suficiente desenvolver a atividade e mostrar a incoerência, “o erro” 

para a criança; mas sim intervir por meio de questionamentos, para que ela perceba o seu 

raciocínio inicial e repense sobre “o porquê errou e onde errou” autoregulando sua aprendizagem. 

Por outro lado, também nas falas das crianças pontos positivos relacionados ao currículo e 

metodologia. Nas escolas participantes o currículo é organizado por disciplinas. Dentre as 

disciplinas escolares, cinco crianças falaram gostar mais de Educação Física e três de Arte. Os 

motivos por suas preferências são o que interessa para esta pesquisa, e estes se assemelharam. 

Branca de neve diz gostar mais de Educação Física, justificando sua escolha por conta da postura 

do professor: 

 

Branca de neve: Educação física.  

Pesquisadora: Ah é? Por quê? 

Branca de neve: Porque... o professor explica as coisas. 

(Branca de Neve – 10,2) 

 

Já para Gato de Botas e João do pé de feijão fazer aula de Educação Física é bom pelo 

fato de que neste momento eles sentem-se livres e fazem coisas que criança gosta: 
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- Gato de Botas: Eu gosto de estudar... o que eu mais gosto é de educação física livre, por que 

dá pra fazer tudo. Que eu mais faço na educação física é tocar pandeiro de vez em quando.  

(Gato de Botas – 10,3) 

 

João do pé de feijão: A Educação Física.  

Pesquisadora: Por quê? 

João do pé de feijão: Porque ela... ela assim porque não fica dentro da sala, fica brincando , 

correndo, fazendo atividades, pra se aquecer. E nós fica brincando assim no ar livre, não fica 

dentro da sala enfornado assim.  

(João do pé do feijão – 10,2) 

 

Para Rapunzel, fazer aula de Educação Física é a mesma coisa que “brincar”, e isso muito 

lhe agrada: 

Pesquisadora: Educação física? 

Rapunzel: Uhum. 

Pesquisadora: Por quê? 

Rapunzel: É porque é legal, eu gosto de brincar.  

(Rapunzel – 10,2) 

 

Cantar, tocar um instrumento, correr, brincar são atividades típicas da cultura infantil, que 

trazem alegria e satisfação diante de necessidades das crianças. Para Motta (2011):  

 

 
As crianças são vistas como produtoras de cultura e exprimem através de suas 

percepções e interações com os pares ou os adultos. As culturas infantis apresentam 

especificidades, como os modos como o lúdico e o faz de conta são incorporados. 

(MOTTA, 2011, p. 164). 

 
 

Brincar, jogar, produzir algo, construir, criar, explorar materiais diversificados são ações 

que as crianças comumente gostam de realizar. Cinderela e Chapeuzinho vermelho exemplificam 

o que fazem na aula de Arte justificando sua preferência por esta disciplina: 

 

- A gente faz recorte, a gente aprende as cores, a gente até fez um negócio lá de cores... 

(Chapeuzinho Vermelho – 10,2) 

 

Pesquisadora: O que tem aqui na sua escola que você gosta bastante? 

   Cinderela: Ah, o pólo de artes...  

Pesquisadora: O pólo de artes, que é tipo uma escolinha de artes que vocês vem né? Me 

explica  como que é isso, eu não sei muito bem... 

Cinderela: É... Humm..., a prô fala que é pra gente desenhá né, ela tem um quadro de 

desenho, um quadro branco, daí a gente faz de uma tela aquelas pequena lá oh, sabe? 

(Cinderela – 10,2) 
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Nessas e nas demais disciplinas a metodologia empregada também é algo que as crianças 

relataram em diversos momentos das entrevistas. Em suas falas pude perceber ações 

metodológicas que as crianças consideraram mais significativas no contexto escolar e que 

segundo elas ajudaram a aprender. João do pé de feijão e Cinderela estudaram no ano anterior na 

mesma sala. Ambos contaram que aprenderam conceitos matemáticos por meio de um projeto 

chamado “Coleção de tampas”. Neste trabalho as crianças classificavam por cores as tampinhas 

coletadas e realizavam cálculos: 

 

- Quando eu aprendi com a professora Aline, e ela pediu pra nóis fazer a tarefa de casa, trazê 

um monte de.., aquele lá.., aquelas tampinhas de garrafa. Daí eu aprendi ali... 

(João do pé do feijão – 10,2) 

 

- Fica mais fácil né, daí a gente conta, tira, daí conta até nove, daí tira mais um daí. 

(Cinderela – 10,2) 

 

Para as crianças da pesquisa as aulas que frequentaram ou frequentam de “reforço 

escolar” ou “apoio” também possibilitaram experiências significativas de aprendizagem. 

Rapunzel relata a metodologia da professora, explicando como ela ensina: 

 

- Ah, ela ensina as pessoas, pega um livrinho daí ensina a lê, daí depois ela manda lá pro 

computador, lá, daí ela bota coisa de continha. 

Pesquisadora: Daí você acha melhor assim esse jeito? 

Rapunzel: Uhum. 

(Rapunzel – 10,2) 

 

Chapeuzinho Vermelho conta com entusiasmo que aprendeu matemática no reforço e 

exemplifica outras vivências dessas aulas: 

 

- Eu até vinha pro reforço de matemática, daí foi aonde eu aprendi com elas matemática... 

-  Lá tem também computador. Só que da tem aquelas pecinhas vermelhas daí a gente encaixa 

lá, daí ela coloca jogo de... de tabuada, de continhas, e daí eu coloquei o jogo do Aladim e daí 

eu acertei. Lá tem os jogos da conta. 

(Chapeuzinho Vermelho – 10,2) 

 

Para Sacristán (2000) o valor do currículo se comprova na maneira pela qual se concretiza 

em situações reais. Os depoimentos acimam denotam este valor. As tarefas escolares propostas 
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pelos professores podem potencializar o aprendizado das crianças na medida em que estejam 

vinculadas a situações de aprendizagem significativas para as crianças e com intencionalidades 

claras para o professor. 

 

 
Se o currículo é a ponte entre teoria e ação, entre intenções ou projetos e realidade, é 

preciso analisar a estrutura da prática onde fica moldado. Uma prática que responde não 

apenas as exigências curriculares, mas está, sem dúvida, profundamente enraizada em 

coordenadas prévias a qualquer currículo e intenção do professor. (SACRISTÁN, 2000, 

p.201). 

 

 

Segundo o autor, analisar a prática pedagógica na qual se projetam determinações do 

sistema curricular é fundamental para que ações diante do currículo possam ter efeitos educativos 

por meios de experiências no contexto escolar que contemplem as reais necessidades das 

crianças. Todas as crianças da pesquisa, que já frequentaram ou frequentam essas aulas de 

reforço que acontecem no contraturno do seu horário de aula, dizem que este momento paralelo 

de aprendizagem ajudaram-nas a aprender: 

 

- O reforço ajuda. 

(Rapunzel – 10,2) 

 

Pesquisadora: E você acha que o reforço está ajudando? 

Rapunzel: Tá! 

Pesquisadora: O que você aprende no reforço? 

Rapunzel: Aprendo a fazê conta assim, daí a professora bota assim no computador e tem que 

achar quantos que dá, tem que achá as pecinhas quadradas... 

(Rapunzel – 10,2) 

  

- Daí eu ia pro reforço tudo, daí eu não sabia escrever nada, nada, nenhum uma palavra. Daí 

eu fui aos pouquinhos, ainda não sei muito, né. 

(Bela Adormecida – 11,2) 

 

- Ajudou. Porque ajudou mais na leitura, porque a ssora mandava nos ficar lendo... ensinava 

atividade pra ler. 

(João do pé do feijão – 10,2) 

 

- Valeu a pena.  

Pesquisadora: Valeu a pena você acha que o reforço te ajudou? 

Branca de neve: Me ajudou. 
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(Branca de Neve – 10,2) 

 

No momento da coleta de dados da pesquisa, cinco das oito crianças não estavam mais 

frequentando as aulas de reforço. Algumas saíram por motivo de horário (os pais não podiam 

levá-las ou consideraram o horário muito cedo), outras por motivo de muitas faltas (mais de três 

faltas justificadas perde a vaga nas aulas do reforço) e ainda por razões de já terem aprendido a 

ler e escrever e receberem “alta” da professora (as crianças recebem “alta” quando conseguem ler 

um pouco e sua em escrita produz palavras e frases curtas - focam na aquisição mínima do 

código). Diante desta proposta das instituições participante em aportunizar às crianças com 

dificuldade de aprendizagem um outro momento no contexto escolar para sanar suas defasagens 

questiono: Frequenntar o reforço escolar não seria mais uma ação de rotular e excluir as crianças 

que não apresentam o mesmo nível de desempenho das demais? Por outro outro ângulo: É o 

reforço escolar uma ação pedagógica que têm contribuído efetivamente nas aprendizagens de 

crianças que possuem lacunas em suas aprendizagens? Teria uma outra maneira de potencializar 

suas aprendizagens, não apenas por meio da aula reforço e apoio escolar? E ainda quanto a 

metodologia propriamente realizada pergunto: A metodologia da sala de aula é a mesma ou está 

em consonância com a utilizada na aula de reforço? Ou nas aulas de reforço as crianças recebem 

propostas de atividades mais signficativas a sua cultura infantil e focadas a sua 

singularidade/necessidade? 

Contudo, nos discursos das crianças, esta experiência de aprendizagem chamada reforço 

escolar, foi importante para suas aprendizagens. As ações metodológicas deste contexto 

contribuíram para aquisição de novos conhecimentos. Diante disso, pergunto: não seria o caso de 

reinventar a própria escola? 

A escola é um espaço onde muitas coisas acontecem. Ambiente repleto de identidades, de 

produção de conhecimento e de exercício da cidadania diante da diversidade de sujeitos que ali se 

encontram. O contexto escolar engloba muitas questões e ambientes onde as crianças estão 

imersas diariamente durante cerca de 200 dias letivos. Saber quais deles são mais significativos e 

prazerosos para as crianças ajuda-nos a compreendê-los como sujeitos de direitos dignos de 

respeitos, valorizando seus saberes e necessidades. Estudos de Vygotsky (1984) postulam que o 

indivíduo por ser interativo se constitui na relação e mediação com os outros. No 

desenvolvimento infantil os aspectos cognitivos afetivos e sociais caminham juntos. Nesta ótica é 

cada vez mais discutido que o ambiente escolar pode ter um papel crucial no desenvolvimento 
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infantil. Durante as entrevistas com as crianças percebi em seus discursos aspectos positivos em 

relação ao contexto escolar que podem contribuir com  suas aprendizagens. Perguntei às crianças 

a respeito da escola, como era, o que achavam se gostam ou não de estarem ali. Muitas delas 

responderam positivamente exemplificando o que mais gostam ou consideram interessante. 

Cinderela disse que gosta da escola: 

 

Pesquisadora: Como que é sua escola? 

Cinderela: É boa, muito legal, né?   

(Cinderela – 10,2) 

 

João do pé de feijão exemplificou no seu “gostar” a interação com as demais crianças: 

 

Pesquisadora: E você gosta da escola? 

João do pé de feijão: Eu gosto, porque ela é bem legal, ela tem bastante pessoas pra fazer 

amizade e todo dia, quando vem gente nova nós faz amizade com as pessoas.  

(João do pé do feijão – 10,2) 

 

Fazer novas amizades, interagir, trocar experiências, são ações que João considera 

interessante. O ambiente escolar, espaço que às crianças passam boa parte do seu tempo, é um 

dos lugares, em tese, propícios para infância, que permite exercitar interações sociais. O trabalho 

escolar não se limita na sala de aula, mas se configura nesse espaço prazeroso e acolhedor onde 

as crianças podem se sentir parte, o que favorece a aprendizagem. As meninas, Branca de Neve e 

Rapunzel também disseram gostar da escola, sinalizando a questão do aprender e do brincar nesse 

contexto: 

 

Pesquisadora: Gosta? Por que você gosta? 

Branca de neve: Porque é legal de brincá, fazer tudo... 

(Branca de Neve – 10,2) 

 

Pesquisadora: É, você gosta de vir para escola? Gosta? 

Rapunzel: Gosto. 

Pesquisadora: Por quê? 

Rapunzel: Porque é legal.  

Pesquisadora: Mas o que, que tem aqui que é legal? 

Rapunzel: É que o professor ensina a gente assim, aprendê a fazê ginástica, aprende a gente 

brincá, daí a sora ensina a gente escreve assim, ensina a gente a faze continha... 

Pesquisadora: Entendi, e você gosta de estudar? 

Rapunzel: Gosto. 
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 (Rapunzel – 10,2) 

 

Aprender e brincar são ações que as meninas consideram parte do contexto escolar e que 

para elas é significativo. O papel da professora nesse aprender é exemplificado por Rapunzel, 

colocando o docente com agente central desse processo. Ensino e aprendizagem são processos 

distintos. O primeiro diz respeito ao professor e o segundo ao aluno (Weisz, 2006). Esses dois 

processos no contexto escolar se comunicam, dialogam constantemente, e cabe ao professor 

perceber como a aprendizagem do aluno acontece para ministrar situações de ensino que o ajude 

a avançar de um patamar que já conquistou para outro mais elevado. Propostas com sentido e 

com funções sociais que envolvem as crianças nas quais o aprender pode se tornar algo 

prazeroso. 

Na mesma perspectiva das meninas acima, Chapeuzinho Vermelho, Robin Wood e João 

do pé de feijão, também ressaltaram o brincar como sendo uma atividade muito gostosa 

vivenciada na escola: 

 

E o que você faz aqui na escola que você acha mais interessante? 

Chapeuzinho Vermelho: Interessante é legal... eu brinco de cavá embaixo da areia, o meu pé 

fica cheinho de areia...  

Pesquisadora: Em que momento que você brinca na areia? 

Chapeuzinho Vermelho: Na hora do lanche. 

Pesquisadora: Fora a hora do lanche, não tem outro momento que vocês brincam na areia? 

Chapeuzinho Vermelho: Não. 

 (Chapeuzinho Vermelho – 10,2) 

 

 Robin Wood: Eu adoro brincar aqui. No recreio a gente brinca de pega-pega, só que a gente 

não corre aqui, a gente corre na quadra. 

(Robin Wood – 11,2) 

 

Pesquisadora: Uhum... Que mais que você gosta de fazer? 

João do pé de feijão: (2b) Ficar brincando com meus amigos... Ás vezes a gente fica ali na 

quadra estudando, nós pega livro da professora que empreesta pra nós, pra ficar lendo. Ás 

vezes nós vamô brincar no parquinho assim que eu gosto, ás vezes a gente vai jogar bola na 

areia, ás vezes nós brinca na quadra de chute a gol, ás vezes a gente brinca de driblinho ali 

também. 

Pesquisadora: E no parquinho vocês vão sempre? 

João do pé de feijão: Vamos. Todo dia nós vamos lá brincar de pega-pega. 

Pesquisadora: Todo dia vocês vão no parquinho, mas isso na hora do recreio? 

João do pé de feijão: Nós só vamos no parque com a Mirian só quando a professora falta. Aí 

ela leva nós, todo dia no final da aula.  

 (João do pé do feijão – 10,2) 
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O brincar apareceu sempre fora de sala de aula nas falas das crianças e diante disso 

questiono: Sala de aula é lugar de aprender e recreio é lugar de brincar? Pelos discursos das 

crianças da pesquisa podemos constatar que pensam mais ou menos assim. A dimensão lúdica é 

algo espontâneo e natural da criança. Uma necessidade que faz parte do seu desenvolvimento. 

Brincar é uma manifestação cotidiana infantil, prática da qual a criança expressa seus 

sentimentos, pensamentos, ordenando, construindo e compreendo a realidade em que está 

inserida. Segundo Vygotsky (1984) os processos psicológicos são construídos com base nas 

relações sociais e culturais. As ações da criança, inclusive a brincadeira, é construída num 

processo social. Ali surgem imaginações e o mundo adulto é projetado em suas ações com 

significações infantis. 

Nessa perspectiva sociologia da infância traz a reflexão de que independente da criança 

sair de uma modalidade de ensino denominada Educação Infantil e ingressar na modalidade 

seguinte entitulada de Ensino Fundamental. A criança não deixa de ser criança para se 

transformar em aluno, ou seja, não deixa de exercer posturas do seu grupo social. Em 

escolarizações formais a ação da cultura escolar sobre as culturas infantis é que fazem com que 

crianças aprendam a serem alunos (MOTTA, 2011).  

A escola depois da família é, para a grande maioria das crianças, o segundo espaço social 

onde cotidianamente ela irá estabelecer relações com outro. Este espaço precisa ser um lugar 

agradável às crianças para que ao longo dos anos de sua escolaridade elas possam não só crescer 

em estatura física ou cognitiva, mas também nas relações afetivas e emocionais respeitando sua 

cultura própria. Os aspectos que as crianças consideraram relevantes no contexto escolar estão 

intimamente ligados à necessidades da infância e também co-relacionados a uma concepção de 

ensino e aprendizagem na qual o sujeito faz parte de todo o processo, construindo saberes, 

interagindo com seus pares num contexto aonde os conhecimentos tem função social. Sendo 

assim, o fundamental é as unidades escolares saberem onde querem chegar, terem uma visão 

coerente do desenvolvimento infantil, com o envolvimento efetivo de todos os participantes do 

processo educacional (GATTI, 2010). 
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4.5 SIGNIFICADOS VOLTADOS À AVALIAÇÃO 

 

Uma educação de qualidade precisa de uma prática avaliativa eficiente (DEMO, 2010). 

Para crianças com histórico de repetência, a avaliação ocupa um lugar de destaque entre os 

diversos aspectos abordados nesta pesquisa em torno do contexto escolar. É por meio desta 

prática, que inúmeras crianças anualmente em muitas escolas do nosso país, vivenciam 

frustrações diante dos erros e notas baixas que em geral, têm o intuito de expressar (ou não) suas 

aprendizagens. Esta formal tarefa da escola inerente ao processo de ensino e aprendizagem, é 

sistematizada nas instituições de ensino de diferentes maneiras, seguindo objetivos implícitos ou 

explícitos que acabam por refletir manifestações históricas de hierarquia e poder (SOUSA, 1996).  

  Mas que manifestações o processo avaliativo têm impresso nas crianças? Como as 

crianças tem entendido este processo? E o que pensam a respeito? A reflexão que se faz aqui em 

relação à tarefa avaliativa na escola, não vem potencializar ou refutar este instrumento escolar, 

mas sim esclarecer por meio das percepções das crianças, como esta experiência vem sendo 

processada e que significado as crianças com histórico de repetência tem atribuído às práticas 

avaliativas. 

