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RESUMO 

PIRES, L. M. e JUNGBLUTH, R. ESTUDO DA EFICIENCIA DAS SALAS DE 
APOIO A APRENDIZAGEM NO ENFRENTAMENTO DO FRACASSO ESCOLAR 
NA 58 SERlE EM 2006 - ESCOLAS SELECIONADAS DO NUCLEO REGIONAL 
DE EDUCACAO AREA METROPOLITANA SUL. 0 projeto das Salas de Apoio a 
Aprendizagem teve infcio em 2004 por iniciativa da Secretaria de Estado da Edu
cagao com o intuito de enfrentar o fracasso escolar na sa serie. Porem, a meto
dologia utilizada na implantagao e a estrutura escolar, revelaram que as salas de 
apoio foram pouco eficientes. Oaf a intengao do presente trabalho, que a partir de 
autores consagrados, estuda a evolugao do processo de aprendizagem e contri
buir na construgao de alternativas que garantam o sucesso escolar, especial
mente na sa serie do ensino fundamental. Os objetivos especfficos que foram in
vestigados sao: estudo do processo de ensino aprendizagem a partir de autores 
consagrados; mapeamento, dentro do ambiente escolar, das dificuldades apre
sentadas ~peles -aiHF10S-qHaAt0 a--apreAd-i.Za§em-; -0BseFVa<_?ae -das---metedolo§-ias 
propostas para a sala de apoio a aprendizagem e sugestao de novas possibilida
des de trabalho, que podem ser alternativas que venham a reduzir o fndice de 
reprovagao. 0 resultado das salas de apoio nao foi significative. Constatou-se que 
os Indices de aprovagao oscilaram muito pouco ou quase nada. Talvez o empe
nho da Secretaria de Estado da Educagao devesse encontrar alternativas dife
rentes para o enfrentamento do fracasso escolar com eficacia. 

Palavras Chave: Aprendizagem, Ensino, Avaliagao da aprendizagem, Educagao, 
Fracasso Escolar, Projeto Politico Pedag6gico, Salas de Apoio. 
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1. INTRODUCAO 

A Lei de Oiretrizes e Bases da Educac;ao - LOB, Lei 9394/96, no Artigo 32, 

estabelece "0 Ensino Fundamental com durac;ao mfnima de oito anos e 

obrigat6rio, na escola publica, e ten.~ por objetivo a formac;ao basica do cidadao 

mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

basicos o plene dominic da leitura, da escrita e do calculo". 

A partir da reflexao desse artigo da LOB e de dados estatfsticos de escolas 

que integram o Nucleo Regional de Educac;ao da Area Metropolitana Sui, 

constata-se que OS alunos que ingressam na sa serie do Ensino Fundamental 

encontram-se com defasagem acentuada na aprendizagem no que tange a 

leitura, a escrita e ao calculo. 

Os alunos que ingressam na Rede Estadual de Ensino na sa serie, na 

maioria, sao oriundos da Rede Municipal de Ensino, que possui uma estrutura 

diferente do Sistema Estadual. Ao ingressar no sistema publico estadual, os 

alunos se deparam com uma estrutura organizacional diferente daquela a qual 

estavam habituados. Esta mudanc;a de sistema ocasiona para a crianc;a 

problemas de ordem educacional, como, por exemplo, o numero de alunos por 

sala de aula, da 1a a 4a series (as turmas tern entre 30 a 3S alunos, no maximo, 

enquanto que as salas de aulas de sa a sa series, tern 40 a 4S alunos). Outre 

aspecto que muda consideravelmente e o numero de professores, passando de 

um ou do is para 8 a 10 profissionais. Alem disso, e precise considerar a profunda 

transformac;ao bioffsica, psicol6gica pela qual estao passando estes alunos, que 
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sao criangas e adolescentes entre a faixa eta ria de 10 e 11 a nos. Estas mud an gas 

dificultam o desenvolvimento da aprendizagem, incidindo nos Indices de 

reprovagao, principalmente na sa serie. 

Essa situagao problema e discutida em estudos e encontros entre 

municipio e estado, porem a discussao tende pelo vies de se encontrar urn 

culpado. "De quem e a culpa? Os alunos sao mal preparados nesta 1a fase do 

Ensino Fundamental? Ou, quando chegam na sa serie, sofrem urn impacto 

estrutural e educacional e por isso nao conseguem ter sucesso? 

Para enfrentar o fracasso escolar na sa serie, a Secretaria de Estado da 

Educagao criou e desenvolveu, a partir de 2003, o programa de salas apoio a 

aprendizagem, que tern por objetivo estender o tempo escolar dos alunos de sa 

series com defasagens de aprendizagem na leitura, na escrita e no calculo. Esse 

programa foi criado para resolver o problema da reprovagao, porem constata-se 

que OS objetivos nao foram alcangados. Os Indices de reprovagao na sa serie 

continuam elevados. E preciso aprofundar a reflexao e a ressignificagao em torno 

das Salas de Apoio a Aprendizagem e discutir a sua eficiencia ou nao eficiencia. 

Para o funcionamento de uma sala de apoio a aprendizagem os requisites 

necessaries sao: ter tres turmas de sa series no mesmo turno, possuir 

profissionais habilitados nas areas de portugues e de matematica, disponibilizar 

urn espago ffsico adequado onde as aulas devem ser ministradas. A priori, o 

professor regente realiza urn levantamento sabre os alunos que apresentam 

dificuldade de aprendizagem, especificamente nas areas da leitura, escrita e 

calculo. Ap6s a observagao, verificagao e analise dos obstaculos que estao 
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interferindo no processo de ensino aprendizagem dos alunos, encaminham-se 

esses para atendimento em Salas de Apoio. 

Os dados do Censo Escolar de 2004, ana da implantac;ao das salas de 

apoio, demonstraram que a taxa de aprovac;ao na sa serie foi de apenas 7S,4% e 

a reprovac;ao foi de 18,30%, a evasao foi de 6,30%, ou seja, apenas 2/3 dos 

alunos que entraram no sistema obtiveram sucesso; os demais permaneceram na 

mesma serie (Censo Escolar 2004). 

Constata-se que a proposta das salas de apoio a aprendizagem nao se 

mostrou uma alternativa eficaz no enfrentamento do fracasso escolar. A sua 

implantac;ao nao representou mudanc;as significativas nos indices de aprovac;ao 

na sa serie. Dai que se fez necessaria a reflexao mais aprofundada sabre o 

processo de ensino e aprendizagem, bern como investigagao das metodologias 

aplicadas nas salas de apoio para, par fim evidenciar alternativas para o 

enfrentamento do fracasso escolar. 

Diante do exposto, pergunta-se: Qual a eficacia do Programa de Salas de 

Apoio a Aprendizagem para enfrentar o fracasso escolar de alunos na sa serie do 

Ensino Fundamental? 

A presente pesquisa tern a intenc;ao de estudar a evoluc;ao do processo de 

aprendizagem e contribuir na construc;ao de alternativas que garantam o sucesso 

escolar, especialmente na sa serie do ensino fundamental. 

Os objetivos especificos a serem investigados sao: estudar o processo de 

ensino aprendizagem a partir de autores consagrados; mapear dentro do 

ambiente escolar as dificuldades apresentadas pelos alunos quanta a 
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aprendizagem; estudar a metodologia implementada atraves da Sala de Apoio a 

Aprendizagem; evidenciar alternativas para reduzir o fracasso escolar. 
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2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

0 presente trabalho de conclusao de curse e de carater explorat6rio. 

Estuda as salas de apoio a aprendizagem no tocante ao seu objetivo principal que 

e o enfrentamento do fracasso escolar, especialmente na 5a serie do ensino 

fundamental. Para tanto, foram selecionadas tn3s escolas estaduais do Nucleo 

Regional de Educagao da Area Metropolitana Sui, focando especialmente os 

resultados alcangados por elas no ano de 2006. 

Apesar de terem sido criadas para enfrentar o fracasso escolar na 5a serie, 

no que tange a leitura, a escrita e ao calculo, consta-se que as salas de apoio a 

aprendizagem nao alcangaram o objetivo. Oaf a necessidade de se aprofundar a 

discussao em torno de sua eficiemcia. Para tanto, pergunta-se qual a eficiencia 

das salas de apoio a aprendizagem no enfrentamento do fracasso escolar na 5a 

serie? 

A resposta a essa pergunta foi investigada atraves de pesquisa 

bibliografica e documental durante o desenvolvimento do presente trabalho de 

conclusao do Curse de P6s Graduagao em Formulagao e Gestae de Politicas 

Publicas. 

Para tanto foram estudados os objetivos especificos abaixo: 

0 primeiro objetivo especifico consistiu no Estudo do processo de ensino 

aprendizagem a partir de autores consagrados: Piaget e Wygotsky. 

Para este objetivo foi adotado o seguinte recurso tecnico: pesquisa 

bibliografica baseada em fontes secundarias como livros, revistas e peri6dicos. 
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0 segundo objetivo especffico buscou mapear dentro do ambiente escolar 

as dificuldades apresentadas pelos alunos quanto a aprendizagem; 

Este objetivo foi realizado com base em pesquisa bibliografica em fontes 

secundarias como livros, revistas e peri6dicos e em pesquisa documental, por 

exemplo, os relat6rios elaborados pelas escolas selecionadas sobre as principais 

dificuldades de aprendizagem. 

