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1. A construção do problema de pesquisa  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados parciais de uma 

investigação em curso desenvolvida pelas autoras junto a uma escola de ensino 

fundamental da rede municipal da cidade de Três Lagoas. 

Nos deparamos nos contatos estabelecidos nesta escola com a necessidade de 

reverter uma situação onde cerca de sessenta crianças das séries iniciais do Ensino 

Fundamental se encontravam em situação iminente de fracasso escolar. Considerados 

em suas dificuldades, estes alunos compunham grupos de segunda série que não havia 

se alfabetizado e grupos de terceira e quarta séries que não conseguiam resolver as 

operações fundamentais de matemática e/ou compreender enunciados de problemas. 

A solicitação de ajuda à universidade nos foi exposta pela coordenação e direção 

desta escola como de extrema necessidade bem como o pedido para que atuássemos 

diretamente com estas crianças. O enfoque das primeiras ações seria no sentido de 

contribuir para que estas pudessem superar as dificuldades em relação ao conhecimento 

da matemática e aprendizado da língua materna. 

Sabíamos que atender à solicitação de atendimento paralelo ao trabalho da 

escola significava trabalhar – dentre outras coisas – com os efeitos de problemas 

estruturais sem atuar nos alicerces que os constituem, ou seja, seria lançar mão de 

soluções paliativas. Mas tínhamos que, nesta circunstância, optar pelo atendimento 

paralelo destes alunos em caráter emergencial, ou nada fazer naquele momento. 

Acreditávamos, porém, que garantir a estas crianças o acesso aos saberes 

elementares (ler, escrever e contar) ensinados na escola fundamental significava 

possibilitar a elas sua utilização como instrumento de luta contra as desigualdades 

sociais. Diante da emergência factual, entendíamos que esta poderia ser uma primeira 

etapa de um diálogo a ser iniciado entre universidade/escola, cujas possibilidades de 

construção processual passávamos a vislumbrar. 

Assim, a partir da necessidade apresentada pela escola resolvemos estabelecer 

um trabalho de campo cujas ações se transformaram em nosso objeto de investigação. O 

atendimento aos  alunos com dificuldades de aprendizagem, feito pelas alunas do curso 
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de Pedagogia, sob a coordenação das autoras, e os contatos com a equipe escolar, 

passam a ser então o lócus de nossa coleta de dados. 

Assim, ao refletir sobre a questão da prática da exclusão pela repetência, pela 

reprovação e pelo abandono onde é negado às crianças o direito de educação para todos, 

traçamos como objetivo central desta investigação discutir os motivos que levam tais 

crianças ao não aprendizado dos saberes exigidos pela escola tanto no que diz respeito a 

aquisição da língua escrita quanto ao conhecimento  matemático.  

  Para dar conta de tal objetivo estabelecemos algumas questões para orientar o 

trabalho:  

a) Como as professoras da escola e as alunas do curso de pedagogia entendem a 

questão da exclusão e o que consideram importante para superá-la? 

b) Que diálogos são possíveis de se estabelecer entre a universidade e a escola 

de ensino fundamental e quais saberes podem ser construídos nas relações entre as 

crianças, professores e alunas de Pedagogia que participam de tal proposta? 

Utilizamos como fonte para a coleta de dados: 

a) entrevistas com os sujeitos envolvidos: 20 aluno(a)s do curso de pedagogia 

que atuam como tutore(a)s no projeto; 1/3 das crianças envolvidas no processo (20 dos 

60 alunos encaminhados pela escola) e ainda as doze  professoras, uma supervisora  e o 

diretor da escola. 

b) análise das atividades do total das crianças atendidas pela Universidade; 

c) relatos escritos e orais produzidos pelos sujeitos acerca de como se sentem 

participando do projeto; 

d) observações nas salas de aula feitas tanto pelas alunas tutoras como pelas 

coordenadoras do projeto.  

2. Os caminhos da pesquisa 

Neste primeiro momento em que a urgência estava na re-inserção dos alunos 

com dificuldades de aprendizagem no processo escolar, as ações foram planejadas com 

a colaboração de cerca de vinte aluno(a)s do curso de Pedagogia, que passaram a 

atender estas crianças na modalidade de tutoria, sob a orientação das autoras. 

Os relatos das ocorrências observadas em cada encontro passaram a ser 

registrados pelo(a)s aluno(a)s tutore(a)s, para os quais eram dados os encaminhamentos 

que se estabeleciam em reuniões entre este(a)s e as pesquisadoras. Nestes encontros 

buscava-se compreender o que levaria tais crianças a não aprender, estabelecer 
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parâmetros e planejar as estratégias para as intervenções semanais, as quais ocorreram 

durante todo o segundo semestre do ano de 2005.  

Este(a)s aluno(a)s tutore(a)s foram mergulhando num processo investigativo 

sobre as questões enfrentadas pelo professor a partir da realidade da escola, 

confirmando-se enquanto sujeitos do conhecimento e quebrando o que Tardif aponta 

como “ formação segundo um modelo aplicacionista do conhecimento” , na qual os 

alunos permanecem, num período determinado, 

 

[...] “assistindo aulas” baseadas em disciplinas e constituídas, a 
maioria das vezes, de conhecimentos disciplinares de natureza 
declarativa; depois ou durante essas aulas, eles vão estagiar para 
“aplicar”  esses conhecimentos; finalmente, quando a formação 
termina, eles começam a trabalhar sozinhos, aprendendo seu ofício na 
prática e constatando, na maioria das vezes, que esses conhecimentos 
disciplinares estão mal enraizados na ação cotidiana. (WIDEEN et 
alii, 1998 apud TARDIF, 2002, p.242). 