No momento da segunda entrevista com as crianças perguntei a elas o que entendiam por 

avaliação. Praticamente todas relacionaram a palavra “avaliação” com “prova”. Para as crianças 

da pesquisa avaliação é prova. Percebi por meio das observações realizadas em sala de aula e por 

meio das conversas com as crianças, que a prova é o instrumento de avaliação mais comum 

utilizado pelos docentes nas duas instituições participantes da pesquisa, e consequentemente, 

torna-se o instrumento avaliativo mais popular entre os alunos. Bela Adormecida e Cinderela 

disseram que só conhecem a prova como instrumento avaliativo: 

 

Pesquisadora: Tem outro tipo de avaliação ou só tem a prova? 

Bela Adormecida: Tipo assim tem a prova, só a prova.  

(Bela Adormecida – 11,2) 

 

Pesquisadora: E tem outros tipos de avaliação que a professora faz com vocês ou é só a prova? 

Cinderela: Só a prova, e tem outras avaliação que tem um monte de papel, sabe aquelas? 

Pesquisadora: Não, como é que é? 

Cinderela: É aquela tipo um livro. 

Pesquisadora: Ah, aquelas folhas de papel almaço? Que abre assim? 

Cinderela: Aham.  

(a criança estava referindo-se as provas feitas em folha de papel almaço) 
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(Cinderela – 10,2) 

 

João do pé de feijão sinalizou conhecer também apenas a prova como instrumento 

avaliativo, visto que em seus exemplos o que diferenciou foram as disciplinas: 

 

Pesquisadora: Que tipos de avaliação que a professora faz com vocês? 

João do pé de feijão: Ah, avaliação de Matemática, avaliação de Português... 

(João do pé do feijão – 10,2) 

 

Gato de Botas reclamou que não sabe quando está sendo avaliado, desconhecendo os 

demais instrumentos avaliativos da professora: 

 

Pesquisadora: Gato de Botas tirando estes exercícios tem outras atividades que vocês fazem 

valendo nota? 

Gato de Botas: Não sei, por causo que a professora não fala. 

 Pesquisadora: E você acha bom ou ruim fazer esse tipo de exercício? 

Gato de Botas: Eu acho assim bom. Só que a professora não fala nada pra gente que vale nota, 

o que que é, pra gente fica meio esperto. 

(Gato de Botas – 10,3) 

 

         Esta posição de Gato de Botas denota que para ele saber quando está sendo avaliado é 

importante e que a finalidade da aprendizagem segundo ele não está focada diretamente em 

aprender, mas sim em tirar uma boa nota na avaliação para poder passar de ano, pois afirma que 

se soubesse que valia nota iria “ficar mais esperto”. De acordo com Sampaio (2004) a prova 

ainda é o instrumento mais privilegiado nas escolas, desvalorizando outros instrumentos de 

avaliação que também poderiam revelar a aprendizagem dos alunos. Ao perguntar a respeito da 

finalidade das provas: O porquê faz? Para que serve? As respostas que surgiram foram as 

seguintes: 

 

  Ah! A gente faz prova pra estudá, pra aprendê sabe? Daí a professora vai explicá, tipo assim 

a gente escreve e a professora que corrige, e quem trás a nota é a dona Benta, ela que dá nota 

assim, só que depois ela dá pra professora entregá. 

(Bela Adormecida – 11,2) 

 

 Pesquisadora: Pra que, que vocês fazem prova? 

Cinderela: Pra gente, pra gente... pra estudar. 

(Cinderela – 10,2) 
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Algumas crianças entendem que a prova serve para estudar, que ajuda a aprender e que 

gera uma nota.  Outras, tais como Chapeuzinho Vermelho e João do pé de feijão, entendem que a 

prova tem por finalidade a verificação da aprendizagem: 

 

Pesquisadora: Uhum. É pra que, que serve a prova? 

Chapeuzinho Vermelho: Pra ver como a gente tá. Se agente tá melhor, eu acertei duas numa 

prova sozinha, na resposta de colocar X. E algumas eu só fiz a resposta porque eu não sei 

responder direito. 

(Chapeuzinho Vermelho – 10,2) 

 

 Pesquisadora: Então quando a professora quer saber o que o aluno sabe, se o aluno sabe ou 

não sabe, o que a professora faz? 

João do pé de feijão: Ela manda ele falar o que ele estudou... tipo assim, ele fala o que estudou 

pra prova de matemática... daí a professora vai dar a avaliação de matemática pra todo mundo, 

pra ver se estudou mesmo. Daí a professora vai ver, quem estudou, quem não estudou... 

Pesquisadora: Então a prova serve para o professor saber se a criança estudou ou não? 

João do pé de feijão: Uhum... 

(João do pé do feijão – 10,2) 

 

É perceptível que ambos compreendem que a avaliação é utilizada pelos professores 

quando querem saber se a criança estudou ou não, se a criança sabe o conteúdo, ou seja, se a 

criança está aprendendo. A avaliação segundo as crianças participantes da pesquisa tem por 

finalidade também verificar o que elas aprenderam diante do que a professora ensinou, serve 

como conferência de um conteúdo dado, exposto, a fim de registrar o quanto eles reteram ou não 

dos conteúdos ensinados. Diante desta perspectiva, Luckesi traz a seguinte reflexão: 

 

 
[...] o atual processo de aferir a aprendizagem escolar, sob a forma de verificação, além 

de obter as mais significativas consequências para a melhoria do ensino e da 

aprendizagem, ainda impõe aos educandos consequências negativas, como a de viver sob 

a égide do medo, pela ameaça de reprovação. (LUCKESI, 2009, p.94). 

 

 

 

De acordo com Luckesi (2009) a maneira pela qual a escola trabalha a verificação do que 

foi aprendido pelos alunos, evidencia a aprendizagem como sendo uma “coisa” e não um 

processo. A verificação dos conhecimentos adquiridos não é ponto de chegada à prática 

avaliativa, mas um momento de ressignificação, a partir do qual um novo planejamento e novas 

ações para a construção dos resultados desejados precisam ser estabelecidos pelo docente. Os 

sujeitos pesquisados associaram a prova também à conquista de uma nota ou ainda relacionaram 
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este instrumento diretamente com a questão da aprovação, quando se referira que a 

avaliação/prova serve para “passar de ano”: 

 

 Pesquisadora: E pra que serve a prova me diz? 

Robin Wood: Pra tirá mais nota boa! E passá de ano! 

(Robin Wood – 11,2) 

 

 Pesquisadora: E pra que serve a prova? 

João do pé de feijão: Pra ganhar uma nota bem boa pra poder passar de ano. 

(João do pé do feijão – 10,2) 

 

Cinderela e Branca de Neve compartilharam a mesma opinião: 

 

Pesquisadora: Mas a tua professora faz prova pra quê? 

Cinderela: Pra tira nota, pra... 

(Cinderela – 10,2) 

 

E por que a professora dá essas avaliações pra vocês fazerem? 

Branca de neve: Porque é prova pra... pro boletim, aí vai no boletim. 

(Branca de Neve – 10,2) 

 

As opiniões  de cima, caracterizam que os objetivos da avaliação ainda se configuram 

fortemente no domínio dos conteúdos dados pelo docente e no veredito final da aprovação ou 

reprovação. Desta forma, “checar o que foi aprendido pela criança”, “atribuir uma nota a 

quantidade de acertos apresentados” e “verificar se o aluno tem condições ou não de ser aprovado 

para a série seguinte”, foram os aspectos mencionados com maior frequência pelos sujeitos 

entrevistados da pesquisa. Compartilho a mesma opinião de Luckesi (2009) por este afirmar que 

atenções tem sido todas centradas, na promoção ou não da criança em relação a avaliação  seja 

por parte dos pais (que almejam notas altas para que os filhos passem de ano), do sistema de 

ensino (que interessa-se por percentuais, de aprovação/reprovação), dos professores (que utilizam 

esse instrumento de maneira ameaçadora por meio  “motivação” para estudar) e dos alunos (que 

tem expectativas de ir ingressar na série seguinte). Sousa também discute esses nuances da 

avaliação, ressaltando que: 

 

 
Na realidade, a questão da aprovação ou reprovação do aluno constitui o foco central do 

processo de avaliação e o limite do próprio processo ensino-aprendizagem. A avaliação 

do aluno, e a partir dela a decisão quanto a promoção ou retenção, não é vivida como 
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parte integrante do processo ensino-aprendizagem, mas é a grande finalidade deste. 

(SOUSA, 1996, p. 95). 

 

 

A inversão de finalidades decorrentes ao processo de ensino e aprendizagem e a 

avaliação, são fatores preponderantes no âmbito escolar que de maneira direta ou indireta informa 

aos alunos focos trocados no que diz respeito à função da escola. A maneira pela qual a escola 

organizou-se e funcionou durante anos, caracteriza manifestações hierárquicas de poder e 

subordinação da sociedade existente por detrás desse contexto. Por meio do processo avaliativo 

escolar, expressões nas relações autoritárias também podem ser percebidas ainda no século atual. 

 O julgamento do professor em relação ao desempenho do aluno ainda é muito 

configurado em visão unidirecional do processo, como se a criança fosse o único ou o maior 

responsável pelo mau desempenho (PATTO, 2008). A avaliação nesse sentido parece ser algo 

mais do interesse do professor do que do aluno, sendo que este elemento, segundo Hadji (2001), é 

fonte de informação a ambos, e não apenas a um dos agentes envolvidos no processo escolar. 

Para Hadji avaliar: 

 

 
Não é nem medir um objeto, nem observar uma situação, nem pronunciar incisivamente 

julgamentos de valor. É pronunciar-se, isto é, tomar partido, sobre a maneira como 

expectativas são realizadas; ou seja, sobre a medida na qual uma situação real 

corresponde a uma situação desejada.  Isso implica que se saiba o que se deve desejar 

(para pronunciar um julgamento sobre o valor, desse ponto de vista, daquilo que existe); 

e que se observe o real (será preciso coletar observáveis) no eixo desejado. A avaliação é 

uma operação de leitura orientada da realidade. (HADJI, 2001, p.129). 

 

 

Para o autor a avaliação tem sentido de auxílio na ação pedagógica. Ela vem reiterar um 

dos compromissos mais importantes do professor que é ajudar os alunos a progredirem nas 

aprendizagens, expressando uma adequação (ou não) dos saberes direcionado aos alunos (Hadji, 

2001). Questionados a respeito da nota, do valor atribuído as avaliações que realizam na escola, 

percebi que algumas crianças não entendem muito bem a maneira pela qual ela é processada. 

Alguns sujeitos acham que é o professor quem escolhe a nota, não tendo clareza que este valor 

numérico tem relação à sua aprendizagem.  

 

Pesquisadora: Eu queria saber assim, da onde que vem esta nota do boletim? 

Gato de Botas: A professora mesmo dá. 
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(Gato de Botas – 10,3) 

 

Bela Adormecida: Hum hum, ela que dá nota daí ela já coloca no naquele, no boletim eu acho 

né, daí ela já coloca lá.  

Pesquisadora: Ah, então você está me dizendo que a nota da prova vai pro boletim, é isso? 

Bela Adormecida: É, a professora falô todas as coisas que a gente escreve vai pro caderno dela 

também né? 

(Bela Adormecida – 11,2) 

 

Pesquisadora: Que são as provas? 

João do pé de feijão: Uhum. Daí ela não ajunta com um monte, ela só pega a nota da prova e 

coloca no boletim. 

(João do pé do feijão – 10,2) 

 

Pesquisadora: E por que a professora dá essas avaliações pra vocês fazerem? 

Branca de neve: Porque é prova pra... pro boletim, aí vai no boletim. É... prova sim... é... sim... 

prova sim... porque... vai  no boletim... nós faz ela e dá uma nota e daí vai no boletim. 

(Branca de Neve – 10,2) 

 

Outro ponto que cabe ressaltar aqui é em relação à média das notas que caracteriza o valor 

postado no boletim. Algumas crianças não têm ideia de que forma são avaliadas e acabam 

entendendo que a nota da prova vai direto para o boletim ou ainda que novamente a professora é 

quem escolhe ou decide o valor do boletim. 

 

Pesquisadora: Ah!  Ela escolhe uma nota e coloca? 

Rapunzel: Uhum. 

Rapunzel: Ela escolhe do caderno... É assim, daí ela tem uma nota lá no caderno dela, ela tem 

um monte de nota no caderno dela, daí ela vai vê qual nota que ela vai bota! Aí ela bota no 

caderno. 

Pesquisadora: E que nota que a professora tem escolhido para você? 

Rapunzel: É a minha é nota quatro. 

Pesquisadora: Nota quatro? Por que essa nota tão baixa? 

Rapunzel: Também não sei! 

(Rapunzel – 10,2) 

 

Gato de Botas: Só que a daí a de matemática a professora deu... não sei o que, que ela fez lá e 

daí ela faz prova real e daí eu não sei. 

Pesquisadora: Uhum  

Gato de Botas: Prova real... daí eu tirei oito em duas provas. 

Pesquisadora: Uhhhhh, mas tirou uma nota boa Gato de Botas? 

Gato de Botas: É tirei quatro em uma e quatro na outra.  

Pesquisadora: Ela que escolhe? Mas ela dá de acordo com os exercícios, é isto? 

Gato de Botas: Ela pega e dá o que vem na cabeça. 

(Gato de Botas – 10,3) 
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A decisão da nota, segundo algumas crianças entrevistadas, é algo de veredito do 

professor, assim como sua aprovação ou reprovação. Conforme disse Cinderela: 

 

Pesquisadora: O Cinderela, você já reprovou de ano, né? E por que você acha que você 

reprovou? 

Cinderela: Porque a gente tiramô aquela nota e a prô não deixou, né. Daí ás vezes ela fala bem 

assim na sala: eu não vou deixar você passá, não vou! Fala bem assim. 

(Cinderela – 10,2) 

 

  

O poder nas mãos do professor em torno do destino da criança é muito forte e visível nos 

discursos. Concordo com Demo (2008) que o papel do professor é de relevância para que a 

criança aprenda que ele é o “pivô insubstituível desse cenário”. Contudo, o procedimento de 

avaliar precisa ser exercido de maneira cuidadosa para que estigmas de classificação e exclusão 

não continuem sendo praticados na escola. Interrogados mais adiante se gostam ou não de fazer 

provas, as opiniões negativas que surgiram foram as seguintes: 

 

Pesquisadora: E você acha que fazer prova é bom ou ruim? 

 Robin Wood: Acho mais ruim. 

(Robin Wood – 11,2) 

 

Cinderela: Porque ás vezes a gente tira zero né? A gente fica emocionada, e daí eles riem da 

minha cara. 

Pesquisadora: E você acha que fazer prova é bom ou ruim? 

Cinderela: É ruim.   

(Cinderela – 10,2) 

 

João do pé de feijão: Eu fico nervoso, porque eu penso que não adiantou estudar só uma vez, 

eu tinha que ter estudado mais pra não ficar nervoso, pra poder ficar tranquilo e ganhar uma 

nota boa. 

(João do pé do feijão – 10,2) 

 

Pesquisadora: E o que você acha de fazer prova? 

Bela Adormecida: Ah! Eu acho meio ruim assim sabe, eee, meio ruim e um pouco bom 

assim... 

(Bela Adormecida – 11,2) 

 

Fazer prova, para algumas crianças, é algo ruim, pois como quase não dão conta de 

realizar as atividades ali descritas, ficam por vezes nervosos e ansiosos. A prova tende a reduzir o 
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qualitativo ao quantitativo, prioriza o domínio mecânico dos conteúdos, não valoriza os erros e 

ainda por vezes é utilizada como arma em sala de aula (DEMO, 2010). E aí pergunto, onde fica a 

avaliação do desenvolvimento das habilidades em saber fazer, em pensar? A falta de autonomia 

diante do ato em realizar a prova também é algo que chamou minha atenção na fala das crianças. 

Duas crianças falaram precisar de ajuda da professora durante a realização da prova, visto que 

não conseguem sequer entender o que fazer, sem contar na resolução da atividade propriamente 

dita. Bela Adormecida enfocou esta questão por diversas vezes nas entrevistas: 

 

- Ah! Porque tipo assim a gente pega muito da gente, a gente tem que pensá muito e daí vem 

aquelas coisas, aí a gente vê que não sabe aquilo, daí tem que perguntá pra professora, daí a 

professora fala que não pode é prova né?  

 

- É porque assim tipo, quando vai prova a sora só fala assim oh: “Só pega tipo a borracha e o 

lápis” né, daí ela bem assim, vocês só peguem, ela não explica ela só dá pra nois, mas tem que 

fazer mais, tem que explicá a prova que eu sei né? Mas ela não explica, daí explica daí de vez 

em quando... 

 

 - Daí eu fico sem entender o que que é, ela só explica ás vezes,  como hoje ela só explicou no 

quadro, só uma sabe, daí a gente não consegue fazer, 

 

 - É, daí eu não consigo, porque tem que lê daí ás vezes eu não consigo lê o que, que tá escrito. 

(Bela Adormecida – 11,2) 

 

Pesquisadora: Uhum... 

Cinderela: Ela não levanta, mas ás vezes quando a gente tem prova, as veis ela vem na nossa 

carteira, aí eu pergunto, mas um monte de alunos vão atrais. 

Pesquisadora: Uhum... 

Cinderela: Daí um conversa com o outro na fila quando vai atrás. 

Pesquisadora: Na hora da prova? 

Cinderela: Uhum... 

Pesquisadora: E pode conversar na hora da prova? 

Cinderela: Não, a prô não deixa, eles são teimoso... 

(Cinderela – 10,2) 

 

Lembrando que as crianças participantes desta pesquisa não estão plenamente 

alfabetizadas e relacionando este aspecto, aos relatos de Bela pergunto: Que tipo de instrumentos 

avaliativos é mais adequado às crianças que estão em processo de alfabetização? (visto que não 

conseguem ainda ler sozinha os enunciados para realizar uma prova); De que maneiras as 

avaliações têm sido realizadas nas escolas? Privilegiando os que sabem? Que procedimentos 

metodológicos os docentes têm realizado diante das práticas avaliativas? Como têm sido 
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planejadas as provas? De que forma são corrigidas? Existe pauta de correção considerando 

formas distintas na resolução de uma mesma questão problema? 

Houve crianças que disseram gostar de fazer prova, porém podemos ver através de suas 

falas que relacionaram diretamente este “gostar” com a questão da aprovação de ano, ou seja, 

gostam de fazer prova já que por meio dela há uma possibilidade de “passar de ano”. 

 

 Rapunzel: É bom... 

Pesquisadora: É bom fazer prova ? Você gosta?  É por que que você gosta de fazer prova? 

Rapunzel: É assim porque se a gente tirar nota alta daí os pai e fica feliz. 