0 terceiro objetivo estudou a metodologia implementada atraves da Sala 

de Apoio a Aprendizagem. 

Para alcanyar este objetivo foi realizada uma pesquisa documental. 

Serviram como fonte de pesquisa documentos oficiais como a lnstru9ao Conjunta 

n. 0 04/04- SEED/SUED/DEF e a Resolu9ao n. 0 208/2004- SEED e os relat6rios 

finas das tres escolas selecionadas. 

Por fim procurou-se evidenciar alternativas para reduzir o fracasso escolar. 

Este objetivo foi realizado com base em pesquisa bibliografica baseado em 

fontes secundarias como livros, revistas e peri6dicos e em pesquisa documental, 

por exemplo, os relat6rios finais das escolas selecionadas. 
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3. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSAO 

Neste primeiro item serao abordados seguintes temas: conte:xtualiza<;ao 

sobre educa<;ao, os principais pensadores sobre educa<;ao do seculo XX, em 

especial, Piaget e Wygotsky: suas teorias e metodologias. 

3.1. CONTEXTUALIZA!;AO SOBRE EDUCA!;AO 

Educa<;ao, tema que acompanha a humanidade desde a sua origem. 

lnicialmente se caracteriza pela observa<;ao, fazer igual, imita<;ao. Acontecia pela 

vivencia, pela convivencia. Mas e ela que distingue o homem das demais 

especies. Pensar em educa<;ao e um problema relativamente recente na hist6ria 

da humanidade. Os gregos foram os primeiros a teorizar, pensar sobre educa<;ao. 

A educa<;ao pensada pelos gregos destinava-se apenas aos homens 

livres. Buscava o desenvolvimento do homem integral, que consistia na forma<;ao 

do corpo pela ginastica e a mente pela filosofia. Os romanos tiveram seus te6ricos 

da educa<;ao. Em sintese, a educa<;ao romana era utilitaria e militarista, 

_ organizada pela disciplina e justi<;a. 0 pensamento Medieval de educa<;ao 

fundamentava-se nos ensinamentos de Cristo, considerado o grande educador. 

As antigas praticas educacionais foram substituidas pelos ensinamentos de 

Cristo. 0 pensamento educacional renascentista procurou resgatar os valores da 

cultura greco-romana. A educa<;ao tornou-se mais pratica e menos mecanica. Na 

idade Moderna, a educa<;ao passa por uma profunda transforma<;ao, provocada 
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principalmente pelo desenvolvimento das ciencias. Torna-se mais realista. Urn fim 

em si mesmo. Defendia-se uma educac;ao cientffica, voltada para as 

necessidades da sociedade. Apesar de estar mais proxima as classes populares, 

questoes de universalizac;ao do ensino ainda nao eram colocadas. A partir do 

seculo XVIII que as camadas populares passam a exigir educac;ao publica. Os 

iluministas defendiam uma educac;ao laica, gratuita, oferecida a todos pelo 

Estado. E dessa epoca a ideia da unificac;ao do ensino publico. A partir dessa 

data, a educac;ao passa a ocupar cada vez mais espac;o na sociedade. 

No Brasil, ate o final do seculo XIX, a educac;ao era reflexo da educac;ao 

medieval. Foi grac;as a influencia do pensamento iluminista, trazido par 

estudantes e intelectuais, que os rumos da educac;ao comec;aram a mudar. Com o 

fim da Monarquia e a proclamac;ao da Republica, a educac;ao recebeu urn novo 

impulse. Em 1890 foi criado o Ministerio da lnstruc;ao. A promessa da Republica 

era levar a educac;ao a serio. 

Outro passo significative foi dado com a criac;ao da Associac;ao Brasileira 

de Educac;ao - ABE, em 1924, que trazia em seu bojo grande otimismo 

pedag6gico: reconstruir a sociedade atraves da educac;ao. Em 1930, com a 

ascensao da burguesia urbana industrial ao poder, a educac;ao ganha urn novo 

impulse, passa a ter espac;o nas preocupac;oes do poder. Sao desse perfodo o 

Manifesto dos pioneiros da educac;ao nova, importante resultado de luta da ABE. 

Em 1938 foi criado o Institute Nacional de Estudos Pedag6gicos - INEP. Em 

1961, foi aprovada a 1a lei de Diretrizes e Bases da Educac;ao Nacional, depois de 

longos anos de debate. Durante o perfodo de redemocratizac;ao, de 1945 a 1964, 

quando as liberdades democraticas eram respeitadas, a educac;ao ganhou urn 
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novo impulso com o debate em torno da educa<;ao popular (Paulo Freire), e o 

movimento de defesa da escola publica (educa<;ao formal). Os dois movimentos 

foram fundamental na Assembleia Nacional Constituinte - 1987/1988. Na carta 

constitucional de 1988, foi dado o passo mais importante de todos os tempos no 

processo educacional brasileiro. A educa<;ao deixou o campo do debate para se 

tornar direito de cidadao, tornou-se lei, explicitado na Constitui<;ao Federal como 

(1988, Artigo 6°) "direitos sociais a educa<;ao", e (1988, artigo 205) "dever do 

estado e da familia". Em 1996, foi aprovada pelo Senado Federal a Lei de 

diretrizes e Bases da Educa<;ao - LOB, Lei 9394/96, que estabelece as leis, 

diretrizes e bases da educa<;ao no Brasil. Depois de longas decadas de uma 

educa<;ao elitista, o Brasil avan<;ou significativamente em termos de legisla<;ao e 

universaliza<;ao do ensino. Em 2005, foram contabilizados 56,5 milh6es de 

matriculas. 

3.1.1. Principais Pensadores do Seculo XX 

Neste t6pico serao abordados dois pensadores que influenciaram muito o 

pensamento pedag6gico: Piaget e Wygotsky. 

a) Piaget 

0 estudo do conhecimento tern desafiado os fil6sofos de todas as idades 

da hist6ria. Segundo PULASKI (1983, p. 16) "Os antigos gregos, e mais tarde no 

seculo XVII, os fil6sofos como Descartes, acreditavam que as ideias eram inatas 

na mente do homem. Outros como Locke, insistiam que a mente do bebe era uma 

"tabula rasa" e que todo o conhecimento provinha do ambiente, atraves dos 
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sentidos". Piaget, de acordo com PULASKI (1983, p. 16), discorda dessas duas 

concep96es: "Eie nao ere em ideias inatas, mas em urn conhecimento construido 

par cada individuo na intera9ao com o seu ambiente. Tampouco chega o 

indivfduo a conhecer passivamente recebendo e copiando o conhecimento do 

meio; ele o procura, organiza, assimila a seu estado anterior de conhecimento. 

( ... ) 0 conhecimento, a seu ver, desenvolve-se durante urn Iongo processo de 

relacionar novas ideias e atividades as anteriores". 

De acordo com Wadsworth, Piaget ao estudar o processo de conhecimento 

valeu-se de seus conhecimentos biol6gicos. Partiu do principia de que os atos 

bio16gicos sao atos de adapta9ao ao meio fisico e organiza9ao do meio ambiente. 

Constatou que a mente e o corpo nao funcionam independentemente urn do 

outro; que a mente submete-se as mesmas leis que governam a atividade 

biol6gica. Concluindo, dessa forma, que o desenvolvimento intelectual acontece 

do mesmo modo que o desenvolvimento biol6gico, WADSWORTH (1993, p. 1.) 

"Atos cognitivos sao como atos de organiza9ao e de adapta9ao ao meio". 

Segundo PULASKI (1983 p. 22), "a adapta9ao e a essencia do 

funcionamento intelectual, assim como a essencia do funcionamento biol6gico. E. 

uma das duas tendencias basicas inerentes a todas as especies. A outra e a 

organiza9ao, a habilidade de integrar as estruturas fisicas e psicol6gicas em 

sistemas coerentes". Ainda segundo o autor (1983, p 23), "a adapta9ao ocorre 

atraves da organiza9ao; o organismo discrimina entre a mirfade de estimulos e 

sensa96es com os quais e bombardeado e as organiza em alguma forma de 

estrutura. Esse processo de adapta9ao e entao realizado sob duas opera96es, a 

assimila9ao e a acomoda9ao". 
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Para compreender Piaget, o entendimento dos conceitos abaixo 

relacionado e fundamental: 

1) Esquema Wadsworth define os esquemas como: 

estruturas mentais ou cognitivas pelas quais os indivfduos intelectualmente se adaptam e 
organizam o meio. ( ... ) Assim sendo, os esquemas sao tratados nao como objetos reais, 
mas como conjuntos de processes dentro do sistema nervoso. Os esquemas nao sao 
observaveis, sao inferidos e, portanto, sao constructos hipoteticos. (WADSWORTH, 1993, 
p. 2) 

Conforme PULASKI (1983, p. 24), "os esquemas incluem tambem 

esquemas de a9ao ou padroes de comportamento". 

0 funcionamento acontece da seguinte forma: uma crian9a apresenta certo 

numem de esquemas, que se pode comparar como fict"las de um ar:quivo. Diante 

de urn estimulo, essa crian9a tenta "encaixar" o estimulo em urn esquema 

disponivel. Assim, os esquemas sao estruturas intelectuais que organizam os 

eventos como eles sao percebidos pelo organismo e classificados em grupos, de 

acordo com caracteristicas comuns. 