 

Questões tais como o constrangimento pelo qual passavam na escola as crianças 

atendidas, foram apontadas nos relatos do(a)s aluno(a)s tutores, já nas primeiras 

orientações. Consta que estas crianças recebiam dos colegas o rótulo de atrasadas por 

estarem nas atividades desenvolvidas no pátio e mesmo nos corredores da escola, o que 

reforçava nelas a baixa auto-estima além do que, causava uma tensão constante e 

bloqueios que interferiam em suas capacidades de concentração e compreensão das 

atividades. Isso levou a reorientação da ação onde as crianças deixaram de ser atendidas 

na escola e passaram a ser atendidas na universidade. Os seguintes depoimentos das 

crianças retirados de suas produções, também foram significativos neste sentido, 

mostrando o grau de importância que esta questão, aparentemente simples quando 

submetida a um olhar mais superficial, pode ter. 

 

Aluna A:  Eu achei as aulas na facudade muito legal. E também 
gostei das professoras ,,, eu achei a fadade Bem Bonita e as 
pessoas que estudam nela também Bonita. ... eu gostei muito de ter 
conhecido a facudade. (sic). 
 
 
Aluna B: Eu aprendi na Facudade muitas coisas Boa 
Poresempro contas, divizões, Fiz novos anigos Conheci mas coisa 
sobre matenatica Foi muito legal mas acabol.(sic) 
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Como esta outras situações foram levantadas para que pudessem ser buscadas as 

soluções. A constante avaliação do processo permitiu ajustes desta e de outras 

distorções, fundados nas necessidades postas pela realidade e sustentados nos resultados 

das ações, possibilitando um processo auto-regulador das práticas desenvolvidas. 

Por outro lado, as concepções do(a)s aluno(a)s tutore(a)s acerca da questão da 

exclusão ainda é marcada pelo discurso  do senso-comum que remetem o fracasso 

escolar ora a problemas familiares, ora a questão relacionadas à  pobreza e até mesmo 

ao ‘desinteresse’  da própria criança como pode ser observado nos primeiros relatos 

dessas aluna sobre as crianças a quem estavam tutorando: 

Tutor 1: Percebi  que a dificuldade dela em aprender assim como 
sua timidez é associada aos problemas familiares, até porque sua 
família não participa de sua vida escolar. 
 
Tutor 2: Quem nos recebeu na escola foi a coordenadora (...). Ela 
nos falou sobre a escola, os alunos, suas dificuldades e que a 
maioria são crianças carentes, com problemas familiares graves. 
 
Tutor 3: O meu aluno era muito desinteressado de tudo que se 
relaciona à  escola (...) tem falta de atenção, fala muitas mentiras, 
desculpas, é teimoso e muito preguiçoso. 

 

Acreditamos, a partir das concepções que observamos no relato dos aluno(a)s 

tutore(a)s, que buscar a superação da visão simplista e ingênua acerca do problema da 

exclusão se faz urgente.   Entender tal problema como multifacetado e marcado por 

diferentes nuances  que não poderão ser desprezadas para que possa ser apreendido em 

sua totalidade nos parece ser a tarefa primordial nos próximos passos da pesquisa. 

Assim, esperamos, no processo colaborativo estabelecido nas ações em que se 

configuram as bases desta pesquisa a evolução das falas iniciais características de 

concepções ingênuas para um amadurecimento destas concepções no processo 

sustentado pela ação-reflexão-ação. 

3. Considerações finais 

O alto índice de evasão e repetência que assola os primeiros anos do Ensino 

Fundamental no Brasil, já antigo conhecido dos organismos educacionais brasileiros, 

reflete por um lado, a dificuldade da escola em cumprir seu papel como socializadora 

dos conhecimentos, e, por outro, o aspecto cultural das desigualdades materiais 

presentes em uma sociedade excludente, marcada pela divisão de classes sociais. 

Neste contexto, o problema do acesso ao conhecimento das camadas populares 

não pode ser discutido de forma fragmentada, desconsiderando as condições objetivas 
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que produzem a escola e o fracasso escolar. De tal maneira, do mesmo modo que a 

escola pode se constituir em forte aliada para ruptura destas situações de exclusão pode 

ainda propiciar sua manutenção frente às várias feições que pode assumir na ação 

pedagógica que se desenvolve em seu interior. 

A prática vem nos mostrando que há necessidade de buscar as conexões entre a 

ação desenvolvida nos contextos intra e extra-escolar. Abrem-se ainda neste universo 

interativo entre universidade/escola as oportunidades de ampliação de um trabalho de 

pesquisa colaborativa e o desenvolvimento de produções propiciadoras da compreensão 

das múltiplas questões presentes no contexto escolar pelo próprio professor. 

Nesta nova etapa que iniciamos no ano de 2006 as questões do fracasso escolar, 

que podem ser investigadas sobre diferentes óticas, permanecem presentes nestas ações. 

No entendimento de Charlot (2000), este fracasso pode ser visto de duas maneiras 

distintas. Primeiro, pode ser visto como um desvio, diferenças que poderão ser 

constatadas através das estatísticas. Ressalta-se que diversos estudos têm-se apoiado 

nesta visão de fracasso como diferença para afirmar que a origem social é a causa do 

fracasso escolar e que alunos, em situação de fracasso, sofrem, na verdade, de 

deficiências sócio-culturais. Transformam-se assim, estas suas diferenças, em carências. 

Uma outra forma de discutir a questão é entendendo que o fracasso escolar não é 

apenas diferença. É, sobretudo, uma experiência que o aluno vive e interpreta, tendo 

assim, a marca da singularidade presente em cada sujeito em sua maneira de ver e sentir 

determinadas coisas. Para esta segunda visão é que nos remeteremos nas próximas 

edições desta expedição didática e investigativa que se abre para o ano de 2006. 
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