(Rapunzel – 10,2) 

 

Pesquisadora: E você acha que fazer prova é bom ou ruim? 

João do pé de feijão: É Bom... 

Pesquisadora: É bom fazer prova, por quê? 

João do pé de feijão: Porque daí já sabe que vai tirar uma nota boa no boletim e vai conseguir 

passar de ano... 

(João do pé do feijão – 10,2) 

 

Pesquisadora: Me diz uma coisa, você gosta de fazer prova? 

Branca de neve: Sim. 

Pesquisadora: Acha bom? Por quê? 

Branca de neve: Porque na prova tem coisa legal... 

(Branca de Neve – 10,2) 

 

De acordo com Hadji (2001) a avaliação certamente é importante, pois denota três 

questões cruciais em seu contexto: A primeira delas que diz respeito  a sua importância é “o seu 

uso social dominante em situações de classe, como elemento chave da negociação didática”. A 

segunda questão está relacionada com seus efeitos que certamente, segundo o autor, constrói o 

destino da trajetória escolar do aluno em uma espiral de “êxito” ou de “fracasso”.  E a terceira 

questão que eleva a avaliação como algo de importância está direcionada ao cunho pedagógico, 

pois caracteriza no âmbito escolar um momento forte de regulação das aprendizagens, se for 

utilizada a serviço da aprendizagem. 

O erro, mais uma vez, aparece nos discursos das crianças como algo a desserviço da 

aprendizagem, algo desvalorizado e repudiado. As crianças entrevistadas discursaram que não 

realizaram a correção da prova, não são oportunizadas a refletir sobre o que errou, ou por que 

errou: 
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Pesquisadora: E a revisão da prova vocês fazem? 

Bela Adormecida: Não.  

Pesquisadora: Não? 

Bela Adormecida: Revisão da prova ainda não, ainda não. 

(Bela Adormecida – 11,2) 

 

Chapeuzinho Vermelho: Não. Só correção da tarefa.  

Pesquisadora: Só da tarefa, então aquilo que você errou na prova vocês não fazem de novo? 

Chapeuzinho Vermelho: Não. 

(Chapeuzinho Vermelho – 10,2) 

 

Pesquisadora: Não pode fazer? Vocês não fazem a correção destas atividades que vocês 

erraram? Não fazem? Errou, errou... 

Gato de Botas: Errou, errou. 

(Gato de Botas – 10,3) 

 

Pesquisadora: E vocês não refazem aquelas questões que vocês erraram? 

João do pé de feijão: Não... 

Pesquisadora: Não refaz, guarda aquela prova e acabou, é assim? 

João do pé de feijão: É.. 

Pesquisadora: Vocês não fazem uma correção da prova? 

João do pé de feijão: Não... 

Pesquisadora: Nunca fazem? Não arrumam o que errou? 

João do pé de feijão: Não, nós deixa assim... 

(João do pé do feijão – 10,2) 

 

Essas opiniões das crianças mostram um grande equívoco nas práticas avaliativas 

vivenciadas. Digo isto pela seguinte reflexão: Se a prova é um instrumento tão valorizado na 

escola, assim como a nota que ali é registrada, rever o que a criança errou para potencializar sua 

aprendizagem para que na próxima avaliação a criança tivesse mais êxito não seria 

imprescindível? A valorização do mau desempenho da criança também não comunica um 

possível mau desempenho do professor? 

Durante o processo de ensino e aprendizagem o professor precisa ter a competência de 

decidir o quando vai “avançar” nos conteúdos curriculares e o quanto vai “retroceder”. Para os 

alunos que atingiram as expectativas de aprendizagem, ou seja, o que foi esperado em 

determinado conteúdo, dar continuidade é o caminho. Mas, e os demais que não conseguiram 

devem ser esquecidos e abandonados? Os erros podem auxiliar muito o professor nestas 

informações. No âmbito da aprendizagem, o erro não deve ser fonte de castigo, pois é suporte 

para compreensão do aluno apontando caminhos para o avanço (Luckesi, 2009).  
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Dúvidas em sala de aula são frequentes e saudáveis. Elas trazem informações importantes 

que precisam ser valorizadas assim que surgem, para que não se acumulem e tornem-se “lacunas” 

gigantescas na aprendizagem das crianças. Crianças que tiveram um desempenho insatisfatório 

nas avaliações, precisam recuperar o que não foi aprendido, e não apenas “a nota em si” para 

garantir sua aprovação. A finalidade principal da escola que é de “ensinar para que a criança 

aprenda” e passar para o ano seguinte e/ou tirar notas altas, precisa estar claro para as crianças 

que é uma consequencia dos seus avanços cognitivos diante do currículo escolar existente. 

Gato de Botas demonstra não se importar com o que errou, pois como a escola privilegia a 

nota ele também internalizou que ela é mais importante que seu aprendizado: 

 

Pesquisadora: E não pode apagar e arrumar aquilo que errou? 

Gato de Botas: O que, que adianta, já vem a nota daí. 

Pesquisadora: A nota não muda mais? 

Gato de Botas: Não. 

Pesquisadora: Por exemplo: tirou quatro, daí tem que ficar com esse quatro. Não pode 

recuperar esse quatro? 

Gato de Botas: Não 

(Gato de Botas – 10,3) 

 

Nesse processo de ensino dos conteúdos, as crianças acabam tendo que “apertar o passo” 

para acompanhar o ritmo heterogêneo imposto pelo docente, sob o risco de que se ficar para trás 

os conhecimentos transmitidos não serão mais recuperados. (SAMPAIO, 2004) “Tem que acertar 

na primeira vez”! “Errou, errou, não tem mais chance de aprender” (ou de recuperar a nota)! Em 

suma é o que me disseram Cinderela e Rapunzel: 

 

Pesquisadora: E daí fica com esse zero, não tem como fazer outra prova. Não recupera esse 

zero? Não pode fazer outra prova e daí se tirar uma nota mais alta fica a nota mais alta? 

Cinderela: Não. 

(Cinderela – 10,2) 

 

Pesquisadora: Não pode... 

Rapunzel: Fazê outra. 

Pesquisadora: Não pode fazer outra vez? E não tem como tirar uma nota mais alta que esse 

quatro? Não tem jeito, ficou, fica com o quatro? 

Rapunzel: Uhum. É porque se fais uma, não pode fazê outra veis a fessora falou... 

(Rapunzel – 10,2) 

 



99 

 

 João do pé de feijão expõe sua opinião semelhante das meninas acima, e mais uma vez 

com sua sensibilidade ressalta a importância da criança ter uma segunda chance diante do mau 

desempenho inicial: 

 

João do pé de feijão: Porque a professora bota, ela não deixa fazer de novo. Ela só vai, corrige, 

dá nota pra pessoa e já bota no caderno dela pra poder botar no boletim. 

Pesquisadora: E o que você acha disso? 

João do pé de feijão: Acho que a professora devia deixar fazer de novo. Porque daí a criança 

em vez de ir com nota baixa no boletim podia fazer de novo, prestar atenção e ter uma nota 

mais alta. 

(João do pé do feijão – 10,2) 

 

A recuperação paralela da nota, ou melhor, da aprendizagem não acontece, segundo as 

crianças. Digo da nota, pois as crianças não tem a compreensão de que mais importante do que a 

nota são os conhecimentos que ela está adquirindo. Este valor inverso (de que a nota é mais 

importante que a aprendizagem) acontece visto que, diante das práticas escolares nas quais os 

alunos estão inseridos, o que se privilegia é o resultado, não o processo. Apenas a recuperação da 

nota não tem valor pedagógico e definitivamente recuperação paralela não consiste nessa visão. 

O resgate da aprendizagem da criança que apresenta dificuldades, por meio da internalização de 

novos conhecimentos, é o que vai garantir a ocorrência de alguma aprendizagem e que 

consequentemente alterará o valor numérico chamado “nota” (SOUSA, 1996). 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no 9.394/96) no artigo 12, 

inciso V comunica a incumbência das instituições de ensino em “prover meios para a recuperação 

dos alunos com menor rendimento”. Novamente no artigo 13, incisos III e IV, ao tratar das 

incumbências do docente, deixa clara que “zelar pela aprendizagem dos alunos estabelecendo 

estratégias de recuperação para os que apresentam baixo rendimento” faz parte das funções do 

professor. Propiciar situações de aprendizagem diversificadas, caso as primeiras oportunizadas 

não sejam suficientes para todos os alunos, é de suma importância ao docente, denotando o 

cuidado para que todas as crianças aprendam. Por meio dessas reflexões no âmbito avaliativo da 

prática pedagógica indago: Que oportunidades de recuperação de aprendizagem têm sido 

oferecidas para as crianças que apresentam baixo desempenho nas avaliações? Com que 

frequência? A partir de que momento do ano letivo? Como estas situações de recuperação podem 

contribuir para a melhoria da qualidade de aprendizagem dos alunos com históricos de 

reprovação? E realizadas de que forma? 
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Concordo com Luckesi (2009, p.173), quando afirma que “Avaliar um aluno com 

dificuldades é criar a base do modo de como incluí-lo dentro do círculo da aprendizagem [...]”. 

Bons instrumentos de aprendizagem auxiliam na decisão docente de direcionar ou redirecionar 

sua prática em relação a aqueles que precisam de ajuda. Não compactuo com a utopia de que 

podemos salvar a todos, mas que, dentro contexto escolar é obrigação nossa, profissionais da 

educação, evitar o fracasso de muitas crianças.  Ressignificando a avaliação a serviço da 

aprendizagem, por meio de uma visão pedagógica centrada na singularidade do sujeito, sem 

escamoteá-lo, há possibilidades de potencializar este procedimento.  

 Contudo, se queremos formar crianças autônomas, que tenham capacidade de pensar, 

planejar, agir e dialogar com criticidade é fundamental oportunizar a elas um ambiente escolar 

repleto de interações e situações de aprendizagem que desenvolvam essas atitudes nas crianças e 

não o contrário como vimos nas falas dos sujeitos pesquisados. Pelo ponto de vista infantil, o 

ambiente escolar ao qual estão inseridas, denotou aspectos relacionados ao professor, a 

metodologia e avaliação que precisam ser revisto, ajustados e otimizados para o sucesso de 

aprendizagem de todos os alunos. Dentro do contexto escolar estes três aspectos: metodologia, 

professor e avaliação, podem ser considerados um tripé potencializador para que a aprendizagem 

aconteça de maneira significativa. A seleção de conteúdos, o como são trabalhados, suas funções 

didáticas e sociais para a socialização dos conhecimentos historicamente produzidos, a relação 

entre professor e aluno assim como a avaliação de todo este processo, sem dúvida contribuem 

para o sucesso ou o fracasso da criança na escola. Ouvir ás crianças da pesquisa permite-nos 

acreditar que um conjunto de ações, organizadas dentro da escola, de maneira coerente, 

compromissada, fazendo da instituição escolar um espaço de estudos e articulação de 

profissionais coerentes com o “tipo de sujeito que se quer formar”, é real, possível e necessário. 

Sendo assim, a pesquisa identificou que para as crianças repetentes, que possuem em seu 

histórico escolar experiências dolorosas de reprovação, os significados que o contexto escolar 

tem para elas se calçam muito mais em questões negativas do que positivas. As negativas tiveram 

relação aos sentimentos de tristeza, medo, vergonha e incapacidade que demonstram em suas 

falas; e ao tripé: professor, metodologia e avaliação que sustentam, não sozinhos, porém boa 

parte das ações pedagógicas das escolas. Contudo significações positivas também foram 

reveladas pela óptica das criancas, onde os sujeitos participantes deste trabalho compartilharam 

conosco situações do contexto escolar que permeiam o ambiente escolar como um todo, o 
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professor e organização curricular metodológica como sendo vivências que possivelmente 

contribuíram para aprendizagem que tiveram até o momento.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Escrever é uma salvação. Salva a alma presa, salva a pessoa  

que se sente inútil, salva o dia que se vive e que nunca  

se entende a menos que se escreva.  

(Clarice Lispector) 

 

 

Durante anos o fracasso escolar de crianças foi justificado por fatores biológicos e sociais 

que perduram em alguns discursos docentes. “As crianças não aprendem porque têm alguma 

doença, porque são menos inteligentes, porque são pobres, negras, imaturas, preguiçosas, não 

aprendem porque seus pais são analfabetos, porque os pais trabalham fora e não recebem 

estímulos em casa”, enfim, são manifestações comuns em relação a esta problemática do 

fracasso. A sensação é como descreve Collares (1996) “que estamos num sistema educacional 

perfeito onde o problema da não aprendizagem é a criança” (1996, p.26). Ensinar crianças com 

ritmos de aprendizagem diferentes, é considerado uma tarefa difícil e quase impossível para 

certos profissionais da área educacional. Mas há como homogeneizar os sujeitos para que todos 

aprendam de uma mesma forma, num mesmo ritmo?  

Patto (2008) trouxe reflexões vinculadas à produção do fracasso escolar, através de um 

olhar cuidadoso em relação a própria escola. Analisando aspectos não apenas extra escolares, mas 

intra escolares também, a pesquisadora possibilitou reflexões que agregaram aos demais estudos 

existentes. Segundo a autora, o contexto escolar é permeado por conceitos prévios e juízos das 

crianças, que relacionados a organização histórica do sistema escolar, acabam por concretizar o 

fracasso na própria escola. 

A cada ano letivo a escola proporciona experiências às crianças imprimindo significados 

diversos. Esta pesquisa teve a intenção de identificar elementos que desvelassem significações do 

contexto escolar, a partir dos discursos das crianças fracassadas, sujeitos que vivenciaram mais de 

uma reprovação logo nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Permeou discussões em torno de 

questões experenciadas por eles dentro da escola, possibitando-nos conhecer a óptica desses 

protagonistas da educação, que por vezes são tratados como meros objetos do sistema de ensino. 

Na história de nosso país as crianças entraram na categoria que há pouco tempo foi 

compreendida como sujeitos de direitos. Nas instituições de ensino crianças com dificuldades de 

aprendizagem muitas são vezes silenciadas e estigmatizadas (Collares, 1995), e apesar de terem 
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direitos, opiniões, desejos e vozes, nem sempre são ouvidas. Acabam que, por organização do 

sistema, participando de uma dupla exclusão: a social e a escolar (Dubet, 2003), terminando na 

seletividade e exclusão de sujeitos em escala dobrada.  Esse trabalho buscou entender as crianças 

enquanto categoria social, visto que isso implica reconhecê-las como sujeitos produtores de 

cultura, repletos de saberes e significações específicas que necessitam serem olhadas de maneira 

cuidadosa e respeitosa (Sarmento, 2009).  

Ao analisar todos os dados foi possível compreender significados que o contexto escolar 

têm para crianças com histórico de repetência. As crianças da pesquisa foram ouvidas e 

oralmente, por meio de entrevistas semi-estruturadas, socializaram seus pensamentos sobre a 

escola, sobre os professores, a respeito das aulas (discorrendo entre aspectos curriculares e 

metodológicos) e também sobre o processo avaliativo. Por meio da análise dos discursos das 

crianças foi possível compreender que estes sujeitos com histórico de repetência têm 

conhecimentos de aspectos diversos do contexto escolar.  

Na pesquisa, as crianças falaram sobre diversas questões da escola, externalizando por 

meio de sentimentos e informações o que este lugar lhes significa. Após os procedimentos de 

exploração de dados e análise, as informações convergentes  foram organizadas e discutidas em 

quatro eixos temáticos. O primeiro eixo que contemplou os sentimentos das crianças 

multirepetentes; o segundo, abordou questões provenientes à postura do professor e sua relação 

com os educandos; já no terceiro, discutiu a maneira pela qual o currículo e a metodologia é 

empregada em sala de aula segundo as crianças participantes; e por fim, o quatro eixo discorreu 

aspectos relacionados ao processo avaliativo da instituição.  

No primeiro eixo elegeu-se os sentimentos comuns externalizados pelos participantes da 

pesquisa. As crianças com histórico de fracasso escolar demonstraram ter consciência do seu 

fracasso na escola e algumas delas denotaram  ter o rótulo de fracassado introjetado, atribuindo o 

mau êxito a si próprias. “O menos inteligente sou eu”, disseram: Gato de Botas, Chapeuzinho 

Vermelho e Robin Wood e Bela Adormecida. Dentre vários sentimentos relatados nas 

entrevistas, quatro deles foram convergentes entre todos os sujeitos participantes: os sentimento 

de tristeza, vergonha, medo e inferioridade. Isto caracteriza o que Crahay (2007) chama de 

“estigma”. Segundo o autor, a repetência gera danos afetivos e de relação com a aprendizagem 

dos sujeitos, que por meio de experiência sucessivas de mau êxito escolar acabam se 

estigmatizando como fracassados, não capazes de aprender mais. As vozes das crianças 
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trouxeram claramente a “dor do não saber” (de coração e barriga sinalizada por Branca de Neve) 

regada por choro (como disse Bela e Chapeuzinho Vermelho), e ainda “a tristeza e agonia em não 

conseguir realizar as atividade propostas pela professora” (contada por Robin, João do pé de 

feijão e Cinderela).  Junto com esses sentimentos vem o medo de expor-se ao grupo, de errar e os 

outros rirem, de não saber fazer o que lhe foi pedido, seguido de vergonha e de incapacidade 

diante do desafio de aprender na escola. Diante disso, interrogo: a instituição escolar que visa 

uma sociedade mais igualitária, formando cidadãos pensantes, críticos e atuantes na sociedade, 

não deveria propiciar um ambiente onde sentimentos de alegria, autonomia, segurança fossem 

estimulados na construção de sensações exatamente opostas as que os sujeitos pesquisados 

compartilharam?  

Os sentimentos das crianças pesquisadas se relacionaram em seus discursos, com outras 

três vertentes cruciais no contexto escolar que são: o professor, o currículo (juntamente com a 

metodologia empregada) e avaliação. No contexto escolar encontra-se a relação intrínseca ao 

processo de ensino e aprendizagem, que é a do professor com o aluno. Nessa direção as vozes das 

crianças mostraram fragilidades e uma certa precariedade nas interações, o que possivelmente 

pode potencializar ainda mais suas dificuldades em aprender.  Na concepção Vigotkiana, a 

criança aprende para se desenvolver, ou seja, um bom ensino tende a promover uma boa 

aprendizagem. Desta forma, intervenções docentes precárias possívelmente não geram 

aprendizagens precárias? O medo em tirar uma dúvida e perguntar à professora, o medo de sentar 

próximo ao docente, ou o sentimento de ser esquecido por ela, como relatou Chapeuzinho 

Vermelho, descaracterizam uma boa relação entre educador e educando. Por outro lado, sentir-se 

cuidado recebendo segurança no ambiente escolar, ser auxiliado pela professora diante do não 

saber, sentir-se importante e valorizado por ela, ser tratado com respeito, “ser gentil” como disse 

Rapunzel, são manifestações docentes perceptíveis que agregam positivamente algumas relações 

pertinentes ao contexto da escola. 