Diante do exposto, pode concluir-se que os esquemas nao sao fixos, mas 

em permanente mudan9a, adapta9ao. Uma crian9a, quando nasce, apresenta 

esquemas abertos, e a medida que se desenvolvem, novas esquemas sao 

necessaries para classificar e organizar o meio. Por exemplo, a crian9a nasce 

como esquema se suc9ao (de natureza reflexa). Suga tudo o que lhe e colocado 

na boca. Nao diferencia inicialmente urn dedo do mamilo. Porem, a medida que 

vai se desenvolvendo, aprendera a diferenciar o mamilo da mae de urn brinquedo. 

2) Assimila9ao: WADSWORTH (1983, p.5), assim define assimila9ao "e o 

processo cognitive pelo qual uma pessoa integra urn novo dado perceptual ou 

conceitual nos esquemas ou padroes de comportamento ja existentes". Ou seja, 

quando a crian9a tern novas experiencias (vendo coisas novas, ou ouvindo coisas 
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novas) ela tenta adaptar esses novas estfmulos as estruturas cognitivas que ja 

possui. Continua WADSWORTH (1983, p.5), "assim, assimilac;ao pode ser vista 

como o processo cognitive de colocar (classificar) novas eventos em esquemas 

existentes". Por exemplo, uma crianc;a esta conhecendo novas animais e ate o 

momenta ela conhece apenas cachorros, daf que, ao ver urn cavalo, ela o 

classificara como cachorro. 

3) Acomodac;ao: Para WADSWORTH (1983, p.6), "acomodac;ao e a criac;ao 

de novas esquemas ou a modificac;ao de velhos esquemas". Continuando como 

exemplo anterior: a crianc;a apenas conhecia cachorros, porem, diante de novas 

estimulos (explicac;oes), a crianc;a podera associa-lo a esquemas ja existentes. 

Concluiu que o cavalo possui caracterfsticas semelhantes as de urn cachorro, e o 

associa ao esquema de cachorro. Porem, algumas vezes isto nao e possivel. A 

associac;ao nao acontece. Segundo WADSWORTH (1983, p.6), existem duas 

possibilidades: a crianc;a "pode criar urn novo esquema no qual ela possa 

encaixar o novo estimulo ou pode modificar urn esquema previa de modo que o 

estimulo possa ser nele incluido" 

4) Equilibrac;ao: Segundo WADSWORTH (1983, p.8), a teoria da 

equilibrac;ao trata do "balanc;o entre assimilac;ao e acomodac;ao. E o mecanisme 

auto-regulador, necessaria para assegurar uma eficiente interac;ao da crianc;a com 

o meio-ambiente". 

A importancia da teoria da equilibrac;ao e notada principalmente frente a 

dais postulados organizados por Piaget: 

Primeiro Postulado: Todo esquema de assimilagao tende a alimentar-se, isto e, a 
incorporar elementos que lhe sao exteriores e compatfveis com a sua natureza. 
Segundo Postulado: Todo esquema de assimilagao e obrigado a se acomodar aos 
elementos que assimila, isto e, a se modificar em fungao de suas particularidades, mas, 
sem com isso, perder sua continuidade (portanto, seu fechamento enquanto ciclo de 
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processes interdependentes), nem seus poderes anteriores de assimila9ao (PIAGET, 
1975, p.14). 

0 primeiro postulado limita-se a consignar urn motor a pesquisa, e nao 

implica na construgao de novidades, uma vez que urn esquema ample pode 

abranger uma gama enorme de objetos sem modifica-los ou compreende-los. 0 

segundo postulado afirma a necessidade de urn equilibria entre a assimilagao e a 

acomodagao na medida em que a acomodagao e bern sucedida e permanece 

compatfvel com o ciclo, modificado ou nao. Em outras palavras, Piaget define que 

o equilibria cognitive implica em afirmar que ha presenga necessaria de 

acomodagoes nas estruturas e conservagao de tais estruturas em caso de 

acomodagoes bern sucedidas. 

Com propriedade WADSWORTH, afirma que a equilibragao e necessaria 

porque (1983, p. 7) "se uma pessoa s6 assimilasse estimulos, acabaria com 

alguns poucos esquemas cognitivos, muito amplos, e por isso, incapaz de 

detectar diferengas nas coisas". 0 contrario continua WADSWORTH (1983, p.7) 

"tambem e nocivo, pais se uma pessoa s6 acomodasse estimulos, acabaria com 

uma grande quantidade de esquemas cognitivos, porem muito pequenos, 

acarretando uma taxa de generalizagao tao baixa que a maioria das coisas seria 

vista sempre como diferente, mesmo pertencendo a mesma classe". 

Ainda segundo Wadsworth: 

Se uma crian9a, ao experh~nciar um novo estimulo (ou um estfmulo velho outra vez), tenta 
assimilar o estimulo a um esquema existente. Se ela for bem sucedida, o equilibria, em 
rela9ao aquela situa9ao estimuladora particular, e alcan9ado no momenta. Se a crian9a 
nao consegue assimilar o estimulo, ela tenta, entao, fazer uma acomoda9ao, modificando 
um esquema ou criando um esquema novo. Quando isso e feito, ocorre a assimila9ao do 
estimulo e, nesse momenta, o equilibria e alcan9ado (WADSWORTH, 1983, p. 8). 

Nesta linha de pensamento em torno da teoria das equilibragoes, Piaget, 

segundo Lima, identifica tres formas basicas de equilibragao, sao elas: 
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Em func;ao da interac;ao fundamental de infcio entre o sujeito e os objetos, ha 
primeiramente a equilibrac;ao entre a assimilac;ao destes esquemas e a acomodac;ao 
destes ultimos aos objetos. 
Ha, em segundo Iugar, uma forma de equilibrac;ao que assegura as interac;oes entre os 
esquemas, pais, se as partes apresentam propriedades enquanto totalidades, elas 
apresentam propriedades enquanto partes. Obviamente, as propriedades das partes 
diferenciam-se entre si. lntervem aqui, igualmente, processes de assimilac;ao e 
acomodac;ao recfprocos que asseguram as interac;oes entre dais ou mais esquemas que, 
juntos, compoem um outro que os integra. 
Finalmente, a terceira forma de equilibrac;ao e a que assegura as interac;oes entre os 
esquemas e a totalidade. Essa terceira forma e diferente da Segunda, pais naquela a 
equilibrac;ao intervem nas interac;oes entre as partes, enquanto que nesta terceira a 
equilibrac;ao intervem nas interac;oes das partes com o todo. Em outras palavras, na 
Segunda forma temos a equilibrac;ao pela diferenciac;ao; na terceira temos a equilibrac;ao 
pela integrac;ao (LIMA 1994, p.147). 

b) Vygotsky 

Para compreender uma teoria, e nao perder o foco de discussao, que e 

fundamental neste momenta, e necessaria descrever o objeto de estudo que esta 

sendo analisado. 

Os alunos que frequentam ou sao encaminhados para a sala de apoio 

precisam ser compreendidos tanto pelos professores que ministram essas aulas, 

bern como pelos demais que fazem parte dessa rela<;ao, ou seja, professores, 

pedagogos, professores regentes, professores das salas de apoio e dire<;ao da 

escola. 

A rela<;ao entre desenvolvimento e aprendizagem e sem duvida uma 

questao te6rica central nos estudos de natureza psicol6gica, e Vygotsky e 

pensador que elucida a parte te6rica que, se bern entendida, propicia que a 

pratica educacional se efetive. 

Ao estudar seu pensamento, varios problemas que sao pr6prios da 

psicologia, poderiam ser resolvidos. Muitas vezes, o professor e a escola nao 
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compreendem claramente os transtornos observados e nem conseguem fazer 

esta analise, que poderia auxiliar no ensino e na aprendizagem da crian<;a. 

Percebe-se que a rela<;ao entre a aprendizagem e o desenvolvimento 

ainda nao e suficientemente discutida, permanecendo obscura por estar baseada 

em pressupostos vagos. 

Assim como Piaget, Vygotsky explica essa rela<;ao pautado em princfpios 

interacionistas. 

Para discutir essa ideia, e preciso refletir sobre o que e inteligencia e 

conhecimento. Para Piaget, estas palavras tern urn significado, algo diferente do 

que usualmente tern para nos. Piaget usa ambos os termos para referir-se a 

mesma coisa: A inteligencia adaptativa do individuo que habita ao adaptar-se ao 

maior numero de situa<;oes. 

Esse conhecimento e "conhecimento" no sentido amplo, e isto, para ele, e 

a mesma coisa que "a inteligencia". E. diferente do conhecimento no sentido 

restrito do termo e refere-se a uma pequena informa<;ao. 

Ja para Vygotsky, e seus adeptos, especialmente Luria eo Leantiev, existe 

uma continua intera<;ao entre as estruturas organicas e as condi<;6es sociais em 

que o aluno vive para compreendermos como o conhecimento se desenvolve. 

Atraves do contato com as outras pessoas mais experientes, o aluno vai por meio 

da linguagem se apropriar do conhecimento. Assim, o homem recebe a influencia 

em sua vida de aspectos bio16gicos, sociais e individuais. 