 Os tratamentos afetivos relacionais na escola possivelmente podem contribuir às crianças 

com dificuldades de aprendizagem. Lahire (1997) mostra essa relação é algo de interdependência 

entre crianças e adultos. O autor afirma que: “ninguém é esperto, ou dependente, ou ‘fatalista’ no 

vazio. Cada traço que atribuímos ao indivíduo não é seu, mas corresponde mais ao ocorrido entre 

ele e alguma coisa ou pessoa” (1997, p.18). A maneira pela qual os professores interagem com às 



105 

 

crianças constitue uma visão de si mais positiva ou mais negativa, afetanto o sujeito por meio de 

suas posturas, falas e ações no cotidiano. 

Essa postura docente também foi caracterizada pelas crianças na materialização do ensino, 

quando relataram situações de sala de aula relacionadas ao currículo e a metodologia vivenciada. 

Os participantes da pesquisa comentaram do grande volume de conteúdos disciplinares; das 

frequentes atividades de cópia  que realizam, sendo estas por vezes executadas como forma de 

castigo; a maneira “chata” pela qual as atividades são desenvolvidas em sala de aula, deixando-os 

sentirem-se enclausurados dentro do ambiente da sala de aula, devido a pouca significatividade 

no aprender; e ainda a maneira desvalorizada que o erro é tratado no processo de aprendizagem, 

As crianças contaram a maneira pela qual o currículo têm se efetivado em sala de aula, e 

disseram não gostar de tais práticas escolares. Elas demonstraram o quanto o erro é repudiado, e 

não valorizado para a construção de saberes, construindo nesse contexto de aprendizagem 

significados em torno da aprendizagem, tais como: “só é inteligente quem acerta” e “quem erra 

não sabe nada”. 

 Na mesma consonância entra a questão avaliativa do contexto escolar. As crianças 

repetentes disseram perceber a avaliação como algo para medir seus saberes e apenas classificá-

las para o ano seguinte. Discorreram sobre a prova como o instrumento avaliativo mais realizado, 

quando não o único, desconhecendo outras formas de serem avaliados. A avalição significa para 

as crianças repetentes algo para comprovar, por meio de um valor numérico, um veredito, 

culminando no que pra ele é o mais importante: a sua promoção ou não. As opiniões dos sujeitos 

da pesquisa em relação a função da avaliação denotou que a prova é algo de comunicação muito 

mais do professor que do aluno, atribuindo significados de forte classificação, quando disseram 

não entender como se processa a nota e a média. Ouvir das crianças multirepetentes, que já 

conhecem e frequentam há pelo menos três anos o ambiente escolar, “que a professora é quem 

escolhe a nota”, que “é ela quem decide este valor a eles”, e ainda que, “a aprovação também é 

uma decisão dela”, fez-me pensar: qual  papel a criança atribui a si na escola? O quanto a criança 

sente-se responsável por sua própria aprendizagem? As crianças repetentes pouco compreendem 

como o processo de avaliação se efetiva na escola, e isso não seria uma informação pertinente a 

elas?  

Sousa (2010) ressalta que por meio da avaliação, medir o conhecimento é parte da 

avaliação, mas não o único foco da avaliação em si. De acordo com seus estudos,  a concepção de 
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avaliação formativa é pouco difundida na educação. A lógica dominante da escola em relacionar 

a reprovação com a qualidade do ensino ainda é muito presente. A pesquisadora traz uma pontual 

discussão em relação a Pedagogia da repetência, entitulada por Ribeiro (1991) -  A Pedagogia da 

concorrência. Difundida nos últimos anos, a Pedagogia da concorrência (Sousa, 2010), por meio 

de ações políticas pedagógicas relacionadas às avaliações externas, denota uma tendência de 

ativar mecanismos de competição e concorrência entre escolas, enfatizando a lógica meritocrática 

vinculada à avaliação, que legitima e intensifica a exclusão por parte da escola. 

O fato de repetir o ano tem potencial relação com a qualidade de aprendizagem do sujeito, 

com lacunas deficitárias na aprendizagem. Compactuo com Crahay (2007), que a pedagogia para 

crianças com dificuldades escolares carece ser pensada e tratada com medidas diferentes à 

reprovação. Seus estudos trazem discussões sobre pesquisas condensadas, que já concluíram que 

os repetentes progridem menos que os fracos promovidos, ou seja, que a repetência não contribui 

na superação das dificuldades de aprendizagem, atrapalhando o desenvolvimento afetivo, social e 

cognitivo do sujeito. Não seria então o caso de nós educadores procurarmos outros meios para 

resolver este problema da não aprendizagem? Pensando que a repetência não se caracteriza uma 

forma produtiva para os alunos com dificuldades, e que por meio de experiências sucessivas 

como estas as significações que as crianças produziem são em parte dolorosas, debruçar atenções 

a outros objetos de invetigação para resolver a superação daquilo que não foi aprendido pela 

criança  não seria imprescindível? 

Embora estas crianças da pesquisa têm em média 10 anos de idade, são frequentadores das 

séries iniciais, e por meio de suas vozes pôde-se constatar dinâmicas de trabalho impostas pelo 

processo escolar. O conceito de escola que essas crianças multirepetentes vão formando e 

levando ao longo da escolaridade é algo que carece repensar e rever como educadores. O 

conceito de professor, bem como condutas conservadoras, também inquieta-nos e interroga-nos a 

respeito da gestão de sala de aula na materialização do currículo. Este processo gera uma 

construção de normas e condutas contraditórias áquele sujeito que os documentos educacionais 

dizem querer formar. 

A pesquisa dá elementos aos profissionais da educação,  visto que possibilitou conhecer 

as percepções das crianças com as crianças desse grupo: crianças com histórico de repetência. 

Diante de experiências distintas, singulares, mas com a semelhança das reprovações, os sujeitos 

participantes compartilharam com a  pesquisa a maneira pela qual a escola está contribuindo para 
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a construção de um lugar na vida dessa crianças, deixando marcas dolorosas. E pergunto: Que 

lugar deveria ser este? Como ressignificá-lo? 

Essa ideia de reprovação existe e resiste às políticas públicas do nosso país, 

caracterizando um problema antigo em atual. Reprovar não necessariamente significa uma outra 

oportunidade ao aluno. Repetir uma série novamente não garante a aprendizagem de nenhum 

sujeito, mas traz à tona uma exclusão escolar  desembocando em desigualdades socias. Esses 

discursos das crianças remete-nos a pensar: é  impressionante como a essência da escola tem 

dificuldade em mudar, de silenciar aspectos gritantes, parecendo uma “inércia enrraizada”. 

Concordo com Sousa quando afirma que “a escola tinha que se reinventar na organização do 

trabalho”. Vários aspectos precisam ser revistos e potencializados, não podem continuar se 

mantendo. As crianças por meio de suas vozes, mostraram-nos que a cultura escolar muito 

ritualística, pouco mudou nesses anos todos. E inquieto-me questionando: E as nossas 

expectativas de escola?  

 Lidar com inovações não é nada simples, requer mudança de hábitos, quebra de 

paradigmas, ações em conjunto e reflexões que demandam tempo. Os discursos de Chapeuzinho 

Vermelho, Gato de Botas, Cinderela, Rapunzel, Robin Wood, dentre os demais participantes, 

relataram manifestações em torno do contexto escolar, provavelmente comuns a milhões de 

crianças com histórico de reprovação. Isso mostra-nos através da linguagem da criança, a 

necessidade de se fazer de outra maneira, de mudança. 

Portanto, ao analisar os significados do contexto escolar pelo olhar de crianças com 

histórico de repetência, possibilitou-se conhecer com mais propriedade as tensões e contradições 

histórias e políticas dessa problemática em torno da repetência. Permitiu-me experenciar por 

meio de uma escuta focada, as crianças com histórico de fracasso, valorizando-as mais como 

sujeitos de conhecimentos e percepções ricas. Diante dos saberes desses sujeitos, pude 

compreender de forma mais profunda, seus conhecimentos, desejos e significações. Percebi a 

necessidade em considerar seus pontos de vista também nas discussões de cunho educacional, 

visto que esses sujeitos são centralidade do processo. Não descaracterizo a importância das 

políticas públicas nesta problemática, mas valorizo a importância da gestão na escola e 

especificamente da atuação do professor, em reinventar fragilidades da sua prática podendo ter 

um valor considerável para essas e tantas outras crianças que vivenciaram a reprovação, ali, em 

vivencias cotidianas. Fica aqui também, outras inquietações desencadeadas, questionamentos a 
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serem repensados, no anseio de contribuir para a construção de propostas institucionais de ensino, 

pautadas em ações com finalidades que proporcionem, na prática, uma educação menos 

exludente e de qualidade para todas as crianças. 
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APÊNDICE A: Termo de Autorização para a realização da Pesquisa 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

À 

Prefeitura Municipal de Joinville 

Secretaria da Educação 

Secretário: Marcos Aurélio Fernandes 

 

Prezado  Secretário da Educação, 

 

Eu, Gabriela Maia Fischer, aluna regular do Mestrado Acadêmico em Educação da 

Univali, Itajaí (SC), estou desenvolvendo um estudo que tem por objetivo identificar os sentidos 

do fracasso escolar para os alunos com histórico de reprovação. Serão constituidos sujeitos da 

pesquisa alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental (2º, 3º, 4º e 5º anos). Em virtude disso, 

venho por intermédio deste solicitar a documentação referente ao número de alunos, nos últimos 

cinco anos (2005 – 2010) que possuem em seu histórico escolar de dois/ou mais anos de 

reprovação, e a autorização para a realização do trabalho nas escolas municipais de Joinville. Este 

estudo se mostra relevante na medida em que poderá instrumentalizar o professor em sua prática, 

potencializando o processo de ensino-aprendizagem com seus alunos que apresentam 

dificuldades nas aprendizagens; além disso, poderá sinalizar indicadores que orientem uma 

reestruturação curricular e a capacitação de professores, configurando a pesquisa como princípio 

formador e componente essencial da formação de docentes na Educação. Ressalto a importância 

deste procedimento, pois essas análises contribuirão para que o objetivo deste estudo seja 

alcançado. 

Esta autorização pode ser enviada para o endereço a seguir:  

Mestrado em Educação – Att: Profa. Dra. Verônica Gesser – Profa. Orientadora 

Rua Uruguai, 458 

Cx. Postal 360 

88.302-202 – Itajai, SC 

 

Cordialmente, 

___________________________                   ___________________________ 

Profa. Dra. Valéria Silva Ferreira 

Coordenadora do PMAE       

Mestranda: Gabriela Maia Fischer 

Pesquisadora Responsável 
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APÊNDICE B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

As crianças são sujeitos que possuem saberes e sentimento importantes em relação ao 

universo escolar. Este estudo tem como objetivo ouvir o que as crianças pensam a respeito da 

experiência da reprovação possibilitando maior compreensão sobre suas singularidades e 

especificidades. E assim eu, (pais ou responsável) 

________________________________________cédula de identidade número 

___________________________ declaro que fui devidamente informado e esclarecido sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, e comprendi que os riscos são nulos. Caso meu filho 

(a) __________________________________________ficar impaciente, nervoso (a), este (a) será 

respeitado (a) e imediatamente a entrevista será encerrada. Quanto aos benefícios, esta pesquisa 

pretende descobrir novas perspectivas para as crianças em relação as suas dificuldades de 

aprendizagem procurando identificar estratégias diferenciadas para contribuir com suas 

necessidades. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

que isto leve a qualquer penalidade. Compreendo e concordo plenamente com os termos da 

pesquisa em buscar os pontos de vista das crianças em relação a experiência de reprovação 

escolar permitindo que meu filho (a) seja voluntário (a) de acordo com as explicações que me 

foram fornecidas pela pesquisadora. Meu filho (a) irá participar de uma entrevista que abordará 

aspectos da escola. Informo que estou ciente dos procedimentos, bem como da necessidade dos 

encontros serem áudio-gravados. Fui informado que a minha identidade e de meu filho (a) serão 

preservadas. Estou ciente que a entrevista será em minha residência ou na escola que meu filho(a) 

estuda. 

E, para tornar válido o presente instrumento, assino-o. 

 

______________________________, SC, ____ de ____________________ de 2011. 

 

______________________________               ______________________________ 

Responsável pela criança:                                               Criança participante 

Endereço: 

Telefone: 

______________________________________________ 

Orientadora: Profª  Verônica Gesser. 

Endereço: Rua: Uruguai, 458, Bl.29, Centro - Itajaí, SC 

Telefone: (47) 3341-7516/ Email: gesserv@univali.br 

 

_______________________________________________ 

Mestranda: Gabriela Maia Fischer. 

Endereço: Rua: Uruguai, 458, Bl.29, Centro - Itajaí, SC 

Telefone: (47) 3341-7516 / Email: gabimfischer@yahoo.com.br 

mailto:gesserv@univali.br
mailto:gabimfischer@yahoo.com.br
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APÊNDICE C: Roteiro da Entrevista 1 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURA 1 

 

Abaixo constam algumas questões norteadoras para serem utilizadas no momento da primeira 

entrevista semi-estruturada. Estas servirão como um “norte” na busca de respostas para o 

problema da pesquisa. Não seguiremos uma ordem rígida de questões, permitindo que os 

entrevistados discorram sobre o tema de forma mais espontânea. Os eixos temáticos utilizados 

que serão utilizados são os seguintes: 

1. Olhar da criança á respeito do contexto escolar:  

 Eu estou realizando um trabalho nesta escola, mas para isso preciso conhecê-la melhor, saber 

sobre as salas de aula, os professores e os alunos. Como você já é aluno daqui, conhece melhor 

do que eu, precisarei de sua ajuda. Então diga-me como é esta escola? E as salas de aula? E os 

professores? 

Objetivo: Identificar o que as crianças sabem sobre a escola, o que percebem e chamam mais a 

sua atenção. 

2. Os papéis assumidos pela criança dentro da escola:  

 Você deve fazer algumas coisas enquanto está no horário de aula. Conte pra mim o que você faz 

aqui na escola? Quais são as atividades ou situações que você vivencia que são mais interessantes 

no seu ponto de vista, e ainda quais são aquelas que você não gosta muito? 

Objetivo: Detectar o que a criança gosta ou não de fazer na escola, o que para ela é mais ou 

menos relevante. 

3. As dificuldades de aprendizagens em determinadas áreas de estudo:  

Você tem muitas disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, etc. E cada 

disciplina a professora pede para vocês fazerem algumas atividades. Na sua opinião quais são as 

disciplinas que você julga ser fácil e quais você julga ser difícil? Por quê?  
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Objetivo: Perceber quais disciplinas julga ser mais fácil e mais difícil e ainda em quais tem 

maior e menor dificuldade. 

4. As dificuldades de aprendizagem manifestadas pelas crianças em seu discurso: 

A professora ensina vários conteúdos e atividades para a turma durante todo ano. Algumas você 

deve achar mais fácil, outras mais difíceis, não é mesmo? Quais suas maiores dificuldades na 

escola? E o que você faz quando não consegue realizar alguma atividade proposta pela 

professora? 

Objetivo: Compreender que tipo de atividades em determinadas disciplinas as crianças julgam 

ser mais fácil ou mais difícil e o que a criança faz diante das mais dificultosas. 

5. A auto-estima e auto-imagem destas crianças em situação de fracasso escolar:  

O que você sente quando não consegue realizar uma atividade proposta? 

Objetivo: Reconhecer os sentimentos presentes na criança no momento que sente dificuldade. 

6. As relações estabelecidas no contexto escolar (relação educador-educando):  

Você já deve ter tido algumas professoras até chegar nesta série e cada professora tem um jeito de 

falar, um jeito de explicar, não é mesmo? Qual professora você mais gostou até agora? Por quê? 

Quais são as características que uma boa professora tem? Pra você o que é uma boa professora? 

Objetivo: Perceber a postura do professor bem como o vínculo afetivo da criança com mesmo. 

7. Necessidades da criança em relação à professora: 

Agora vamos imaginar uma situação bem diferente: se você fosse explicar para a sua professora 

como ela deve ensinar para os alunos aprenderem mais, como você faria? 

Objetivo: Identificar aspectos que a criança considera relevante no relacionamento com o 

professor e suas necessidades nessa relação. 
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8. Pergunta aberta para a criança falar sobre a temática 

Tem mais alguma coisa da qual não falamos e que você acha importante que eu saiba para 

conhecer você e sua escola? 

Objetivo: Oportunizar um momento onde a criança possa livremente falar algo ao pesquisador 

que sinta necessidade. 
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APÊNDICE D: Roteiro da Entrevista 2 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURA 2 

 

Abaixo constam algumas questões norteadoras para serem utilizadas no momento da segunda 

entrevista semi-estruturada. Estas servirão como um “norte” na busca de respostas para o 

problema da pesquisa. Não seguiremos uma ordem rígida de questões, permitindo que os 

entrevistados discorram sobre o tema de forma mais espontânea. Os eixos temáticos utilizados 

que serão utilizados são os seguintes: 

1. Sobre o que a criança sabe ou pensa sobre a função/finalidade da escola 

Diga-me por que você acha que as pessoas vão á escola? Você gosta da escola? Sim? Não? Por 

quê? Diz uma coisa que você gosta muito de fazer fora da escola.  E aqui na escola? Por quê? Diz 

uma coisa que você não gosta de fazer na sua casa, que os pais pedem e você acha muito chato. E 

na escola? Por quê? Você gosta de estudar? 

Objetivo: Reconhecer que tipo de finalidade a escola possui para a criança e suas preferências 

no contexto escolar. 

2. Sobre a dinâmica das aulas 

Você acha que está aprendendo na escola? O quê? Como são as aulas? Elas são interessantes? 

Cansativas? Chatas? Diferentes? Divertidas? O que você sempre faz, todo dia em sala de aula? 

Que tipo de atividade? O que vocês quase nunca fazem e gostaria de fazer mais na escola? 

Objetivo:  Perceber o que a criança pensa sobre a dinâmica das aulas e considera mais 

significativo. 

3. Sobre sua concepção de “bom” aluno, “mau” aluno e criança “inteligente” 

Você tem amigos? Eles são bons alunos? Como é um bom aluno? E um mal aluno, com é? Como 

é uma criança inteligente? Quem você acha que é mais esperto, mais inteligente na sua classe? 

Por quê? E quem você acha que é menos inteligente? Por quê? 
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Objetivo: Compreender o que para a criança é ser “bom”, “mau” e aluno inteligente diante da 

mensagem que lhe é passada por meio das suas experiências. 

4. Sobre a postura dos professores 

Como é o seu professor? Você acha que ele ensina bem? O professor conversa com os alunos em 

sala? Dê-me exemplos. O professor elogia os alunos? Quando? E quando o aluno erra, o que o 

professor faz? Ele fala alto e mostra o erro para todos da sala? Você já foi elogiado pelo 

professor? Quando? Ele te elogia sempre, ás vezes ou quase nunca? Quem que o professor mais 

elogia? Ele já ficou bravo com você? Quando? E como você se sentiu? Você acha que o seu 

professor é seu amigo? Você acha que o professor gosta mais de alguns alunos do que de outros? 

Por quê? Como a professora ensina? Quando uma criança está com dificuldade pra aprender ela 

que vai até a mesa do professor ou ele que vai na mesa da criança? O que pode fazer na sala de 

aula e o que não pode? 

Objetivo: Saber através da criança que tipo de postura o professor apresenta á turma nos 

momentos de ensino-aprendizagem. 

5. Sobre a experiência da reprovação 

Você já reprovou de ano? Por que você reprovou? Se você repetiu de ano foi por quais motivos? 

Como foi esta experiência? Bom? Ruim? Indiferente? O que é preciso fazer para passar de ano? 

O que os teus pais te falam? E a professora? Ps: Falar da repetência dos outros pode ser mais 

fácil. 

Objetivo: Identificar se a criança tem a tomada de consciência de suas reprovações, os motivos 

que para ela contribuíram com o fracasso e sua opinião em relação a vivência. 

6. Sobre o processo de avaliação 

O que você entende por avaliação? Para que serve a avaliação? Quem avalia na escola? E quem é 

avaliado? Como vocês são avaliados?  Como a professora dá nota?  O que você acha desta forma 

de ser avaliado? O que a professora faz pra saber se o aluno está aprendendo ou não?  Como que 

a professora sabe se o aluno está aprendendo ou não? 
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Objetivo: Identificar o que a criança sabe por avaliação e o que pensa a respeito. 

7. Sobre as “provas” 

O que você acha das provas? Como são as provas? O que que tem nas provas? O que se avalia? 

Como você se sente no momento da prova? Quando vocês realizam provas? O que as professoras 

fazem com o resultado das provas? Depois que você recebe o resultado, a nota, o que vc faz? 

Vocês fazem uma correção, arruma o que errou?  Fazer prova é bom ou ruim? Por quê?  De que 

jeito você gostaria de ser avaliado? 

Objetivo: Identificar o que a criança sabe as provas e o que pensa a respeito. 
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APÊNDICE E: Transcrição das Entrevistas 

Exemplo de uma entrevista transcrita com as unidades de significância caracterizadas por cores 

distintas. 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURA 

 

 

1. Dados de identificação: 

 

1.1 Nome: Bela Adormecida 

1.2 Idade: 11 anos 

1.3 Série: 3º ano 

1.4 Com quem reside: Mãe, Padrasto e dois irmãos 

1.5 Profissão dos familiares: do lar (mãe) e pai (metalúrgico) 

1.6 Número de irmãos: 2 

Pesquisadora: Então Bela, como eu falei, eu estou realizando um trabalho, lá da minha 

escola, né? E daí pra eu poder fazer este trabalho, eu preciso conhecer melhor você e saber 

várias coisas a respeito da sua vida na escola, está bom? Sobre a sala de aula, sobre os 

professores, sobre os alunos... E como você já é aluna faz tempo, nesta escola, você era do 

Mandarim antes (da outra escola), então acho que você conhece bem mais do que eu, 

porque eu fiquei pouco tempo aqui. Então eu queria que você me falasse assim, como que é 

aqui na escola, como é esta escola? 

Bela Adormecida: Tipo assim, quando a gente quer aprender a ler e escrever a professora fala 

assim: tu sempre tem que prestar atenção no quadro, (1a) quando tu não presta atenção tu nunca 

vai aprender e nunca vai ser uma menina. AMEAÇA A CRIANÇA (1a) Daí ela falou: eu vou dar 

uma prova pra vocês, daí vocês vão treinar, vão lê como é que é, daí a professora vai passar, 

vocês vão prestar atenção na prof, a prof vai explicar certinho e vocês vai colocar no papel. 

TREINA, EXPLICA, REPRODUZ Daí eu errei umas palavras lá, daí ela falou assim:  (1a) ela 

nem sabia tipo, que eu tava mal, assim, essas coisas. Depois tipo, quando eu tava errando, depois 

que eu comecei a tirar nota baixa, daí ela ficou sabendo que eu tava indo um pouco mal. 

DESVALOR POR PARTE DA PROFESSORA (1b) Daí ela falou pra mim, tu tem que melhorar, 

porque se tu não melhorar na leitura, nas coisas que a professora passa, tu nunca vai passar. Daí a 

professora vai entregar um bilhetinho pra tu, daí se você tirar nota baixa, tu pode rodar, e vai ficar 

na mesma sala de antes. AMEAÇA A CRIANÇA (1b) E daí eu falei pra professora, porque um 

dia eu chorei pra ela, daí ela falou: por que tu tá com nota baixa, tu pensa em alguma coisa, 

TRISTEZA – POR APRESENTAR DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM daí a professora 

falava né, porque antes tu não era assim, antes tu era boa, tu tinha cabeça pra tudo antes, daí ela 

falou, que tu tem que melhorar nas leituras porque tu tá lendo tipo, tu não pode confundir a 

palavra, (1b) tu não pode inventar uma palavra pra falar pra professora, tem que falar direto. Não 

gaguejando tu tem que ler tipo inteiro uma palavra, porque se tu não vai com muita atenção, a 

professora vai te dar ajudar, vai dar reforço essas coisas. TEM QUE LER SEM TENTAR 

ADIVINHAR Daí a professora falou com a Dona Benta e me colocou no reforço. (1a) Daí eu ia 

pro reforço tudo, daí eu não sabia escrever nada, nada, nenhum uma palavra. Daí eu fui aos 
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pouquinhos, ainda não sei muito, né. AJUDOU A APRENDER (1c) Daí ela falou pra mim, se tu 

melhorar nas coisas tu passa de ano, daí tu vai, só que tu já rodou de ano duas vezes, já rodou 

uma no outro colégio e uma nesse daqui já. Daí ela falou, se tu melhorar tu pode até passar, mas 

tu tem que melhorar. AMEAÇA A CRIANÇA Daí ela falou (as duas professoras: a do reforço e a 

Professora Joana falaram isso). Daí a professora do reforço falava, tipo, que eu não sei muito... e 

ela falou que eu tenho que saber o A, o I, mas não é só a letra, tipo, eu não sei a letra daí eu 

invento, tu tem que falar a letra certa. (1a) Daí ela sempre fala, vai assim, quase perto da gente, 

pra poder ensinar nóis bem, bem mesmo pra gente não ficar assim mal, sem saber ler. BOM: 

VEM PERTO PARA ENSINAR 

 (1d) Não adianta passar de ano, se não saber ler, ela falou, porque se tu passar de ano, vai pra 

outra sala e é difícil, não é nada fácil. Daí a professora vai passar alguma coisa, tu não sabe o que, 

que é, vai querer ler, não vai conseguir fazer e vai pedir ajuda para os amiguinhos. AMEAÇA A 

CRIANÇA  

 

Pesquisadora: E como que são as salas de aula?  

Bela Adormecida: Tipo assim, eu converso muito na sala de aula. (1c) Não é que eu converso 

sabe, é que minhas amiguinhas vem falar comigo, e daí eu tenho que dar atenção pra elas, se não 

elas ficam bravas comigo, como a Maria e a Maira. Daí elas ficam, tipo, elas não deixam eu fazer 

as coisas sabe. Eu tenho texto pra fazer elas me encomodam, ficam mandando papelzinho.Daí 

elas querem que eu fale com os guris que elas gostam, elas querem que eu falo pra elas. Daí tem 

que falar se não elas não vai ser mais minhas amigas. INSEGURANÇA – EM RELAÇÃO AOS 

AMIGOS MEDO DE PERDÊ-LOS DE SER EXCLUÍDA 

 Daí elas também tentam me ajudar. Ás vezes a professora fala pra elas me ajudar, mas as vezes a 

gente fica conversando, é que eu não obedeço ela sabe. Ás vezes ela fala que eu obedeço, ela 

falou que eu sou bem querida. Mas ela fala que eu tenho que obedecer ela bastante, prestar 

atenção. E quando ela tipo, fala alguma coisa, a amiguinha fala alguma coisa, fala pra ela, eu não 

quero papo contigo, eu quero fazer o que a professora mandou e não conversar. Porque ela falou 

que cada vez que eu converso com as minhas amigas eu não fico com atenção e não presto 

atenção no quadro. 

 

Pesquisadora: E você concorda com a professora ou você acha que não?  
Bela Adormecida: Concordo com a minha professora. Porque tipo o Luiz, eu sento, na próxima 

carteira pra lá, e ele sente atrás de mim, daí ele fica me chamando toda hora, (1a) daí quando eu 

não sei eu peço ajuda, eu tenho que falar a verdade, eu peço. 

 

Pesquisadora: E você pede ajuda pra quem? PEDE AJUDA AOS AMIGOS 

(1a) Bela Adormecida: Pra Maira, porque ela é mais esperta assim. Eu peço ajuda pro Luiz. 

PARCERIA - SENTE-SE A VONTADE EM PEDIR AJUDA NOS MOMENTOS DE 

DIFICULDADE 

 

 

(1a) Pesquisadora: Pra professora você não pede?  

Bela Adormecida: (1d) (1b) Eu tenho vergonha de pedir pra professora.  

NÃO SE SENTE A VONTADE EM SOLICITAR SUA AJUDA PARA PROFESSORA 

VERGONHA DE PEDIR AJUDA PARA A PROFESSORA/ NÃO PEDE PARA A 

PROFESSORA 
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Pesquisadora: Por quê?  

Bela Adormecida: (1e) Tenho medo que ela briga. Alguma coisa. Porque quando eu mostro pra 

ela, como hoje fui pra escola... (1b) Eu tenho medo, meu eu tenho medo, eu não sei lê... daí ela, 

tipo ela pega no meu pé. MEDO, TRISTEZA E VERGONHA DA PROFESSORA POR NAO 

SABER MEDO; INSEGURANÇA  – NÃO SE SENTE SEGURA EM DEMOSNTRAR O QUE 

NÃO SABE (1f) Quando ela manda eu lê, eu não sei lê, daí eu tenho vergonha dos meus amigos. 

Eu tenho medo deles, né. (1c) Porque daí dá uma vontade de chorar assim, porque eu não sei lê e 

eles sabem lê, tipo, eles vão ficar rindo da cara da pessoa que não sabe ler. ERRO É VISTO 

COMO ALGO RUIM Daí eu não tenho vergonha de falar “eu não sei lê”. VERGONHA, MEDO 

E TRISTEZA DOS AMIGOS POR NÃO SABER (1a) Eu falo pra eles, eu tenho muita 

dificuldade, vocês não, vocês já fizeram o pré primeiro. Porque eu nunca fiz o pré, nem o jardim, 

eu já fui direto pra 1º série. Daí eu não soube muito. PELA EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAGEM QUE POR ELA NÃO FOI TIDA Daí a professora falou, quando o teu 

amiguinho vem conversar contigo, não dá atenção pra ele, daí que a professora manda, porque ela 

fala, tipo, eu não sei lê, nem eu nem sei se ela sabe que eu sei ler. Porque eu não falo as coisas pra 

ela... 

 

Pesquisadora: (1g) Ah,você não sabe se ela sabe que você não sabe ler? 

Bela Adormecida: Não sei se ela sabe. Acho que ela não sabe, tipo, que eu leio, que eu leio, 

porque tipo, um dia eu falei pra ela: professora eu não sei ler. DESVALOR POR PARTE DA 

PROFESSORA (1h) Daí me magoou sabe, daí eu fiquei pensando, se eu conto pra professora que 

eu não seu lê, eu vou passar vergonha. Porque ela é uma professora nova, que entrou, daí eu 

fiquei com vergonha. Quando entra uma professora, eu tenho medo de falar que eu não sei ler, 

MEDO, TRISTEZA E VERGONHA DA PROFESSORA POR NAO SABER daí ela vai falar, é 

assim, assim, assim, daí ela vai me ajudar. 

 

Pesquisadora: E assim, você deve fazer muitas atividades aqui. E quais são aquelas 

atividades que você acha mais fácil de fazer? 
Bela Adormecida: (1a) Mais fácil.... (pausa/ pensou muitooo). Mais fácil eu acho que é continha, 

e acho. De mais ou menos assim. Não sei muito, mais continha é mais fácil, porque nas escritas 

assim eu não sei muito. 

CONTEÚDO/ ATIVIDADE QUE ACHA MAIS FÁCIL/ – MATEMÁTICA “CONTINHAS” 

 

Pesquisadora: Então, agora eu ia te perguntar, e as mais difíceis que tu achas? 

Bela Adormecida: (1a) As mais difícil? De escrever mesmo né?... A mais difícil, a mais difícil 

mesmo.... é... (pensa... não lembra do nome de nenhuma atividade) É a... É a... Como é que é o 

nome mesmo... Agora me pegou... A mais difícil... (1b) É... deixa eu ver, matemática! É a mais 

difícil pra mim.... Humm, matemática! É a mais difícil pra mim. É a que mais me pega. Quando a 

professora passa e fala, é o que mais tipo... LÍNGUA PORTUGUESA “ESCREVER” 

/MATEMÁTICA 

 

 

Pesquisadora: Me dá um exemplo e alguma atividade que você já fez e que achou difícil?  
Bela Adormecida: Eu fiz, tipo.... a professora deu uma folha pra gente, tipo uma atividade, daí a 

professora mandou a gente fazer.. 
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Pesquisadora: Mas era contas, era problemas? O que, que era? 

Bela Adormecida: (1c) Tipo, aquelas contas assim, sabe, que eles fazem e marca a conta aqui. 

Daí ela bota assim o resultado... 

MATEMÁTICA 

 

Pesquisadora: Ah! De dividir? 

Bela Adormecida: Daí ela fala, tu tem que prestar atenção, que não é muito fácil essas contas. 

Assim, a nossa sala também não faz, tipo a gente pegamos agora essas contas... 

 

Pesquisadora: Aham.. 

É... você tem várias disciplinas, vocês fazem Matemática, Ciências, Língua Portuguesa... 

Daí dessas disciplinas que vocês têm, eu queria saber assim na tua opinião, qual que são 

aquelas que você acha dessas a mais fácil? 

Bela Adormecida: Mais fácil? 

 

Pesquisadora: Das disciplinas? Qual disciplina que você acha mais fácil? Tem Ciências, 

Religião, História, Geografia, Matemática, Português... acho que são essas, né? Educação 

Física, Arte... 

Bela Adormecida: (1b) Ah, a mais fácil, acho que é Artes, Educação Física e Inglês. Só com a 

professora que ás vezes eu não me pego assim. 

CONTEÚDO/ ATIVIDADE QUE ACHA MAIS FÁCIL/ – ARTES, ED. FÍSICA E INGLÊS 

 

Pesquisadora: E a mais difícil? Língua Portuguesa? Matemática? O que você acha mais 

difícil? 

Bela Adormecida: (1d) A mais difícil? Matemática. Porque a professora passa no quadro sabe, 

daí, ela passa no assim tipo coisa, continha, pra nós escrever o nome da continha, daí eu não sei 

escrever. MATEMÁTICA/ LÍNGUA PORTUGUESA “ESCREVER” 

 

Pesquisadora: Daí você não consegue entender nada... 

 Bela Adormecida: (1b) Não consigo entender pra escrever como a professora fala. Ela sempre 

explica pra nós antes de escrever, ela lê tudo. Ela fala que primeiro a conta tu faz, deixa a conta 

aqui, daí pra escrever do lado conta, ela faz do lado a conta pra mim,  mas eu não sei escrever do 

lado conta, eu não sei escrever. POR NÃO ENTENDER O QUE A PROFESSORA FALA, 

COMO ELA EXPLICA 

Porque daí a professora vai falar, porque um dia ela tipo, passou pra nós, daí tá eu escrevi, mas eu 

não sabia. Daí eu tive que pedir ajuda, assim... (1i) Daí eu fiquei pensando, se eu não souber a 

professora vai pensar tipo que eu não sou de estudar, daí eu fiquei tipo pensado... dá vontade de 

chorar, daí ela falou. MEDO, TRISTEZA E VERGONHA DA PROFESSORA POR NAO 

SABER (1e) Daí eu pegue e falei pra ela: o professora, eu não sei fazer esta continha e ela falou: 

não é que tu não sabe, tu tem que forçar na continha e vê como ela é primeiro pra tu poder 

escrever ela. FALA PARA A CÇA “SE ESFORÇAR (1f) Daí ela falou que quando tu tem, pra 

escrever, tu nunca pode ficar pensando assim: ah eu não vou saber, eu não vou saber. Chega no 

fim tu pode saber o que tá escrito. DE INCENTIVO DIANTE DA DIFICULDADE (1j) Daí ela 

fala, tu tem que escrever e depois quando tu escrever tu tem que saber o que está escrito, porque 

ela sempre fala isso né. Daí ás vezes magoa, quando ela fala, tipo, fala assim, fala... 

INTERVENÇÃO INSUFICIENTE 
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(1k) Pesquisadora: Porque que magoa, Bela?  

Bela Adormecida: Porque tipo eu não sei. E os meus amiguinhos sabem. E eu tenho medo que 

eles passem na minha frente daí eu fique pra trás... INFERIORIDADE 

 

(1b) Pesquisadora: E quando você não consegue realizar uma atividade, o que você faz?  

Bela Adormecida: Daí eu peço ajuda.  

 

Pesquisadora: Pros teus amigos né, que você disse... 

Bela Adormecida: Pra Maira , mais pra Maira que eu peço. 

PARCERIA -  INTIMIDADE, POIS PEDE AJUDA  

 

(1c) Pesquisadora: Daí a Maira te ensina ou ela faz pra ti? 

Bela Adormecida: Não, me ensina. Ela é a mais querida assim. Ela também pega no meu pé. Ela 

não mostra a resposta, ela não mostra. PARCERIA – ORIENTAM ELA NAS ATIVIDADES 

Ela pega... ás vezes quando ela te bem apurada ela mostra.. ela fala “é, olha...” Não é todas as 

professoras... Um dia eu tava sentada com ela e a professora pediu pra ela me ajudar, daí ela 

falou... ela não me mostrou... não é todas as professoras que conseguem colocar tudo no mesmo 

papel,  no meu papel que tá aqui, tu não pode fazer o mesmo que tá aqui, senão a professora já 

vai saber o que é. (1d) A professora já falou pra nós, quem quer ajuda, vai ajudar, mas copiar da 

amiga, não. É pra explicar e ela fazer. ENTENDE QUE COPIANDO NÃO VAI APRENDER 

 Daí tá, eu tava lá sentada com a Maira e a Maira falou, me explicou: quando tu não sabe uma 

conta, tu pega e sempre conta no dedo, e daí conta no dedo quanto vai ficar o resultado. Tipo, eu 

tento adivinhar quantos que é. Daí ela falou: tu não pode tentar adivinhar se tu não sabe. Não 

precisa adivinhar a conta que é, tu tem que saber e não ficar adivinhando as contas, sabe.  