Atraves da tala e do comportamento de pessoas mais experientes e que se 

forma e se organiza o pensamento do individuo (aluno) que gradativamente 

adquire a capacidade de auto - regular. Por exemplo: quando uma pessoa mais 
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velha da o nome a determinados objetos, indicando para a crianc;a as varias 

relac;6es que estes mantE~m entre si ela constr6i formas mais completas e 

sofisticadas de conceber a realidade. Por exemplo, quando se mostra a uma 

crianc;a de dois anos que o ferro e quente e queima ela modifica o conhecimento, 

pois o fato de se apontar para o objeto e falar provoca na crianc;a essa 

modificac;ao na percepc;ao do seu conhecimento. Esse processo de internalizagao 

(processo ativo) possibilita que a crianc;a se aproprie do social de forma particular. 

Ela interioriza e transforma o conhecimento dentro de uma interagao 

constante. Ao mesmo tempo, ela interage com o outre, e e capaz de se posicionar 

frente a esse. Quando a crianc;a internaliza essas instruc;6es ela modifica tambem 

suas fungoes psicol6gicas: atenc;ao, memoria, percepc;ao e capacidade para 

solucionar os problemas. 

3.1.2. Metodologias Destacadas pelos Autores 

a) Piaget 

Para o Programa de Salas de Apoio e necessaria que a escola e, 

principalmente, o professor possuam a clareza de que e fundamental valorizar a 

construgao social do conhecimento e a interagao do professor no processo ensino 

aprendizagem. 

0 que seria pensar em uma metodologia direcionada pelo pensamento 

piagetiano? Ap6s refletir sobre suas ideias e verificando o exposto no t6pico 

anterior, que explica como se processa o seu estudo, o professor precisa colocar 

em pratica estes conhecimentos para pensar em que caminho ira desenvolver em 

seu trabalho pedag6gico. 
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Espera-se que o professor exerga seu papel especffico na sala de aula, 

junto aos seus alunos, percebendo que precisa desenvolver uma pratica 

pedag6gica comprometida, procurando urn caminho que seja viavel para trabalhar 

com seu aluno. E lsto e importante, pais e neste momenta que o fazer pedag6gico 

e refletido para ser colocado em pratica. 

Para uma compreensao mais clara sabre como desenvolver metodologias 

pautadas na teoria de Piaget, e necessaria que se compreenda como se 

desenvolve o processo cognitive. Para ele, a construgao do conhecimento e urn 

amplo processo que implica em duas dimensoes: a intelectual e a s6cio-moral, 

sendo o desenvolvimento cognitive o ponto de partida para o desenvolvimento da 

aprend izagem. 

Como evidenciar este conhecimento piagetiano direcionado a uma 

metodologia de sala de apoio? Para Piaget, o conhecimento do aluno nao e inato 

e sim dado ao sujeito pelo objeto externo e pela sua experiencia, resultando de 

interagoes que se produzem na relagao entre sujeito e objeto e que dependem, 

portanto, dos dais ao mesmo tempo. 

0 elemento que garante a evolugao entre as formas biol6gicas e as formas 

de pensamento, para Piaget, e a agao, instrumento pelo qual o indivfduo 

estabelece o cantata com os sujeitos externos e pode conhece-los. 

E, portanto, a partir do processo de interagao em cada contexte social do 

qual o indivfduo faz parte que o ser humano constr6i suas diferentes formas de 

pensamento. 

Segundo esse autor, o sujeito conhece o objeto primeiro, assimilando-o a 

seus esquemas para, em seguida, acomoda-los, em urn processo continuo de 
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equilibrac;ao. No decorrer desse desenvolvimento, o aluno organiza e reconstr6i 

seus esquemas diversificando-os e combinando-os. 0 sujeito esta continuamente 

enriquecendo seus conhecimentos sobre a realidade, somando as experiencias 

ffsicas a experimentac;ao com seus pr6prios esquemas, os quais lhe permitem 

construir estruturas, formas 16gicas e matematicas, ou coordenac;oes ou, ainda, 

combinac;oes de esquemas que terao propriedades diferenciadas. 

Para Piaget, o desenvolvimento cognitive e continuo e tern a origem no 

infcio da vida, nas reac;oes reflexas do bebe. Evolui do periodo sens6rio-motor 

para o periodo pre-operat6rio, para o operat6rio-concreto e, posteriormente, para 

o operat6rio-formal, no qual o sujeito ja sera capaz de trabalhar com o raciocinio 

hipotetico-dedutivo, em urn processo de evoluc;ao dinamica. 

Como o desenvolvimento cognitive e progressive desde o inicio da vida do 

individuo, o processo de socializac;ao percorre caminhos que necessitam ser 

compreendidos. 

Em outras palavras, as ac;oes interindividuais apresentam urn modo 

peculiar relativo a cada estagio de desenvolvimento das estruturas cognitivas, 

associado as experiencias de vida do aluno. Essa relac;ao e observada no 

comportamento do aluno e atraves dela, compreendem-se os problemas que 

dificultam a aprendizagem. 

Quando utilizamos a teoria de autores, principalmente como o caso de 

Piaget, isto permite encontrar urn significado mais profundo para refletir sabre o 

que e velho e o novo, sobre o que e o pratico, e, principalmente, de encontrar 

uma melhor didatica para a formac;ao do ser humano. Como diz Vera Maria 

Candau: 
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A Didatica Geral tem par objeto a pratica pedag6gica. Ela procura provocar uma reflexao 
sabre seus pressupostos estruturantes do metoda didatico, o papel de cada um e a 
articula«;:ao ente eles, a multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem, as 
diferentes abordagens da pratica pedag6gica e sua incidencias concretas na dinamica 
pedag6gica, questoes que perpassam par toda e qualquer pratica educativa escolar, tais 
como: a questao do saber e do poder, o sentido da avalia«;:ao, o que se entende par 
disciplina, o papel do planejamento, entre outras. (CANDAU, 1995, p. 38). 

Sendo assim, o professor deve conhecer o seu aluno para alcanc;ar urn 

estado de consciencia que ha de inspirar sua ac;ao. Cabe a ele ser coerente, 

consistente, ser pertinente, ser aberto, democratico, humano. Todos estes 

atributos sao fundamentais para que ocorra efetivamente o processo ensino 

aprendizagem. 

b) Vygotsky 

0 pensamento Piaget e fundamental, pois e atraves dele que as teorias 

sao repensadas e muitas vezes aplicadas no campo pedag6gico. Porem, nem 

sempre sao entendidas, e e necessaria ter a clareza de que ainda sao pouco 

usadas pelo magisterio. 

Para refletir o pensamento de Vygotsky e buscar caminhos para a 

construc;ao do processo didatico e metodol6gico, e preciso ter claro que a sua 

teoria esta centrada na "zona de desenvolvimento proximal". Esta zona seria o 

espac;o de mediac;ao entre o conhecimento do aluno e o conhecimento trazido 

pelo professor. 0 aluno traz para a sala de aula saberes especfficos de seu 

mundo e de sua cultura. Cabe ao professor aproximar o conhecimento da sala de 

aula do conhecimento de mundo trazido pelo aluno. A interac;ao entre esses dois 

tipos de conhecimento seria a zona de desenvolvimento proximal. A medida que o 

professor entende essa "zona de desenvolvimento proximal" permite que os 
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alunos elaborem os seus sistemas conceituais. A proposta seria de que o 

professor procure orientar os alunos em diregao ao saber a ser ensinado. 

0 prop6sito nao e de contrapor 0 pensamento piagetiano com relagao a 

pratica educativa, mas evidenciar que na perspectiva de Vygotsky os saberes sao 

historicamente constitufdos, desde a escrita ate a matematica e os conceitos 

sabre a natureza. E esses saberes, ou boa parte deles, nao poderiam ser 

adquiridos pelos alunos sem uma intervengao do professor, que ajudaria a 

construir a promogao de um pensamento 16gico. 

Ao analisar a pratica educativa corrente percebe-se que e necessaria rever 

os conceitos, para fazer a relagao com o que se pretende ensinar, buscando fazer 

uma interagao dos alunos com o saber ensinado. 0 papel do professor deve ser o 

de um orientador, sempre procurando respeitar o conhecimento do aluno. 

0 que se propoe na realidade e buscar usar o pensamento de Vygotsky da 

"zona proximal", nas metodologias de ensino-aprendizagem, o que seria 

realmente o ideal para desafiar os problemas metodol6gicos que o magisterio 

enfrenta sabre a aquisigao dos conhecimentos. 

Nesse sentido, como ja foi mencionado anteriormente sabre a 

compreensao da "zona de desenvolvimento proximal" implica em aceitar um 

controle do desenvolvimento pela aprendizagem. Quanta ao poder que os 

saberes escolares exercem sabre a aquisigao, precisam ser retomados e 

repensados. 

Essa ideia permite mostrar que o ensino escolar nao e apenas uma 

transmissao e sim uma transformagao consciente, que possibilita criar condigoes 

para o aluno tornar-se um cidadao atuante. Assim, a nogao de aprendizagem sera 
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de que ela acontece em variados ambientes, porem e na escola que ela assume a 

totalidade: Iugar de estudo e pesquisa. 