 Daí ela falou, que não é todos as professoras, oh, é a professora Daniela que já te ajudou, oh, a 

professora Lúcia já te ajudou bastante e a professora Joana que entrou agora mesmo, né. 

 

(1c) Pesquisadora: O ruim é que vocês já tiveram três professoras este ano, né?  

Bela Adormecida: Aham. Daí muda cada professora... POR MUDAR DE PROFESSOR 

 

 Cada uma tem um jeito... 

Bela Adormecida: Daí muda cada professora né... meu (1c)  mais a professora Joana é a mais 

chata que tem, a mais... NÃO GOSTA DA ATUAL PROFESSORA/ FALTA DE VÍNCULO 

 

 

Pesquisadora: Então, eu queria saber isso também, é como é que é o teu relacionamento 

com a tua professora Joana? Não é muito bom? Ou vocês se dão bem?  
(1d) Bela Adormecida: Não (faz em som) (1l)Tipo assim, ás vezes eu tenho medo da professora, 

assim... MEDO, TRISTEZA E VERGONHA DA PROFESSORA POR NAO SABER e não 

gosto muito da professora Joana sabe...  tipo não é por, gostar dela... que eu tenho ódio dela... eu 

gosto dela... é por causa que tipo assim, MEDO; INSEGURANÇA  (1m) ás vezes ela não pega 

no meu pé, DESVALOR POR PARTE DA PROFESSORA  (1g) daí manda a gente fazer 

sozinha, daí quando a gente vai falar pra ela... INTERVENÇÃO INSUFICIENTE 

 

Pesquisadora: Daí você não consegue fazer sozinha...  
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Bela Adormecida: (1h) Daí eu não consigo fazer sozinha, daí eu tenho razão de ficar brava com 

ela... porque quando ela não pega no meu pé... NÃO DEMOSTRA INTERESSE PELO 

APRENDIZADO DA CÇA 

 

(1e) (1c) Pesquisadora: E você não fala pra ela “professora eu não sei fazer sozinha”? 

Bela Adormecida: Não. Porque tipo, eu tenho medo dela. NÃO PERGUNTA QUANDO TEM 

DIFICULDADE/ NÃO PEDE PARA A PROFESSORA 

 (1i) Um dia quando... eu acho que eu pedi pra ela, ela falou que é pra mim fazer... daí tipo ela 

falou pra fazer e ninguém copiar de ninguém...daí também tá certo né... mas tipo, quando eu peço 

ajuda pra ela, ela só marca ali e não faz, entendeu? INTERVENÇÃO INSUFICIENTE Ela só 

fala. (1j) Daí quando eu vou pedir ajuda... Daí eu não peço ajuda pra ela, ela fala... Quando a 

gente quer ajuda de uma coleguinha, ela não deixa também, né... pra se esforçar. FALA PARA A 

CÇA “SE ESFORÇAR/ INTERVENÇÃO INSUFICIENTE/ NÃO PERMITE INTERAÇÃO 

ENTRE AS CÇAS (1n) Porque daí eu falo pra ela “se a minha amiguinha não pode me ajudar, 

então porque a professora não me ajuda?” INDIGNACAO – NÃO PODE PEDIR AJUDA PARA 

AMIGOS E A PROFESSORA TB NÃO AJUDA 

 

Pesquisadora: Daí você fica sem saber o que fazer.  
Bela Adormecida: É. Daí eu fico atrasada. Daí a professora sempre... eu fico atrasada! Daí eu fico 

atrasada, daí.... Ás vezes assim, não é muito que eu sei as coisas assim. Ás vezes eu sei, ás vezes 

eu não sei. (1o) Sei pouquinho só... não muito, tipo, igual a Maira. A Maira tipo, eu não tenho 

inveja, não é isso, sabe. É que ela sabe mais do que eu, essas coisas, que ela já foi a tua aluna.  

 

Pesquisadora: Ela tem mais facilidade, né..  
Bela Adormecida: Ela meu... presta atenção em tudo, sabe o que está escrito entendeu, faz tudo 

certinho.. 

ADMIRAÇÃO – EM RELAÇÃO AOS AMIGOS QUE CONSEGUEM FAZER 

 

 Pesquisadora: Você queria ser assim que nem a Maira?  

Bela Adormecida: Uhum.. Ela já foi a tua aluna, né?  

 

Pesquisadora: Foi, um ano e meio, ela foi minha aluna. 

Bela Adormecida: Ela era esperta na outra série?  

 

Pesquisadora: Sim, ela era bem dedicada, assim.  

Bela Adormecida: Meu, ela é bem legal, e ela sempre fala “to com saudade da professora 

Daniela...” 

 

Pesquisadora: Diz que eu mandei um beijo pra ela. E o teu relacionamento com os teus 

amigos, é bom? Você tem bastante amigos?  

Bela Adormecida: (1d) Tenhoooo. Tipo, eu ando com a Maria e com a Maira, ah, as minhas 

amigas também gostam de andar comigo na hora de sair, essas coisas sabe, só que daí eu gosto 

mais de andar mais com as duas, né que as duas trabalhei desde a primeira série.  

POSSUI VINCULO DE AMIZADE - TEM MUITOS AMIGOS EM ESPECIAL DUAS. 

DEMONSTRA COM CARINHO. 

 

Pesquisadora: Vocês tem mais afinidade...  
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Bela Adormecida: Daí a gente, tipo, já se conhece bem, eu conheço o pai dela, a mãe dela assim, 

conheço tudo a família delas. A Maria também conhece eu, daí tipo.. não muito... Ás vezes 

também eu converso com a Bruna, sabe aquela lá de cabelo preto enroladinho, ela é tão fofinha... 

daí ás vezes ela me ajuda também né... daí ela só explica, ela não fala.  

 

Pesquisadora: Que bom que as tuas amigas te ajudam, né Bela?  

Bela Adormecida: (1e) Uhum... elas tentam explicar pra mim, elas falam que eu nunca posso é 

tipo copiar dos outros, se eu copiar vai ser pior pra mim. E elas falam que se tu copiar na outra 

sala se tu passar a professora vai pensar que tu é uma aluna boa, ENTENDE QUE COPIANDO 

NÃO VAI APRENDER: 

 (1p) só que assim que ela vai ver que tu tá copiando ela vai falar “não então tu vai ter que voltar 

pra outra sala”, porque não tá boa. Ela entendeu que, tipo, se eu passar, eu não sei ler, e muito 

menos escrever, daí eu to com medo que eu volte...  

MEDO DE PASSAR DE ANO – E VOLTAR PARA A TURMA ANTERIOR 

 

(1q) Pesquisadora: Você tem medo de passar também? 

Bela Adormecida: É, eu tenho medo de passar assim né estudos, sabe. MEDO DE PASSAR DE 

ANO (1a) Daí eu fico pensando sabe, porque eu quero morar com o meu pai... eu tenho saudades 

dele ás vezes, sabe. Ás vezes eu fico pensando, daí tipo me dá uma agonia, sabe?  

 

Pesquisadora: Por que, se você não passar você vai morar com o teu pai? 

Bela Adormecida: Não, meu pai tá morto. Daí tipo eu fico pensando, porque o meu pai não tá 

aqui agora né...  

 

Pesquisadora: Ah, entendi...  

Bela Adormecida: Tipo, ele pegava no nosso pé bastante, sabe, AUSENCIA DE INCENTIVO 

Daí este ano, se não passasse de ano, apanhava. Porque, sabe, né. Daí ás vezes eu sinto saudade 

dele. (1d) Daí ás vezes quando eu sento atrás, a minha vista dá um negócio assim, no olho, assim, 

não consigo ver direito... daí é ruim de enxergar, sabe. Daí quando a gente vai tipo escrever uma 

palavra, a gente escreve errado. POR NÃO ENXERGAR DO QUADRO 

 Tipo, a professora passa um texto, alguma coisa... As minhas amiguinhas conversam comigo... 

eu sou a primeira a acabar. (1k) Mas a professora fala “não adianta acabar primeiro com a letra 

feia, garrancho... assim tu nunca vai aprender uma letra bonita, porque na outra sala sempre, se tu 

passar, tu sempre vai aprender uma letra mais bonita”. AMEAÇA A CRIANÇA Daí ela falou que 

“um dia que eu precisar é só contar com ela”. Daí e falei, tá bom. (1r) Tipo, agora eu não peço 

mais a resposta, essas coisas sabe. Porque eu tenho muito medo... MEDO, TRISTEZA E 

VERGONHA DA PROFESSORA POR NAO SABER Por que quando eu era da outra professora 

e cabelinho enrolado, todo enroladinho vermelho, eu era antes dela, daí eu era da sala dela.  

 

Pesquisadora: Da Arlete, né?  
Bela Adormecida: Aham... (1a) Daí eu peguei e reprovei, sabe... Daí me magoou assim sabe, eu 

fiquei triste. Quando eu não ganhei o papelzinho... QUE AS DEIXOU MAGOADA/TRISTE (1s) 

com aquela nota baixa mesmo... Daí, tipo... o meu tio... ele tá me ajudando numas coisinhas, 

aquelas coisas que eu não si, ele tá pegando no meu pé... 

SENTIMENTOS DECORRENTES DA REPROVACAO  

 

Pesquisadora: O teu tio é o marido da tua mãe que você fala, como se fosse teu padrasto? 
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Bela Adormecida: É... que eu chamo ele de tio... 

 

Pesquisadora: E ele é uma pessoa boa pra ti? 

Bela Adormecida: É... 

 

Pesquisadora: Agora a gente vai imaginar uma situação bem diferente. Você vai imaginar o 

seguinte: se você fosse uma professora como você iria ensinar os teus alunos? De que jeito? 

Bela Adormecida: Eu explicaria assim... primeiro eu vou escrever tipo... uma conta assim com 

resultado, aqueles que a professora escreve, sabe... tipo um ditado... Tipo a gente vai escrever: 

“cachorro”. (1b) Eu ia ver o caderno deles, bem... e não vamos escrever “cachorro” com outra 

letra,  com “ch” tá errado. Daí eu ia falar, eu ia explicar. Eu ia ser tipo uma professora de reforço 

pra eles, não ia brigar, sabe. Porque brigar, não adianta nada. BOM: NÃO BRIGA, QUE 

EXPLICA, QUE É ATENCIOSO 

Por que um dia eu fui na igreja é..., acho que foi... não sei... um dia que eu sempre vou, daí Deus 

falou comigo assim... falou que quando se eu quisesse ser uma professora mesmo, sempre tem 

que aprender, tem que ensinar o seu aluno bem, não ficar brigando... não precisa brigar com 

eles...não precisa. 

 

Pesquisadora: Tem que ter paciência... 

Bela Adormecida: (1c) É...  tipo, pegar no pé no pé deles, que eles podem ler, escrever e passar 

pra frente, sabe. Daí eu queria ser uma professora. Se eu fosse uma professora, eu ia ensinar eles 

bem a ler, escrever, juntar as palavras... BOM: SE IMPORTA 

 (1f) não é  nem todos que conseguem... “APRENDER NAO E PARA TODOS..” 

 

 

Pesquisadora: E você quer saber escrever bem, pra escrever o quê? Tua mãe estava me 

falando que você gostaria de escrever um diário? Você tem vontade de escrever um diário? 

Bela Adormecida: Aham. Tipo, eu tenho um diário, daí eu marco minhas coisas , tipo “minha 

professora, hoje foi legal, foi gentil”. Tipo, quando eu to bem magoada, daí eu escrevo... eu não 

sei escrever, daí eu peço pra uma pessoa escrever pra mim... Daí ás vezes ela escreve ás vezes pra 

mim. Ela vai escrever o que o que está escrito. (1t) Um dia eu escrevi assim no meu diário 

“quando a professora Daniela era na nossa sala ela me ajudava muito, daí quando a outra entrou 

ela não me ajudava...” DESVALOR POR PARTE DA PROFESSORA 

 (1b)  Daí eu comecei a chorar. E ela disse que não adianta chorar que assim tu não vai pra frente. 

Eu ia em, porque ela sempre pegava no meu pé. Daí a minha mãe falou, que quando a professora 

não te dá atenção, nada, tu tem que falar... PRESENÇA DE INCENTIVO 

Não precisa ter medo da professora porque tipo, ela não vai fazer nada. FAMÍLIA - AUSENCIA 

DE INCENTIVO Aquele dia, daí, eu nem muita coisa eu sabia... daí qdo eu peguei, tipo falei, e 

escrevi no meu diário “quando a professora tava aqui na sala, ela me ajudava muito, as 

professoras, a Dona Benta”. (1e) POR MUDAR DE PROFESSOR E daí eu posso passar, e não 

ficar trocando de professora, porque quando a professora Luciana entrou, eu fiquei com medo... 

(1f) POR FALTA DE VÍNCULO AFETIVO:  e falei “ah, agora que a professora Daniela saiu 

não sei mais se eu vou mais saber muita coisa, porque ela, pegava no meu pé bastante”.  

 

Pesquisadora: Bela, você quer aprender? você têm vontade de aprender? Ou não têm mais 

vontade de aprender? 
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Bela Adormecida: Eu tenho... (1u) SENTIMENTOS DECORRENTES DA REPROVACAO Eu 

queria já estar lá na 4º série, já, como os outros. Não na 2º, porque já dá vergonha de ficar na 2º, e 

os outros na minha frente, porque tem tanta gente pequeninha que já passou na minha frente...dai 

eu fico triste, porque eles passam na minha frente. (1v) INCAPACIDADE – TENTA MAS NAO 

CONSEGUE Mas eu tento, tento, tipo, eu quero levantar a mão, só que eu não consigo. Eu 

ajunto, só que eu não consigo. Eu tento de tudo pra conseguir, mas eu não consigo. 

 

Pesquisadora: Uhum... E por que você acha que não consegue, Bela? 

Bela Adormecida: (1g) Por que tipo, eu não me esforço muito... não sei porque... POR NÃO SE 

ESFORÇAR 

A minha mãe fala “antes de tu ler, tu não precisa ler inteiro o que tá na palavra, vamos aqui 

ajuntar essas palavrinhas”... 

 

Pesquisadora: A tua mãe sabe ler? 

Bela Adormecida: A mãe? Sabe... (1c) Daí ela pega e diz “vamos ajuntar as palavrinhas, daí tu 

vai ajuntar e primeiro falar esta palavrinha, depois tu vai falar a outra” PRESENÇA DE 

INCENTIVO. (1w) Porque quando a professora passa tipo um texto, eu tenho medo de falar 

assim “eu não sei ler”, daí os meus amiguinhos vão falar “porque a professora passou o nome 

delas, se ela não sabe ler?” Daí eles vão falar “que ela não sabe ler, porque ela não se esforça”. 

VERGONHA, MEDO E TRISTEZA DOS AMIGOS POR NÃO SABER Daí quando eu chego 

em casa, eu sempre pego meu caderno, faço a minha tarefa. Porque a professora fala, que quem 

não faz a tarefa né, ganha cinco advertência agora. Mas eu sempre faço a tarefa sabe, sempre, 

sempre. Só um dia que eu não fiz a tarefa porque um dia eu saí com a minha mãe pro centro e não 

deu tempo de eu fazer. Daí eu falei, eu tenho que ir pra escola. Agora eu estou acostumada de ir 

pra escola, bastante sabe. Eu gosto, mas quando eu venho pra escola, eu chego na escola e (1l) 

fico pensando, se a professora... assim, leitura, eu acho que é, vai ter leitura que a professora 

passou, tem alguns não leu, eu não li ainda. Daí eu tenho medo que ela fale meu nome, e eu vou 

ler... Tipo eu tenho medo sabe... EXPÕEM A CÇA (1x) Eu tenho medo do que ela vai escrever, 

porque eu não vou saber o que está escrito e todo mundo vai começar a tirar palha da minha cara. 

VERGONHA, MEDO E TRISTEZA DOS AMIGOS POR NÃO SABER 

 

Pesquisadora: E isso é bem desconfortável, né? Eu também iria achar. Tem mais alguma 

coisa que a gente não falou que você gostaria de falar? Que você acha importante eu saber 

pra conhecer melhor a escola, pra conhecer você? 

Bela Adormecida: (1a) Tipo assim, eu queria ser uma menina esperta, tipo assim, bastante, sabe. 

E queria saber ler, pra passar de ano em todas as salas e terminar tudo os meus estudos. QUER 

SER ESPERTA (1b) Queria ser uma menina tipo, terminar os estudos e depois trabalhar, eu 

queria sempre ser assim sabe. Terminar tudo os meus estudos, saber ler, saber escrever, tudo, pra 

poder tipo... QUER APRENDER A LER E ESCREVER (1a) se tu não sabe ler, não dá pra tu ter 

um trabalho, se tu não sabe ler. Como, eles vão te mandar ler e assinar e tu não vai ter uma 

trabalho se tu não sabe. Eu queria ser uma moça assim. QUE AJUDA NO MERCADO DE 

TRABALHO (1c) E todos os meus estudos, eu queria terminar. Eu não queria ficar em nenhuma 

sala, nenhuma sala. Queria terminar todos os estudos... meu.. queria fazer uma faculdade, depois 

da faculdade, já vai passar pras outras coisas, vai saber mais coisa, daí pra terminar os estudos 

QUER TERMINAR OS ESTUDOS eu fico aqui pensando... se as minhas amigas passar e eu 

ficar grandona, eu não quero ficar grandona na mesma sala, eu vou passar um mico, mico... daí 

eu fico pensando... eu não quero mais estudar, porque as minhas amigas são mais espertas que eu, 
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daí tipo, dói na cabeça de tanto pensar.... INFERIORIDADE – POIS QUERIA SER BEM 

ESPERTA, SABER TD 

(1d) Daí um dia eu falei, que quando eu crescer eu queria ser enfermeira, mas daí a professora 

falou “não adianta tu querer ser uma enfermeira porque tu tem que ler, escrever, e saber o que 

que tá escrito, QUER TER UMA PROFISSAO pra tu poder ser uma menina boa, estudiosa né”, 

como assim oh..., a professora também, quando a professora era pequenininha a professora 

também ás vezes tinha uma dificuldade né, mas a professora foi passando nos estudos e também 

passando de ano, né. (1b) Porque tipo, eu não sei fazer as coisas né... daí eu falei pra ela, poque 

eu tenho 11 né, já era pra eu estar na 4º, na 5º, né! Daí eu falei pra ela que já era pra eu estar na 

5º.  Eu fico pensando, porque eu fico imaginando as coisas, sabe. Quando é pra passar mesmo de 

ano, tem que saber as coisas, daí nem precisa de reforço... QUE TEM CONSCIENCIA DA 

REPROVAÇÃO 

 Porque antes quando eu ia no reforço, eu chegava lá com dor de cabeça sabe. Mas a minha mãe 

falava que reforço tu tem que ir que a professora vai te ensinar o que tá escrito, é melhor tu ir pro 

reforço, nem que tiver com dor de cabeça tu vai, nem que tá doendo, tu vai ter que ir, porque 

assim tu aprende e passa. (1d) Daí um dia eu menti pra minha mãe que eu tava com dor de cabeça 

e a minha mãe falou: “não, tu vai sim pro reforço porque, eu não quero que tu falte no reforço, 

porque se tu faltar tu nunca vai ser uma menina estudiosa” PRESENÇA DE INCENTIVO. (1z) 

(1b) Mas ás vezes eu tenho medo de ir no reforço, eu fico tipo imaginando assim, eu vou tipo no 

reforço e também não adianta eu mentir que série que eu to na 4º. Se mentir vai ser pior né? 

VERGONHA DE DIZER QUE FREQUENTA SENTIMENTO DE VERGONHA -  EM 

FREQUENTAR O REFORÇO 

 

Pesquisadora: Uhum. Uma hora eles vão descobrir... 

Bela Adormecida: (1aa) (1c) É, daí eles vão falar assim pra mim, eles vão mandar eu ler uma 

palavra e vão pedir pra dizer o que está escrito, “lê pra mim”, daí eu vou lá e leio, e não vou saber 

o que é... daí machuca o coração.... 

VERGONHA DE DIZER QUE FREQUENTA 

DOR – POR NÃO SABER  

 

Pesquisadora: Entendi... 

Bela Adormecida: Daí a minha amiguinha veio falar pra mim, eu tava sentada assim na carteira 

da escola, “então já que tu tá assim, que quero que tu leia uma palavrinha pra mim”. Daí eu falei 

pra ela a verdade, que eu não sabia ler. Porque a Quelly, meu, ela era a minha melhor amiga do 

ano passado. Daí ela falou bem assim pra mim, “tu tem que ser uma menina que dá a cabeça pra 

rua e consegue tipo lembrar o texto e tu tem que abrir a tua memória”, não ficar com aquela 

agonia assim, que quer aprender, sabe. (1g) Porque não é todos que sabem ler, também. Igual a 

minha professora falava, não é todos que conseguem ler. Ela falou que todos tem toda 

“permissão”, tem toda a mesma coisa, tudo que é pra tu é pra eles também, se eles são estudioso é 

pra tu. APRENDER NAO E PARA TODOS (1e) Daí eu falo assim, eu tenho que ser uma menina 

cabeça, que tem cabeça, se não vou poder brincar. Meu tio pega no meu pé pra não brincar. Mas 

ele tem razão, porque ás vezes eu desobedeço um tio sabe, eu falo a verdade, e muito. Ele fala pra 

mim ficar dentro de casa pra aprender, eu não vou e eu respondo. E assim, eu preciso obedecer, 

pra ser uma menina estudiosa terminar os estudos e acabar e fazer os estudos melhor. 

PRESENÇA DE INCENTIVO Daí a professora falou... e eu sentia muito vergonha (1c) (1d) 

sabe, daí ela pegou e me colocou na 1º série de volta e ela falou “tu vai ficar na 1º série até  tu 

melhorar um pouco”. E eu não melhorei. Daí voltei pra 1º série de volta. Daí ela falou “tu não 



133 

 

melhorou na tua leitura nada, então tu vai continuar assim, porque tu não tem cabeça pra pensar, 

mas um dia tu vai conseguir ler o que está escrito ali. Daí eu falei “eu não sei ler essas coisas 

assim” e comecei a chorar. QUE DESENCADEOU UM SENTIMENTO DE VERGONHA 

 (1m) E a professora falou não precisa chorar, porque tu tá sentida, mas tu não tá se esforçando 

uma coisa que a professora tá te explicando como que é. FALA PARA A CÇA “SE ESFORÇAR 

(1f) Na 2º série quando era com a outra professora era prova, prova, prova e eu era muito boa. 

Daí depois quando aconteceu tudo aquilo com o meu pai, eu botei na cabeça que eu ia funcionar 

sabe. Daí as vezes quando tem uma coisa pra fazer, FATOR/CAUSA (1bb) eu fico pensando, eu 

não vou conseguir fazer e eu tenho medo que todo mundo fica zoando da minha cara, né, porque 

as vezes eles zoam da minha cara. VERGONHA, MEDO E TRISTEZA DOS AMIGOS POR 

NÃO SABER 

 

 

Pesquisadora: Claro, daí é chato isso, ninguém gosta disso... 

Bela Adormecida: Daí eu falei pra minha mãe, a mãe acha uma razão pra eles tirarem palha da 

cara só porque rodou de ano? 

 

Pesquisadora: Isso pode acontecer com qualquer um... 

Bela Adormecida: (1cc) É, daí o Daniel e ou assim e começou a falar “meu essa guria é burra, 

essa guria não sabe nada, não sabe nem lê, nem escrever...não tem cabeça pra nada, não sabe nem 

uma palavra direito... Daí eu não falei nada, eu fiquei quieta. Eu não queria xingar, pra não 

arranjar confusão né, se não ele ia tirar mais palha da minha cara, porque tipo, eu não gostava 

muito do Daniel Daí todas as gurias falavam “meu essas gurias são mais espertas que tu”. Daí eu 

falo “não é todas que são espertas, só porque uma esperta, quer dizer que a outra também não é, é 

que tipo, ela tem que aprender” eu falei pra ele. Eu falei mesmo, eu falei. 

INFERIORIDADE – QDO FALAM QUE ELA É BURRA, NÃO TEM CABEÇA 

 

Pesquisadora: Todo mundo tem capacidade né Larissa? 

Bela Adormecida: (1dd) Todo dia um dia vai conseguir, vai aprender o que querer. Eu falei pra 

ele. E daí se eu rodei, as vezes eu não posso saber, (1h) ás vezes eu posso ter uma dificuldade que 

eu também não  vou  saber o que é... 

ESPERANÇA –  UM DIA VAI CONSEGUIR 

TER ALGUM PROBLEMA, DOENÇA 

 

Pesquisadora: Cada um tem as suas dificuldades. Nós não somos totalmente iguais! Mas 

todo mundo pode aprender. 

Bela Adormecida: Cada um tem sua vida, né... 
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DESCRITORES DAS UNIDADES DE SIGNIFICÂNCIA DE ACORDO COM AS CORES 

ESTABELECIDAS 

1. CONHECIMENTOS SOBRE A ESCOLA  

 O que as crianças sabem sobre a escola? (contexto escolar) 

2. POSTURA DO PROFESSOR 

Que condutas que o professor exerce em sala de aula de acordo com o relato das cças?  

3. SENTIMENTOS 

Que tipo de sentimentos as crianças externalizaram durante as entrevistas? 

4. CONCEPÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O que as crianças falam sobre a concepção de ensino e de aprendizagem que recebem da escola? Como a 

criança entende que se aprende? 

5. REFORÇO  

O que as crianças pensam sobre o reforço escolar? 

6. BOM/ MAL PROFESSOR 

Que perfil de professor as crianças vêem como ideal? Que tipo de características tem um bom professor para 

elas? 

7. RELACIONAMENTO COM OS AMIGOS  

Como é relação com as demais crianças da escola? 

8. RELACIONAMENTO COM A PROFESSORA  

Como é a sua relação com os professores? Que tipo de relacionamento demonstraram ter? 

9. MOTIVO DA DIFICULDADE/FRACASSO 

O que as cças me dizem sobre suas dificuldades? A quê atribuem? Que fatores foram percebidos que podem 

ter relação com a causa de suas dificuldades? 

10. CONTEÚDO/ ATIVIDADE/ DISCIPLINA QUE CONSIDERA MAIS FÁCIL 

Quais disciplinas/ conteúdos que consideram mais fácil? 

11. CONTEÚDO/ ATIVIDADE/ DISCIPLINA QUE TEM DIFICULDADE 

Quais disciplinas/ conteúdos que consideram mais difícil? 

12. O QUE GOSTA NA ESCOLA 

O que as cças gostam na escola? Acham mais interessante? 



135 

 

13. O QUE NÃO GOSTA DE FAZER NA ESCOLA 

O que as cças dizem não gostar na escola? 

14. PROVAS 

O que as crianças dizem sobre as “provas”? 

15. REPROVAÇÃO 

O que as crianças dizem sobre a reprovação? 

16. SONHO/ DESEJO 

O que a criança deseja, sonha, quer realizar? 

17. FAMÍLIA 

O que a criança fala a respeito da sua família que tem relação com sua aprendizagem? 

18. ALUNO 

Que características tem para as cças um bom aluno? Um mal aluno? Uma cça inteligente? 

19. NECESSIDADES 

O que as crianças demonstram ter necessidade? 

20. FRENTE Á DIFICULDADE 

O que as crianças fazem diante da dificuldade? 
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APÊNDICE F: Quadro das Análises 1 – Quadro das Unidades de Significância 

Exemplo de uma parte de um dos quadros das Unidades de Significância 

 

 1. Branca de 

Neve 

2. 

Chapeuzinho 

Vermelho 

3. Gato de 

Botas 

4. Robin 

Wood 

5. Cinderela 6. Rapunzel 7. João do Pé 

de feijão 

8. Branca de 

Neve 

Que tipo 

de 

sentiment

os as 

crianças 

externaliz

aram 

durante 

as 

entrevista

s? 

1. DESVALOR 

POR PARTE 

DA 

PROFESSORA

: (1a) (...) ela 

nem sabia tipo, 
que eu tava mal, 

assim, essas 

coisas. Depois 
tipo, quando eu 

tava errando, 

depois que eu 
comecei a tirar 

nota baixa, daí 

ela ficou 
sabendo que eu 

tava indo um 

pouco mal. 

1. DESVALOR 

POR PARTE DA 

PROFESSORA: 
(1e) Não, eu vou. 

É melhor... daí eu 

vou lá, porque daí 
se eu for eu... se 

eu chamo a 

professora, daí 
todo mundo 

começa a falar daí 

ela esquece de 
mim. 

 

1. DESVALOR 

POR PARTE DA 

PROFESSORA: 

(2b) Tudo os meus 

amigos vão passar 

direto só eu que não, 
por causa que a 

professora não fala 

nada, parece que 
quer que a gente 

reprove. 

     

 2. TRISTEZA – 

POR 

APRESENTAR 

DIFICULDAD

ES NA 

APRENDIZAG

EM 

(1b) E daí eu 

falei pra 
professora, 

porque um dia 

eu chorei pra ela, 
daí ela falou: por 

que tu tá com 

nota baixa, tu 
pensa em 

alguma coisa 

(...) 

2. TRISTEZA – 

POR 

APRESENTAR 

DIFICULDADE

S NA 

APRENDIZAGE

M 

(1f) Ai, eu choro... 

 
(1g) Quando eu 

levanto a cabeça 

rápido, eles já 
vêem que não, 

mas quando eu 

fico com a cabeça 
muito baixa eles 

já sabem que eu tô 

chorando... 
 

2. TRISTEZA – 

POR 

APRESENTAR 

DIFICULDADES 

NA 

APRENDIZAGEM 

 

(1e)  Fico com raiva, 

e triste por que eu 

pego e não faço 

nada, daí eu fico lá 

parado. Porque daí 

eu não sei. 

2. TRISTEZA – 

POR 

APRESENTAR 

DIFICULDADE

S NA 

APRENDIZAGE

M 

(1a) Eu fico triste, 

bravo... 
 

(2a) Como que eu 

tento lê só que eu 
não consigo. 

 

2. TRISTEZA – 

POR 

APRESENTAR 

DIFICULDADES 

NA 

APRENDIZAGEM 

(1a) Ás vezes eu 

fico triste, fico lá 

pensando, aí como é 
que é aquilo, daí, 

depois eu vou lá na 

mesa da prô, daí ela 
fala.. 

 

2. TRISTEZA – 

POR 

APRESENTAR 

DIFICULDADES 

NA 

APRENDIZAGEM 

(1a) Daí eu não 

consigo, daí eu falo 

pra professora... 
 

 2. TRISTEZA – 

POR 

APRESENTAR 

DIFICULDADES 

NA 

APRENDIZAGE

M 

(1a) Um frio na 

barriga. 

 

Pesquisadora: 

É...me explica 

como é ? 

Branca de neve: Eu 

não sei explicá. É... 
tem as vezes que eu 

fico triste eee 

começa doer minha 
barriga... 
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APÊNDICE G: Quadro das Análises 2 – Quadro dos Eixos de Significância 

Exemplo de um dos quadros dos Eixos de Significância 

 

SENTIMENTOS 
Cça 1 - DESVALOR POR PARTE DA PROFESSORA: 

(1a) (...) ela nem sabia tipo, que eu tava mal, assim, essas coisas. Depois tipo, quando eu tava errando, depois que eu comecei a tirar nota baixa, daí ela 

ficou sabendo que eu tava indo um pouco mal. 

(1g) Não sei se ela sabe. Acho que ela não sabe, tipo, que eu leio, que eu leio, porque tipo, um dia eu falei pra ela: professora eu não sei ler. 

(1m) e não gosto muito da professora Joana sabe...  tipo não é por, gostar dela... que eu tenho ódio dela... eu gosto dela... é por causa que tipo assim, ás 

vezes ela não pega no meu pé (...) 

(1t) Um dia eu escrevi assim no meu diário “quando a professora Daniela era na nossa sala ela me ajudava muito, daí quando a outra entrou ela não me 

ajudava...”  Daí eu comecei a chorar. E ela disse que não adianta chorar que assim tu não vai pra frente. Eu ia em, porque ela sempre pegava no meu pé. Daí 

a minha mãe falou, que quando a professora não te dá atenção, nada, tu tem que falar.. 

 

Cça 2 - DESVALOR POR PARTE DA PROFESSORA: 

(1e) Não, eu vou. É melhor... daí eu vou lá, porque daí se eu for eu... se eu chamo a professora, daí todo mundo começa a falar daí ela esquece de mim. 

 

Cça 3 - DESVALOR POR PARTE DA PROFESSORA: 

 (2b) Tudo os meus amigos vão passar direto só eu que não, por causa que a professora não fala nada, parece que quer que a gente reprove. 

Cça 1 - TRISTEZA – POR APRESENTAR DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM 

(1b) E daí eu falei pra professora, porque um dia eu chorei pra ela, daí ela falou: por que tu tá com nota baixa, tu pensa em alguma coisa (...) 

(2b) Ah, eu fico triste né porque daí os meus colegas vão ganhar nota alta e eu vou ganhar nota baixa no boletim, eu acho que já ganhei dois. 

 

Cça 2 - TRISTEZA – POR APRESENTAR DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM 

(1f) Ai, eu choro... 

(1g) Quando eu levanto a cabeça rápido, eles já vêem que não, mas quando eu fico com a cabeça muito baixa eles já sabem que eu tô chorando... 

(2a) Quando eu não consigo copiar eu olho pra trás, daí eu fico atrasada e começo a chorar dentro da escola. 

 

Cça 3 - TRISTEZA – POR APRESENTAR DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM 

(1e)  Fico com raiva, e triste por que eu pego e não faço nada, daí eu fico lá parado. Porque daí 

 

Cça 4 - TRISTEZA – POR APRESENTAR DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM 

(1a) Eu fico triste, bravo... 

(2a) Como que eu tento lê só que eu não consigo. 

 

Cça 5 - TRISTEZA – POR APRESENTAR DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM 

(1a) Ás vezes eu fico triste, fico lá pensando, aí como é que é aquilo, daí, depois eu vou lá na mesa da prô, daí ela fala.. 

(1b)  Ah, eu falei agora tudo de novo né, eu esqueci tudo, ai ,ai, ai... eu fico agoniada, ás vezes eu fico triste né,  daí eu vou lá na prô daí ela me ajuda a 
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resolvê,  daí eu ganho certo dela.. 

 

Cça 6 - TRISTEZA – POR APRESENTAR DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM 

(1a) Daí eu não consigo, daí eu falo pra professora... 

Fico triste. 

 

Cça 8 - TRISTEZA – POR APRESENTAR DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM 

(1a) Um frio na barriga. 

Pesquisadora: É...me explica como é ? 

Branca de neve: Eu não sei explicá. É... tem as vezes que eu fico triste eee começa doer minha barriga...  

Pesquisadora: Ah! 

Branca de neve: E dói o coração também. 

(2a)Triste, fico chateada. 

 

Cça 1 - VERGONHA DE PEDIR AJUDA PARA A PROFESSORA 

(1d) Eu tenho vergonha de pedir pra professora. 

 

Cça 1 - MEDO, TRISTEZA E VERGONHA DA PROFESSORA POR NAO SABER 

(1e) Tenho medo que ela briga. Alguma coisa. Porque quando eu mostro pra ela, como hoje fui pra escola... Eu tenho medo, meu eu tenho medo, eu não sei 

lê... daí ela, tipo ela pega no meu pé. 

(1h) Daí me magoou sabe, daí eu fiquei pensando, se eu conto pra professora que eu não seu lê, eu vou passar vergonha. Porque ela é uma professora nova, 

que entrou, daí eu fiquei com vergonha. 

(1i) Daí eu fiquei pensando, se eu não souber a professora vai pensar tipo que eu não sou de estudar, daí eu fiquei tipo pensado... dá vontade de chorar, daí 

ela falou. 

(1l) Tipo assim, ás vezes eu tenho medo da professora, assim... e não gosto muito da professora Joana sabe...   

(1r) Tipo, agora eu não peço mais a resposta, essas coisas sabe. Porque eu tenho muito medo... 

 

Cça 5 - MEDO, TRISTEZA E VERGONHA DOS AMIGOS POR NAO SABER 

(2a) Porque ás vezes a gente tira zero né? A gente fica emocionada, e daí eles riem da minha cara. 

 

Cça 1 - VERGONHA, MEDO E TRISTEZA DOS AMIGOS POR NÃO SABER 

(1f) Quando ela manda eu lê, eu não sei lê, daí eu tenho vergonha dos meus amigos. Eu tenho medo deles, né. Porque daí dá uma vontade de chorar assim, 

porque eu não sei lê e eles sabem lê, tipo, eles vão ficar rindo da cara da pessoa que não sabe ler. Daí eu não tenho vergonha de falar “eu não sei lê”. 