Ao Iongo da Hist6ria · da humanidade, a imagem de hom em ideal que se 

desejava formar foi mudando. Do homem mfstico dos povos orientais antigos, 

passando pelo homem integral grego, pelo homem humanista romano, pelo 

homem da fe no perfodo medieval, ao homem da razao e da ciencia dos tempos 

modernos ate chegar a imagem de pluralidade dos tempos atuais, a educac;ao 

sempre teve em vista essas imagens de homem ideal que se deseja formar. 

3.2. ESTRUTURA ESCOLAR 

Neste t6pico serao abordados os seguintes temas: a base legal da 

estrutura escolar existente no Brasil e sua concretizac;ao: estrutura escolar 

seriada, estrutura escolar por ciclos, estrutura escolar por fases ou ciclos de 

formac;ao. 

3.2.1. Estrutura Escolar a Partir das Leis 

A Constituic;ao Federal (1988, artigo 205) e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educac;ao (1996, artigo 2°) definem a educac;ao como "direito de todos e dever do 

Estado e da familia, sera promovida e incentivada com a colaborac;ao da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu prepare para o 

exercfcio da cidadania e sua qualificac;ao para o trabalho. Quante a organizac;ao 

da estrutura escolar a Lei de Diretrizes e Bases permite que os governos 

observem as caracterfsticas regionais e locais, as diferentes clientelas e 
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necessidades do processo de aprendizagem: (1996, artigo 23) "A educagao 

basica podera organizar-se em series anuais, perfodos semestrais, ciclos, 

alternancia regular de perfodos de estudos, grupos nao-seriados, com base na 

idade, na competencia e em outros criterios, ou par forma diversa de organizagao, 

sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar". A 

Lei de Oiretrizes e Bases - LOB ainda preve formas de progressao parcial (1996, 

artigo 24, incise Ill)- "nos estabelecimentos que adotam a progressao regular par 

serie, o regimento escolar pode admitir formas de progressao parcial, desde que 

preservada a sequencia do curricula, observadas as normas do respective 

sistema de ensino", aceleragao de estudos para a lunas com atraso escolar, 

aproveitamento de estudos e recuperagao (1996, artigo 24, incise V, b, d e e) "a 

verificagao do rendimento escolar observara os seguintes criterios: b) 

possibilidade de aceleragao de estudos para alunos com atraso escolar; d) 

aproveitamento de estudos conclufdos com exito; e) obrigatoriedade de estudos 

de recuperagao, de preferencia paralelos ao periodo letivo, para os casas de 

baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituigoes de ensino em 

seus regimentos. 

lsto quer dizer que a finalidade da escola e comum: promover o plena 

desenvolvimento da pessoa. Porem, quanta a forma de organizagao, cada 

unidade pode e deve ter caracteristicas e formas de organizagao pr6prias, 

dependendo de sua localizagao geografica e de sua clientela. 

A partir da LOB, foram se constituindo no Brasil basicamente tres modelos 

de organizagao da estrutura escolar. 
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3.2.2. Estrutura Escolar Seriada 

A escola organizada em series reflete a mesma 16gica de uma linha de 

montagem industrial: a organiza<;ao taylorista/fordista do trabalho. 0 Ensino 

Fundamental, no final do seculo XIX, deveria encarregar-se de formatar os 

trabalhadores ou na linguagem de Taylor "homens-boi", tornando-os disciplinados, 

d6ceis e de facil adapta<;ao. 

Em decorrencia dessa 16gica, o currfculo e tratado de forma estritamente 

tecnica: as disciplinas consideradas essenciais para o mundo do trabalho 

moderno foram divididas ao Iongo da semana, cabendo a cada uma delas a 

dura<;ao de urn tempo que permitisse ter mais do que uma materia a cada dia. A 

divisao do ensino em series foi planejada para que as provas finais antecedessem 

o perfodo de contrata<;ao de novos operarios. Com tais objetivos, os tempos 

estabelecidos para a escolariza<;ao foram tratados de forma absolutamente alheia 

as necessidades de forma<;ao humana e cidada. 

Do professor exigia-se que fosse urn mero tecnico em reproduzir conteudos 

pre-estabelecidos. Os professores passaram a ser objetos de controle externo: 

enquanto os livros didaticos definiam a quantidade e o ritmo de conteudos a 

serem repassados, o trabalho desenvolvido passou a ser controlado por meio dos 

diaries de classe e o rendimento de sua produ<;ao (quantidade de alunos 

preparados para ingressar no mercado de trabalho, a cada ano) controlado por 

inspetores. Portanto, nao cabia ao professor produzir e planejar os conteudos e 

procedimentos de aprendizagem, o que resultava (e resulta) na fragmenta<;ao dos 

conhecimentos escolares: produto tfpico da escola organizada em series. 
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3.2.3. Estrutura Escolar por Ciclos (bloco de series) 

A partir da decada de 90, com a educagao em pauta nos circulos politicos 

mundiais, governos estaduais, municipais e ate o federal, de matizes ideol6gicos 

diversos, questionaram a estrutura seriada propondo novos modelos de 

organizagao do tempo escolar. Flexibilizaram a rigidez do sistema seriado 

organizando o Ensino Fundamental em ciclos que agrupam blocos de series, 

propondo compreender currfculo para alem de listagens de conteudos. 

3.2.4. Estrutura de Fases ou Ciclos de Formagao 

A proposta de organizar os tempos escolares em ciclos de formagao surgiu 

na Franga, em 1936, com Jean Zay, e ganhou novo impulso, anos mais tarde, 

ap6s a 2a Guerra Mundial, na reforma francesa Langevin-Wallon. 

A escola organizada em ciclos de formagao rompeu com a estrutura 

seriada e seus princfpios ao redefinir o tempo escolar a partir dos educandos e 

educandas: de seus desejos, interesses e necessidades, a partir das interagoes 

de cada tempo de vida, ou seja, infancia, adolescencia, juventude e idade adulta. 

Constata=se que a concepgao de ciclos de formagao pressupoe o direito a 

uma formagao permanente e, para tanto, e preciso uma organizagao mais flexfvel 

e coletiva em seus tempos e espagos, que considere a diversidade presente no 

seu interior e exterior, buscando uma identidade profissional de cooperagao, 

participagao e luta em defesa dos direitos dos educandos e educandas, visando a 

apreensao da realidade, incentivando a pesquisa e a reflexao crftica. 

Os ciclos de formagao, na perspectiva do currfculo, sao entendidos como 

urn projeto de formagao dos sujeitos. 0 processo de aprendizagem nao ocorre 
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fora do cantata com o ambiente socio-cultural e hist6rico que fornece aos sujeitos, 

e com eles (re) elabora conteudos culturais (materiais ou simb61icos), 

interpreta<;6es, modos de agir, pensar, sentir, sere intervir no mundo. 

E necessaria destacar que a organiza<;ao escolar em ciclos de forma<;ao 

continua a encontrar no registro um instrumento privilegiado. 0 compartilhar entre 

educadores e registros continuos do processo de ensino e de aprendizagem de 

seus educandos possibilitam o levantamento de hip6teses a respeito do que tern 

garantido ou dificultado a rela<;ao dos educandos com o saber, com a 

manifesta<;ao e constru<;ao de conhecimento. A concep<;ao de ciclos de forma<;ao 

refor<;a a ideia de que todos podem ensinar e aprender. 

3.3. PROJETO POLITICO PEOAG6GICO 

0 presente t6pico abordara questoes relacionadas ao projeto politico 

pedag6gico - PPP: aspectos legais, o PPP como articulador do trabalho 

pedag6gico da escola; como possibilidade da escola construir sua autonomia e 

uma analise dos PPPs das escolas selecionadas. 

3.3.1. Aspectos Legais do Projeto Politico Pedag6gico 

A lei de Oiretrizes e bases da Educa<;ao - LOB no artigo 12 estabelece que 

os estabelecimento de ensino tern a incumbemcia de elaborar a sua proposta 

pedag6gica. LOB (1996, artigo 12, inciso I) "Os estabelecimentos de ensino, 

respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terao a 

incumbencia de: elaborar e executar sua Proposta pedag6gica". 0 Conselho 
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Estadual da Educa9ao, na Delibera9ao 14/99, segue a mesma linha de raciocfnio 

e afirma as diretrizes de como ela dever ser elaborada GEE, (1999, artigo 2) "A 

elabora9ao da proposta pedag6gica, envolvera todos os segmentos da 

comunidade escolar". 

3.3.2. Projeto Pedag6gico como Articulador do Trabalho Pedag6gico 

0 projeto politico pedag6gico de acordo com VASCONCELLOS (2005, p. 