(1w) Porque quando a professora passa tipo um texto, eu tenho medo de falar assim “eu não sei ler”, daí os meus amiguinhos vão falar “porque a professora 

passou o nome delas, se ela não sabe ler?” Daí eles vão falar “que ela não sabe ler, porque ela não se esforça”. 

(1x) Eu tenho medo do que ela vai escrever, porque eu não vou saber o que está escrito e todo mundo vai começar a tirar palha da minha cara. 

(1bb) (...) eu fico pensando, eu não vou conseguir fazer e eu tenho medo que todo mundo fica zoando da minha cara, né, porque as vezes eles zoam da 

minha cara (...) 

(2a) Daí cada um vai lendo, e quando chega na minha vez daí eu leio assim mais só mais gaguejando, eu não sou muito boa, daí quando a sora não dá daí 

tem que lê, e dá medo de erra as palavras assim né. 
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Cça 1 - INDIGNAÇÃO 

(1n) Porque daí eu falo pra ela “se a minha amiguinha não pode me ajudar, então porque a professora não me ajuda?”  

Cça 1 - MEDO DE PASSAR DE ANO 

(1p) só que assim que ela vai ver que tu tá copiando ela vai falar “não então tu vai ter que voltar pra outra sala”, porque não tá boa. Ela entendeu que, tipo, 

se eu passar, eu não sei ler, e muito menos escrever, daí eu to com medo que eu volte...  

(1q) Pesquisadora: Você tem medo de passar também..? 

Bela Adormecida: É, eu tenho medo de passar assim né estudos, sabe. 

Cça 1 - SENTIMENTOS DECORRENTES DA REPROVACAO 

(1s) Daí eu peguei e reprovei, sabe... Daí me magoou assim sabe, eu fiquei triste. Quando eu não ganhei o papelzinho... (1s) com aquela nota baixa 

mesmo... 

(1u) Eu queria já estar lá na 4º série, já, como os outros. Não na 2º, porque já dá vergonha de ficar na 2º, e os outros na minha frente, porque tem tanta gente 

pequeninha que já passou na minha frente...dai eu fico triste, porque eles passam na minha frente. Mas eu tento, tento, tipo, eu quero levantar a mão, só que 

eu não consigo. Eu ajunto, só que eu não consigo. Eu tento de tudo pra conseguir, mas eu não consigo. 

(2c) Isso daí é e quando eu fico pensando eu fico triste um dia até chorei sabe na sala porque, meus amigos sabem lê e eu não sei lê sabe... Aí vou ficar pra 

trás, e elês vão ficar muito na minha frente, porque já era pra mim ta no quarto sabe? 

Cça 1 - INCAPACIDADE – TENTA MAS NAO CONSEGUE 

(1v) Mas eu tento, tento, tipo, eu quero levantar a mão, só que eu não consigo. Eu ajunto, só que eu não consigo. Eu tento de tudo pra conseguir, mas eu não 

consigo. 

 

Cça 3 - INCAPACIDADE – TENTA MAS 

(1a) Daí ela pega assim e me ajuda e mostra. E eu só quero que ela me diga que tipo que tem que fazer por causa que eu não sei. 

Cça 1 - INFERIORIDADE  

(1k) Porque tipo eu não sei. E os meus amiguinhos sabem. E eu tenho medo que eles passem na minha frente daí eu fique pra trás... 

(1y) (...) eu fico aqui pensando... se as minhas amigas passar e eu ficar grandona, eu não quero ficar grandona na mesma sala, eu vou passar um mico, 

mico... daí eu fico pensando... eu não quero mais estudar, porque as minhas amigas são mais espertas que eu, daí tipo, dói na cabeça de tanto pensar.... 

(1cc) É, daí o Daniel e ou assim e começou a falar “meu essa guria é burra, essa guria não sabe nada, não sabe nem lê, nem escrever...não tem cabeça pra 

nada, não sabe nem uma palavra direito... 

Cça 2 - INFERIORIDADE  

(2b) E quem você acha na tua sala menos inteligente? 

Chapeuzinho Vermelho: Nos duas eu e a e a Vanessa. 

Pesquisadora: Por quê? 

Chapeuzinho Vermelho: É porque assim se a professora passa uma conta a gente olha pra trás e cola as palavras do caderno. 

Cça 3 - INFERIORIDADE  

(2a) Pesquisadora: E quem que você acha que é menos inteligente? 

Gato de Botas: Menos inteligente?... 

Pesquisadora: Ahamm ... 

Gato de Botas: Eu acho que sou eu 

Cça 4 - INFERIORIDADE  

(2b) Menos? Eu! ... Porque eu sou menos inteligente! 



140 

 

Cça 1 - DOR – POR NÃO SABER  

(1aa) É, daí eles vão falar assim pra mim, eles vão mandar eu ler uma palavra e vão pedir pra dizer o que está escrito, “lê pra mim”, daí eu vou lá 

e leio, e não vou saber o que é... daí machuca o coração.... 

Cça 1 - ESPERANÇA 

(1dd) Todo dia um dia vai conseguir, vai aprender o que querer. Eu falei pra ele. E daí se eu rodei, ás vezes eu não posso saber, as vezes eu posso ter uma 

dificuldade que eu também não  vou  saber o que é... 

 

Cça 2 - MEDO DE FICAR NA ESCOLA 

(1a) e quando eu comecei a estudar aqui eu tinha medo das crianças... quando começou o primeiro dia de aula eu comecei a chorar porque eu tinha medo... 

(1b) Pesquisadora: Você tinha medo do que, meu amor? 

Chapeuzinho Vermelho: De ficá... 

(1c) Eu ainda sinto medo da escola, porque o Tiago da minha escola xinga a gente de negro, daí é ruim...  A minha família... eu puxei a minha mãe... 

(Bulling) 

 

Cça 3 - MEDO DE PEDIR AJUDA PARA PROFESSORA (1b) Quando ela ta nervosona assim, não dá nem pra fala com ela. 

 

Cça 3 - DESMOTIVAÇÃO PARA APRENDER 

(1c) Daí eu deixo em branco. Não ganho nada pra fazer mesmo. 

 

Cça 3 - DESPREZO 

(1d)  E assim, parece que ela não quer conversa com a gente assim. 

Cça 4 - BRAVO PORQUE NINGUEM O AJUDOU 

 (2c) Fiquei brabo, ninguém me ajudava! 
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APÊNDICE H: Quadro das Análises 3 – Quadro dos Eixos Temáticos 

Quadros sínteses dos Eixos Temáticos 

 

1. Sentimentos externalizados sobre o contexto escolar 
 

1. 

TRISTEZ

A  

Cça 1 - (2b) Ah, eu fico triste né porque daí os meus colegas vão ganhar nota alta e eu vou ganhar nota baixa no boletim, eu acho que já 

ganhei dois. 

(1s) Daí eu peguei e reprovei, sabe... Daí me magoou assim sabe, eu fiquei triste. Quando eu não ganhei o papelzinho... (1s) com aquela nota 

baixa mesmo... 

(2c) Isso daí é e quando eu fico pensando eu fico triste um dia até chorei sabe na sala porque, meus amigos sabem lê e eu não sei lê sabe... Aí 

vou ficar pra trás, e elês vão ficar muito na minha frente, porque já era pra mim ta no quarto sabe? 

(1aa) É, daí eles vão falar assim pra mim, eles vão mandar eu ler uma palavra e vão pedir pra dizer o que está escrito, “lê pra mim”, daí eu vou 

lá e leio, e não vou saber o que é... daí machuca o coração.... 

 

Cça 2 - (1f) Pesquisadora: E quando você não consegue fazer a atividade sozinha, como você se sente Chapeuzinho Vermelho? 

Chapeuzinho Vermelho: Ai, eu choro... Ai, eu choro... 

(1g) Quando eu estudei com ela, ela passava umas coisa difícil, daí eu falava que eu não sabia e ela mandava, daí eu baixava a cabeça pra 

ninguém vê que eu choro, mas mesmo assim eles percebem. Quando eu levanto a cabeça rápido, eles já vêem que não, mas quando eu fico 

com a cabeça muito baixa eles já sabem que eu tô chorando...  

 (2a) Quando eu não consigo copiar eu olho pra trás, daí eu fico atrasada e começo a chorar dentro da escola. 

 

Cça 3 - (1e)  

Pesquisadora: E quando você esta fazendo uma atividade que você não consegue realizar está atividade, e que tua professora não te 

deu atenção neste momento. O que você sente? 

Gato de Botas: Ah, eu pego e fico quieto no meu lugar e não falo mais com ela.  

Pesquisadora: Mas que tipo de sentimento, você sente na hora? 

Gato de Botas: E assim, parece que ela não quer conversa com a gente assim.  

Pesquisadora: Uhum... Você fica com raiva, com medo, triste... 

Gato de Botas: Fico com raiva, e triste por que eu pego e não faço nada, daí eu fico lá parado. Porque daí eu não sei.  

.  

Cça 4 - (1a) 

Pesquisadora: E quando você não consegue fazer uma atividade na prova o que você faz? 

Robin Wood: Eu pego e falo pra ela que eu não consigo. 

Pesquisadora: Ah, e daí o que ela diz? 

Robin Wood: Ela não diz nada. 

Pesquisadora: Nada. E daí fica em branco? E o que você sente quando não consegue fazer? 

Robin Wood:  Eu fico triste, bravo... 
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Cça 5 – Pesquisadora: Então me diz uma coisa, quando você não está conseguindo resolver uma atividade o que você sente? 

Cinderela: Ah! Aí fica ruim né daí a gente não consegue faze a atividades, daí é muito ruim... 

Pesquisadora: E como que você se sente? Como que você fica? 
 Cinderela:Ás vezes eu fico triste, fico lá pensando, aí como é que é aquilo, daí, depois eu vou lá na mesa da prô, daí ela fala.. 

(1b)  Ah, eu falei agora tudo de novo né, eu esqueci tudo, ai ,ai, ai... eu fico agoniada, ás vezes eu fico triste né,  daí eu vou lá na prô daí ela 

me ajuda a resolvê,  daí eu ganho certo dela.. 

 

Cça 6 - (1a) Daí eu não consigo, daí eu falo pra professora... 

Fico triste. 

 

Cça 8 - (1a)  

Pesquisadora: E assim Branca de Neve, quero saber uma coisa, quando você não consegue fazer uma atividade e está esperando uma 

ajuda, o que você sente? 

Um frio na barriga. 

Pesquisadora: É...me explica como é ? 

Branca de neve: Eu não sei explicá. É... tem as vezes que eu fico triste eee começa doer minha barriga...  

Pesquisadora: Ah! 

Branca de neve: E dói o coração também. 

(2a)Triste, fico chateada. 
Observações O sentimento de tristeza é externalizado por sete das oito crianças entrevistas. Com conotações em várias esferas, podemos perceber que 

situações de aprendizagem dentro do contexto escolar levam-nas a se sentir tristes. 

2. 

VERGON

HA 

Cça 1 - (1d) Eu tenho vergonha de pedir pra professora. 

(1h) Daí me magoou sabe, daí eu fiquei pensando, se eu conto pra professora que eu não seu lê, eu vou passar vergonha. Porque ela é uma 

professora nova, que entrou, daí eu fiquei com vergonha. 

 (1f) Quando ela manda eu lê, eu não sei lê, daí eu tenho vergonha dos meus amigos. Eu tenho medo deles, né. Porque daí dá uma vontade de 

chorar assim, porque eu não sei lê e eles sabem lê, tipo, eles vão ficar rindo da cara da pessoa que não sabe ler. Daí eu não tenho vergonha de 

falar “eu não sei lê”. 

(1x) Eu tenho medo do que ela vai escrever, porque eu não vou saber o que está escrito e todo mundo vai começar a tirar palha da minha cara. 

(1bb) (...) eu fico pensando, eu não vou conseguir fazer e eu tenho medo que todo mundo fica zoando da minha cara, né, porque as vezes eles 

zoam da minha cara (...) 

(1u) Eu queria já estar lá na 4º série, já, como os outros. Não na 2º, porque já dá vergonha de ficar na 2º, e os outros na minha frente, porque 

tem tanta gente pequeninha que já passou na minha frente...dai eu fico triste, porque eles passam na minha frente. Mas eu tento, tento, tipo, eu 

quero levantar a mão, só que eu não consigo. Eu ajunto, só que eu não consigo. Eu tento de tudo pra conseguir, mas eu não consigo. 

 

Cça 5 - (2a) Porque ás vezes a gente tira zero né? A gente fica emocionada, e daí eles riem da minha cara. 

 
Observações As experiências de fracasso provocaram sentimentos de vergonha em algumas crianças. Podemos perceber que este sentimento está 

intimamente relacionado a situação do “erro”, que no coletivo é recebido por “risadinhas” maldosas de alguns amigos, não sendo encarado 

como algo inerente ao processo de aprender. 

3. MEDO Cça 1 - (1e) Tenho medo que ela briga. Alguma coisa. Porque quando eu mostro pra ela, como hoje fui pra escola... Eu tenho medo, meu eu 
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tenho medo, eu não sei lê... daí ela, tipo ela pega no meu pé. 

 (1l) Tipo assim, ás vezes eu tenho medo da professora, assim... e não gosto muito da professora Joana sabe...   

(1r) Tipo, agora eu não peço mais a resposta, essas coisas sabe. Porque eu tenho muito medo... 

(1f) Quando ela manda eu lê, eu não sei lê, daí eu tenho vergonha dos meus amigos. Eu tenho medo deles, né. Porque daí dá uma vontade de 

chorar assim, porque eu não sei lê e eles sabem lê, tipo, eles vão ficar rindo da cara da pessoa que não sabe ler. Daí eu não tenho vergonha de 

falar “eu não sei lê”. 

(1w) Porque quando a professora passa tipo um texto, eu tenho medo de falar assim “eu não sei ler”, daí os meus amiguinhos vão falar 

“porque a professora passou o nome delas, se ela não sabe ler?” Daí eles vão falar “que ela não sabe ler, porque ela não se esforça”. 

(1x) Eu tenho medo do que ela vai escrever, porque eu não vou saber o que está escrito e todo mundo vai começar a tirar palha da minha cara. 

(1bb) (...) eu fico pensando, eu não vou conseguir fazer e eu tenho medo que todo mundo fica zoando da minha cara, né, porque as vezes eles 

zoam da minha cara (...) 

(2a) Daí cada um vai lendo, e quando chega na minha vez daí eu leio assim mais só mais gaguejando, eu não sou muito boa, daí quando a sora 

não dá daí tem que lê, e dá medo de errá as palavras assim né. 

 (1p) só que assim que ela vai ver que tu tá copiando ela vai falar “não então tu vai ter que voltar pra outra sala”, porque não tá boa. Ela 

entendeu que, tipo, se eu passar, eu não sei ler, e muito menos escrever, daí eu to com medo que eu volte...  

(1q) Pesquisadora: Você tem medo de passar também..? 

Bela Adormecida: É, eu tenho medo de passar assim né estudos, sabe. 

 

Cça 2 - (1a) e quando eu comecei a estudar aqui eu tinha medo das crianças... quando começou o primeiro dia de aula eu comecei a chorar 

porque eu tinha medo... 

(1b) Pesquisadora: Você tinha medo do que, meu amor? 

Chapeuzinho Vermelho: De ficá... 

(1c) Eu ainda sinto medo da escola, porque o Tiago da minha escola xinga a gente de negro, daí é ruim...  A minha família... eu puxei a minha 

mãe... (Bulling) 

 

Cça 3 -  1b) Quando ela ta nervosona assim, não dá nem pra fala com ela. 

 
Observações O medo é um sentimento que três crianças demonstraram em suas falas. Medo de ficar na escola, medo de falar com a professora, medo de 

errar, medo das outras crianças, medo que os outros riem, e até medo de passar de ano surgiram nos relatos. 

4. 

INCAPA

CIDADE/ 

INFERIO

RIDADE 

Cça 1 (1u) Eu queria já estar lá na 4º série, já, como os outros. Não na 2º, porque já dá vergonha de ficar na 2º, e os outros na minha frente, 

porque tem tanta gente pequeninha que já passou na minha frente...dai eu fico triste, porque eles passam na minha frente. Mas eu tento, tento, 

tipo, eu quero levantar a mão, só que eu não consigo. Eu ajunto, só que eu não consigo. Eu tento de tudo pra conseguir, mas eu não consigo. 

 (1v) Mas eu tento, tento, tipo, eu quero levantar a mão, só que eu não consigo. Eu ajunto, só que eu não consigo. Eu tento de tudo pra 

conseguir, mas eu não consigo. 

(1v) Mas eu tento, tento, tipo, eu quero levantar a mão, só que eu não consigo. Eu ajunto, só que eu não consigo. Eu tento de tudo pra 

conseguir, mas eu não consigo. 

(1y) (...) eu fico aqui pensando... se as minhas amigas passar e eu ficar grandona, eu não quero ficar grandona na mesma sala, eu vou passar 

um mico, mico... daí eu fico pensando... eu não quero mais estudar, porque as minhas amigas são mais espertas que eu, daí tipo, dói na cabeça 

de tanto pensar.... 
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Cça 3 -  
(1a) Daí ela pega assim e me ajuda e mostra. E eu só quero que ela me diga que tipo que tem que fazer por causa que eu não sei 

(2a) Pesquisadora: E quem que você acha que é menos inteligente? 

Gato de Botas: Menos inteligente?... 

Pesquisadora: Ahamm ... 

Gato de Botas: Eu acho que sou eu 

 Cça 2 - (2b) E quem você acha na tua sala menos inteligente? 

Chapeuzinho Vermelho: Nos duas eu e a e a Vanessa. 

Pesquisadora: Por quê? 

Chapeuzinho Vermelho: É porque assim se a professora passa uma conta a gente olha pra trás e cola as palavras do caderno. 

 

Cça 4 - INFERIORIDADE  

(2b) Pesquisadora: Uma menina? Você também acha  ela inteligente? E quem na tua sala é menos inteligente? 

Robin Wood: Menos? Eu!  

Pesquisadora: Você? Você acha? Por quê? 

Robin Wood: Porque eu sou menos inteligente!  
Observações A metade das crianças falaram claramente que sentem-se incapazes e inferiores as demais crianças. Isso nos diz pelo menos duas coisas: a 

primeira delas é que essas crianças reconhecem que possuem dificuldade e percebem que seus conhecimentos adquiridos na escola estão 

aquém de seus amigos, e a segunda informação é de que a auto-estima dessas crianças possivelmente não é das melhores, se tratando na 

questão de “acreditar” que ainda são capaz de aprender. 

 