169), como "a sistematiza9ao, nunca definitiva, de um processo de planejamento 

participative, que se aperfei9oa e se concretiza na caminhada, que define 

claramente o tipo de a9ao educativa que se quer realizar. E um instrumento 

te6rico-metodol6gico para a interven9ao e mudan9a da realidade". Para cumprir o 

seu papel de articulador e muito importante que o processo de elabora9ao seja de 

fato coletivo. Diz VASCONCELOS (2005, p. 179), "mais importante do que ter um 

texto sofisticado, e construirmos o envolvimento e o crescimento das pessoas, 

principalmente dos educadores, atraves da participa9ao efetiva naquilo que e 

essencial na institui9ao". Para Veiga, a concep9ao de um projeto pedag6gico 

deve apresentar caracterfsticas tais como: 

a) ser processo participative de decisoes; 
b) preocupar-se em instaurar uma forma de organizac;ao de trabalho pedag6gico que 
desvele os conflitos e as contradic;oes; 
c) explicitar princfpios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os 
agentes educativos e no estrmulo a participac;ao de todos no projeto comum e coletivo; 
d) canter opc;oes explfcitas na direc;ao de superar problemas no decorrer do trabalho 
educative voltado para uma realidade especifica; 
e) explicitar o compromisso com a formac;ao do cidadao (VEIGA, 2001, p.13) 

Constata-se, portanto, para que um projeto pedag6gico de qualidade tenha 

sucesso algumas caracterfsticas sao fundamentai: nascer da propria realidade, 

tendo como suporte a explicita9ao das causas dos problemas e das situa96es nas 
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quais tais problemas aparecem; ser exeqOfvel e prever as condi<;6es necessarias 

ao desenvolvimento e a avalia<;ao; ser uma a<;ao articulada de todos os 

envolvidos com a realidade da escola; ser construfdo continuamente, pais com 

produto, e tambem processo. 

Finalizando com VASCONCELOS (2005, p. 179) "a comunidade ganha nao 

porque atraves da elabora<;ao coletiva surgem ideias mirabolantes, mas esta no 

assumir juntos e conscientemente elementos que ja despontavam na pratica da 

institui<;ao, mas que estavam subjugados". 

3.3.3. Projeto Pedag6gico como Possibilidade da Escola Construir sua Autonomia 

A autonomia da escola publica parece alga que nao existe, pais as grandes 

questoes em rela<;ao a escola estao fora do seu alcance. Sao definidas em outras 

instancias, cabe a escola apenas cumprir. Par exemplo, a autonomia filos6fica 

nao e possivel, pais seus fins e objetivos ja estao estabelecidos pela sociedade e 

consagrados pela lei. A autonomia polftica, tambem parece nao existir, pais se 

assim fosse cairia par terra o proprio conceito de sistema escola. Autonomia 

administrativa se restringe a pequenas despesas. 0 or<;amento, execu<;ao e 

centrale sao regidos par leis federais e estaduais. Diante disso, faz sentido 

defender a autonomia da escola? 

Acredita-se que sim. Nao se trata de defender a autonomia integral, 

absoluta, pais como se percebe ela nao seria possfvel. A autonomia possfvel, 

fundada na experi€mcia dos autores deste trabalho, e uma autonomia relativa, 

construfda a medida que a escola vai construindo o seu projeto pedag6gico. E no 

aspecto pedag6gico, modo de ensinar, de avaliar que a escola define a sua 
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identidade. E, portanto, dentro do seu proprio seio que a autonomia e construfda. 

Sao novas rela<;6es humanas, modos de ensinar, de produ<;ao de conhecimento, 

de avaliar que nascem da constru<;ao coletiva do projeto pedag6gico. 

3.3.4. Projeto Politico Pedag6gico das Escolas Selecionadas 

Uma reflexao se faz necessaria ao discutir-se o Projeto Politico Pedag6gico 

de uma escola. Para referenciar as tres escolas estudadas e necessaria relatar 

problemas que o municipio de Sao Jose dos Pinhais apresenta. 

Ao estudar o pensamento de Vygotsky percebe-se que e fundamental 

compreender culturalmente e historicamente como as pessoas de urn 

determinado espa<;o vivem, pensam, agem e se comportam. Nao se trata de urn 

estudo sociol6gico da realidade, mas fazer a ponte para a analise sabre o tipo de 

ensino que se desenvolve. 

Assim, reporta-se ao pensamento do educador Paulo Freire que diz que e 

necessaria estar compreendendo as problemas da cidade para poder se interar 

da realidade em que se vive. Constata-se que o ser humano nao e urn sujeito 

isolado, ele vive em sociedade e e necessaria verificar como ela influencia o 

indivfduo na maneira de agir e pensar. 

0 Municipio de Sao Jose dos Pinhais. A partir da decada de 90, sofreu urn 

impacto populacional muito grande motivado pela vinda de empresas 

multinacionais. Grandes transforma<;6es ocorreram. Par outro lado, porem, a 

estrutura educacional nao acompanhou essas transforma<;oes. Em 1990, o 

municipio de Sao Jose dos Pinhais tinha 26 escolas estaduais funcionando, para 

urn contingente populacional de 70 mil habitantes. Hoje o municipio tern 
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aproximadamente 150 mil habitantes e o numero de escolas passou para 27. 

Para nao dizer que foi feito nada durante esse perfodo, apenas tres escolas foram 

construfdas. Ou seja, a disponibilidade de vagas nao atende a demanda 

existente. 

Para discutir os problemas de aprendizagem que as escolas apresentam, e 

necessaria verificar como a escola reflete sabre esta questao. Convem ter clara 

que ja nao se trata de entender o projeto politico pedag6gico da escola como ate 

pouco tempo atras se entendia; como sendo urn conjunto de objetivos, metas, 

procedimentos, programas e atividades "a priori" determinados e explicitamente 

pensados e propostos, teoricamente bern organizados e explicitamente bern 

fundamentados em uma teoria eleita como a mais adequada a pratica da 

educa9ao desejada e pasta como ideal a todas as escolas. 

A Secretaria Estadual de Educa9ao do Parana, desde o ano de 2003, tern 

buscado atraves de cursos, capacita96es com pedagogos e dire96es das escolas 

publicas discutir essas questoes. Consta-se avan9os: as escolas compreenderam 

que o projeto politico pedag6gico se situa no horizonte da escola. As escolas 

definiram que tipo de educa9ao pretendem oferecer, o cidadao que pretendem 

formar, a sociedade que pretendem construir. E compreenderam, sobretudo, que 

o projeto politico pedag6gico nunca esta acabado, mas esta em permanente 

constru9ao. 

Porem, constata-se que as escolas ainda nao amadureceram. Encontram 

dificuldade em estabelecer de forma clara e objetiva o marco conceitual, o marco 

situacional, e o marco operacional. Muitas delas procuram mascarar sua realidade 

apenas para cumprir burocraticamente a escrita do seu projeto e sua 
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apresentac;ao para os 6rgaos competentes, nao evidenciando em seu diagn6stico 

realmente as dificuldades da aprendizagem. Assim, quando, por exemplo, no 

marco situacional nao sao mencionados ou levantados estes problemas, o projeto 

nao se efetiva em sua pratica e a fundamentac;ao do marco conceitual nao 

contribui efetivamente para estar auxiliando nestes problemas que sao 

fundamentais para os alunos desenvolverem seus conhecimentos e estar 

verificando realmente onde estao as dificuldades. Percebe-se que a teoria e o 

trabalho propostos no PPP acabam nao acontecendo na pratica do cotidiano 

escolar. 

Ap6s ler e analisar Projetos Politicos Pedag6gicos desta jurisdic;ao, 

principalmente das tres escolas selecionadas, verificou-se a ausencia de projetos 

que discutam os problemas referentes a aprendizagem e tambem a ausencia de 

menc;ao de como funciona a sala de apoio, como tambem a sala de recurso. Esta 

discussao nao esta presente mesmo sabendo que estes projetos e programas ja 

estao implantados em varios estabelecimentos de ensino. 

As salas de apoio a aprendizagem, objeto deste trabalho de conclusao de 

curso, nao estao integradas ao todo da escola. Parecem mais urn apendice do 

que algo que faz parte do todo da escola. Em uma das escolas observou-se que 

quando os alunos ingressam na 5° serie, a equipe pedag6gica da escola procura 

dialogar com a escola de origem dos alunos, com o intuito de dar continuidade ao 

trabalho. Porem constata-se que esse dialogo e vago; que existem tabus entre as 

escolas municipais e as escolas estaduais. As duas partes nao conseguem 

chegar a urn consenso sabre os problemas de aprendizagem, tornando o dialogo 

superficial. Em outra escola, a situac;ao e a seguinte: e uma escola central e 
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recebe alunos de praticamente de todos os bairros de Sao Jose dos Pinhais, e 

nao explicita em seu projeto pedag6gico nenhuma preocupac;ao com a sa serie. A 

terceira escola selecionada localiza-se na periferia e recebe alunos especialmente 

de tres escolas municipais. Nao dialoga com essas escolas, porem explicita em 

seu projeto pedag6gico urn trabalho especlfico com a sa serie (vide o projeto em 

anexo). 

Nao existe uma receita pronta para estar resolvendo estas questoes que 

efetivamente acabam trazendo muitas dificuldades para a aprendizagem dos 

alunos, porem podem ser minimizadas pela construc;ao dialogada do Projeto 

Politico Pedag6gico, que deve estar sempre em discussao. Cabe a escola fazer 

urn born diagn6stico de sua realidade (marco situacional), estabelecer urn marco 

conceitual clara e definir urn plano de ac;ao de forma coletiva, que envolva todos 

os autores em questao. 

Ao receber alunos de diferentes origens, e precise repensar o caminhar 

que possibilite urn diagnosticando que favorec;am o amadurecimento desses 

alunos que ainda sao crianc;as e que, muitas vezes, nao sao percebidos e 

identificados como tais pelos professores das escolas estaduais, que acham que 

estes alunos possuem maturidade suficiente para estar acompanhando seus 

ensinamentos de uma forma crrtica, disciplinar e achando que eles estao 

compreendendo realmente o saber cientrfico. E precise identificar a "zona 

proximal" de Wygotsky para produzir conhecimentos sem superficialidade. Outras 

quest6es serao retomadas na discussao das metodologias desenvolvidas pelos 

professores de sala de apoio. 
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3.4. APRENDIZAGEfy1 E SEU CONTEXTO 

0 tema deste t6pico e a aprendizagem e seu contexte, o aluno e a 

educa9ao, e o compromisso da escola com a educa9ao. 

3.4.1. Aprendizagem e seu contexte 

Para analisar a educa9ao hoje em nosso pais, e necessaria fazer uma 

rigorosa reflexao critica sobre a problematica educacional e buscar caminhos para 

que haja uma promo9ao efetiva e comprometida com a constru9ao de uma 

sociedade solidaria e democratica. 

Neste contexte, situam-se os sistemas educacionais que nao constituem os 

unicos espa9os de forma9ao do conhecimento. Mas, desde a constru9ao dos 

modernos sistemas de educa9ao de massa, iniciada na Europa na transi9ao do 

seculo XVIII para o seculo XIX, a escola se tornou urn espa9o central de 

integra9ao social e de forma9ao para o trabalho. A escola hoje passou a ser 

de massas, uma escola cujo principia e ensinar muitos como se fossem urn s6. 

Entao, e necessaria refletir o que e ensino e aprendizagem? Estes sao tao 

antigos, mas adquirem cada vez mais importancia, principalmente para os 

professores. 

Partindo-se dessa ideia, percebe-se que nao e s6 a escola o unico Iugar 

onde se aprende ou ensina. Em casa, na rua, no trabalho, no lazer, em contato 

com a tecnologia, sempre se aprende, em varias situa96es ocorrem o ensino e a 

aprendizagem. 
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Assim, o ensino e a aprendizagem se constituem atividades muito pr6ximas 

das experiencias dos seres humanos. Aprende-se quando se introduz alterac;oes 

na forma de pensar e agir, e ensina-se quando partilha-se com o outre, ou com o 

grupo, a experiencia de saberes acumulados. 

Refletir sabre a aprendizagem e, sobretudo indagar-se sabre a natureza e 

variedades de aprendizagens a que estamos expostos, as variaveis e os 

mecanismos que interferem no processo, as propostas que os estudiosos 

encontram para explica-las e incrementa-las. Assim, antes de aderir a qualquer 

concepc;ao sabre o modo de ensinar, o importante e refletir sabre sua finalidade. 

0 ensino visa a aprendizagem. Mas 0 que e aprendizagem? E urn 

fenomeno bastante complexo, e existem muitas teorias sabre ele. 

Ha a necessidade de perceber que a aprendizagem nao e urn processo de 

aquisic;ao de conhecimentos, conteudos ou informac;oes. Aprendizagem e urn 

processo de aquisic;ao e assimilac;ao de novas padroes e forma de perceber, ser, 

pensar e agir. Enfim, pode-se dizer que ela e a mudanc;a de comportamento, ou 

seja, sao todas as transformac;oes que a escola e o professor provocam no aluno, 

nas maneiras de pensar, agir e sentir. Sendo assim, temos, por exemplo, 

diferentes tipos de aprendizagens: a motora, cognitiva, emocional. 

Focalizando as salas de apoio estudadas, seria importante que nas 

propostas pedag6gicas das escolas selecionadas estivesse fundamentado 

claramente como a escola compreende este processo, pais s6 assim os avanc;os 

seriam significativos. 

0 comprometimento da escola esta efetivamente em levantar 

situacionalmente as necessidades que os alunos possuem ao ingressar na 
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segunda fase do Ensino Fundamental. Nao basta apenas descrever nas 

propostas de onde vern os alunos, mas sim criar indicatives que possam estar 

realmente buscando superar as defasagens de aprendizagem uma vez que o 

papel da escola e trabalhar o ensino e a aprendizagem. 

3.4.2. 0 Aluno e a Educagao 

0 infcio do seculo XXI esta replete de mudangas que muitas vezes tornam

se demoradas para serem percebidas, e e angustiante acompanha-las, pais se 

manifestam cada vez mais rapidamente. Essas transformagoes confundem a 

compreensao da realidade. Alem disso, as capacidades de analise das teorias 

educacionais tornam-se ditrceis de acompanhar. Contudo, apesar dessas 

dificuldades, ha a necessidade de estar sempre pesquisando e buscando 

alternativas que possam estar ajudando e inovando a compreensao do processo 

de desenvolvimento da aprendizagem. 

E o aluno, como esta sendo vista nesta perspectiva pela escola? A primeira 

vista, constata-se que o esforgo seria desnecessario. Em outras palavras os 

professores ja teriam esta resposta, isto e, eles, mais do que ninguem, ja 

conhecem os seus alunos. 

Este conhecer seria entendido como a propria dinamica escolar. Afinal de 

contas os professores lidam com alunos o tempo todo: eles sao objetos de sua 

atengao e do seu trabalho. Sera que conhecem profundamente? Percebem como 

os alunos irao desenvolver os saberes e como estao desempenhando o processo 

ensino-aprendizagem? Sabem exatamente como estes alunos se comportam em 

sala de aula, nos corredores e no patio? Vamos mais alem, em suas casas, no 
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local de laser, enfim fora do espa9o escolar. Que tipo de vida levam, como se 

situam, que problemas enfrentam? Para refletir estes questionamentos, e 

necessaria perceber que eles sao mais que alunos daquele memento vivenciado 

dentro da propria sala de aula, sao sujeitos complexes, com muitas dimensoes 

para alem daquelas de educandos; e sao sujeitos que possuem aspira96es e 

desejos. E muito importante que se tenha esta clareza nesta conjuntura hist6rica 

senao corre-se o risco de estar trabalhando superficialmente com a educa9ao. 

Estes alunos que estao sendo estudados neste trabalho de conclusao de curse 

sao alunos oriundos da grande massa da escola publica e sao vieram, em sua 

maioria, da rede municipal de ensino, que possui urn sistema de ensino bastante 

diferenciado do estadual. lsto reflete uma serie de questionamentos que merecem 

ser estudados e compreendidos pelos educadores. Assim, esta pesquisa procura 

apenas evidenciar problemas das dificuldades de aprendizagem que sao 

percebidos na rede estadual e muitas vezes nem chegam a ser superados. 

3.4.3. Compromisso da Escola com a Educa9ao 

Para come9ar a pensar nestas questoes, e necessaria compreender que 

vivemos em constantes mudan9as, e uma delas ocorre com o sistema de 

comunica9ao de massa. Como e vista, vivemos em urn momenta marcado pelas 

novas tecnologias da informa9ao. Temos o telefone celular, o computador e a 

internet. Alem disso, o alcance mundial da TV e a importancia crescente da midia 

aceleram o fluxo de mensagens e a importancia desse tipo de informa9ao na vida 

social e no modele de experiencia de vida das familias. As linguagens que 

permeiam o cotidiano nos remetem, enquanto educadores, a sempre estar 
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questionando o que realmente e aprender e como surge o conhecimento. No 

passado, para responder essa questao bastava recorrer a escola tradicional, que 

responderia que se aprende numa boa escola, com bons professores. Ou seja, o 

conhecimento surge mediante a aprendizagem. E como surge a aprendizagem? 

Ora, mediante o ensino. Nessa visao, uma boa aprendizagem seria o resultado 

normal de urn born ensino eo estudo disciplinado. Porem, como se constata, esta 

equac;ao entrou em crise. Os avanc;os cientfficos mostram que a vida e 

essencialmente aprender, e que isto se aplica aos mais diferentes niveis que se 

podem distinguir no fenomeno complexo da vida. Parece que se trata de urn 

principio abrangente relacionado com a essencia do "estar vivo", que e sinonimo 

de estar interagindo como aprendente, com a ecologia cognitiva na qual se esta 

imerso, desde o plano biofisico ate o plano mais abstrato. Assim, nesta visao, os 

aspectos cognitivos merecem uma atenc;ao especial. 

A dificuldade em aprender refere-se as situac;oes de ordem sintomatica e 

pode apresentar urn comportamento diferenciado e que muitas vezes nao e 

compreendido pela escola. 

Hoje, discute-se muito a questao da saude e sabe-se que os problemas 

podem ser de ordem alimentar, ocasionando disfunc;oes que prejudicam o 

desenvolvimento cognitive. Problemas neurol6gicos provocam ansiedade, 

angustia e tambem dificultam o processo de aprendizagem. Devemos lembrar 

ainda dos problemas familiares que estao cada dia mais complexes, pois a familia 

possui hoje sua constituic;ao de forma diferenciada e a presenc;a da mae tornou

se distante da crianc;a, ja ela tambem precisa estar complementando ou muitas 

vezes assumindo o gerenciamento familiar. 
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Assim, estes e outros fatores que as vezes nao sao percebidos precisam 

ser estudados e entendidos para que a escola possa estar criando mecanismos 

que ajudem estes alunos a estarem superando suas dificuldades. Este seria o 

grande compromisso que se espera em especial no ensino fundamental que e 

considerado a descoberta dos saberes. 

3.5. EDUCAc;Ao BASICA NO PARANA 

Depois de uma breve contextualiza9ao sabre o Parana serao abordados 

aspectos especlficos da educa9ao basica no Parana. 

3.5.1. Contextualiza9ao 

A partir dos anos 70, o Parana esta passando por profundas mudan9as 

demograficas, com o processo migrat6rio da area rural para a urbana. Segundo o 

IBGE, em 1970, a popula9ao urbana do Parana alcan9ava apenas 36,1 %, e pelo 

Censo de 1980, a popula9ao urbana havia crescido para 58,6%. Ficou, portanto, 

evidenciado que a partir da decada de 70, a popula9ao paranaense estava 

migrando para as cidades. Processo que nao parou mais. Em 1991, a popula9ao 

urbana chegou aos 73,4%, e no ano de 2000, a popula9ao urbana alcan9ou 

81,4%. 

Essa mudan9a demografica reconfigura a realidade do Parana. As areas 

agricolas se esvaziam e a popula9ao se concentra nas areas urbanas, 

principalmente no entrono de cidades p61o: Curitiba e Regiao Metropolitana, 

Londrina, Maringa e Cascavel. 
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Concomitante ao processo de urbanizagao foi ocorrendo o declinio das 

taxas de crescimento. 0 resultado dessa transformagao foi o envelhecimento da 

populagao. Segundo dados do IBGE, entre 1970 e 2000, a populagao paranaense 

ate 14 anos caiu de 45% para 28,9%. Os jovens entre 5 e 14 anos, que somavam 

29,0% em 1970, em 2000 sao apenas 19,45%. Em contra partida, a populagao 

entre 15 a 64 anos, subiu de 52,2% em 1970, alcangou 65% em 2000.. A 

populagao com faixa etaria entre 15 e 19 anos tendeu a permanecer estavel, 

variando de 11,1% em 1970 para 9,8% em 2000. 

Essa dinamica populacional cria novas desafios para o governo estadual, 

obrigando-o a redimensionar os programas ja existentes. Na area da educagao 

surgem novas desafios. Diminui a pressao por vagas. Em algumas areas rurais 

sobram vagas, enquanto nos centros urbanos, o crescimento da populagao 

urbana, faz aumentar a pressao por vagas. Cresce tambem a pressao por vagas 

no ensino media. Outro desafio que e colocado e a questao da qualidade. 

3.5.2. Educagao Basica do Parana 

Segundo a Constituigao Federal de 1988, artigo 211, paragrafo 2° e 3°, "Os 

Municipios atuarao prioritariamente no ensino fundamental e na educagao infantil. 

Os Estados e o Distrito Federal atuarao prioritariamente no ensino fundamental e 

media." No Parana, especialmente a partir de 1991, o governo estadual passou a 

incentivar a municipalizagao atraves do Termo Cooperative de Parceria 

Educacional. Atraves do termo, o Parana transfere para os municlpios a pre

escola, o primeiro ciclo do ensino fundamental, da primeira a quarta serie, a 

educagao especial, e a primeira fase do ensino supletivo o resultado desse 
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processo de municipalizac;ao foi a oferta de urn maier numero de vagas. Na pre-

escola, por exemplo, em 1991 as matrfculas eram de apenas 156 mil, em 2000 

esse numero saltou para 217 mil e para 253 mil em 2006. Sendo que a rede 

municipal saltou de 90 mil (1991) para 180 mil em 2006. lsto representa o 

crescimento da oferta de vagas para as camadas mais pobres da populac;ao. 

Com relac;ao a primeira fase do fundamental constata-se urn crescimento 

da participac;ao dos municfpios. Em 1991, a rede municipal respondia por apenas 

598 mil matrfculas, aumentando para 735 mil em 2006. A participac;ao do estado 

caiu nesse nfvel de ensino, passando de 988 mil para apenas 30 mil em 2006. A 

rede partfcula permaneceu praticamente estacionada ou ate declinante. 

Outre dado relevante da transferencia de responsabilidades para os 

municfpios permitiu ao estado o aumento do numero de vagas para o ensino 

medic. Em 1991, o Parana contava com apenas 236 mil alunos matriculados no 

ensino medic. Em 2006 esse numero saltou para 480 mil matrfculas. 

Dependincia Creche Pre- Ed~ 18a~s8riee sa a sa sene e Ensino 

adminisb'ativa Escola Especial Anos lniciais AnosF"mais Medio 
(lncluidos) 

Federal 88 87 0 0 0 2.020 

Estadual 6 692 11.34 30.984 729.032 418.495 

Municipal 71.937 180.314 11.821 735.958 25.320 0 

Particular 35.014 71.747 491 71.986 66.623 60.012 

Fonte: Dez anos de educac;ao no Parana, 2002. 
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3.6. ASPECTOS A DESTACAR NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

Neste item serao abordados os principais aspectos do processo ensino e 

aprendizagem, indices de repetencia e evasao escolar e avaliagao da 

aprendizagem escolar. 

3.6.1. Processo Ensino Aprendizagem e a Construgao do Conhecimento 

Segundo os interacionistas, o conhecimento se constitui pela interagao do 

individuo com o seu meio fisico e social. 0 sujeito age no seu meio, retira desse 

meio o que lhe interessa, ou seja, realiza a abstragoes, e forma urn novo 

conhecimento. E nesse movimento de agao e interagao do individuo com o seu 

meio que acontece o conhecimento, ou seja, acontece a aprendizagem. Nas 

palavras de PIAGET (1959, p. 386), "as relagoes entre o sujeito e o seu meio 

consistem numa intera<;ao radical, de modo tal que a consciencia nao come<;a 

pelo conhecimento dos objetos nem pelo da atividade do sujeito, mas por urn 

estado indiferenciado; e e desse estado que derivam dois movimentos 

complementares, urn de incorporagao das coisas ao sujeito e outre de 

acomodagao as coisas". Mas o que tern isso aver com o ensino aprendizagem 

que se pratica nas salas de aula? Se a concepgao de conhecimento de professor 

for empirista ou apriorista, ele exigira que seu aluno apenas reproduza 

conhecimento em vez de construi-lo. Case o aluno nao o consiga faze-lo, 

normalmente e rotulado como aquele que nao aprende. Taxado de 

desinteressado, desmotivado. Mas por outre lade, se a epistemologia do 

professor for construtivista, ele compreendera o aluno como uma sintese 
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individual da interagao com o seu meio e, portanto desenvolvera uma pratica 

escolar que procurara levar o aluno a interagir com os conteudos. Avaliara o aluno 

de acordo com a sua capacidade de interagao e construgao de novos 

conhecimentos. 

Assim, a construgao do conhecimento e entendida como resultante das 

adaptagoes do aluno, ao meio, envolvendo dois mecanismos reguladores: a 

assimilagao exercita os esquemas ja construfdos, pela qual ele se apropria 

desses dados, incorpora-os, e a constru<;ao do conhecimento ap6ia-se num 

sistema de agao que visa equilibra<;oes sucessivas: o sujeito assimila, acomoda e 

alcan<;a urn novo equilfbrio que e sempre provis6rio: fica pronto sempre a ser 

novamente desafiado, entrar em desequilfbrio, assimilar e continuar o processo 

nova mente. 

Segundo Vygotsky, a aprendizagem deflagra varies processes internes de 

desenvolvimento mental, que tomam corpo somente quando o sujeito interage 

com objetos e sujeitos em coopera<;ao. Uma vez internalizados, esses processes 

tornam-se parte das aquisi<;6es do desenvolvimento. 

Assim, um processo interpessoal e transformado num processo intrapessoal. Todas as 
fungoes no desenvolvimento da crianga aparecem duas vezes no ciclo do 
desenvolvimento humane: primeiro, no nfvel social, e, depois, no nfvel individual; primeiro, 
entre pessoas (interpsicol6gica), e, depois, no interior da crianga (intrapsicol6gica). lsso se 
aplica igualmente para a atengao voluntaria, para a memoria 16gica e para a formagao de 
conceitos. Todas as fungoes superiores originam-se, das relagoes reais entre indivfduos 
humanos (VYGOTSKY, 1998, p. 75). 

Para ele existem dois nfveis de conhecimento: o real e o potencial. No 

primeiro o indivfduo e capaz de realizar tarefas com independencia, e caracteriza-

se pelo desenvolvimento ja consolidado. No segundo, o individuo s6 e capaz de 

realizar tarefas com a ajuda do outre, o que denota desenvolvimento, porque nao 
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e em qualquer etapa da vida que urn individuo pode resolver problemas com a 

ajuda de outras pessoas. 

Partindo desses dois niveis, Vygotsky define a zona de desenvolvimento 

proximal como a distancia entre o conhecimento real e o potencial; nela estao as 

fungoes psicol6gicas ainda nao consolidadas. 

Portanto para VYGOTSKY (1975, p. 112). "Eia e a distancia entre o nivel 

de desenvolvimento real, que se costuma determinar atraves da solugao 

independente de problemas, e o nivel de desenvolvimento potencial, determinado 

atraves da solugao de problemas sob a orientagao de urn adulto ou em 

colaboragao com companheiros mais capazes". 

3.6.2. lndice de Repetencia Escola 

Segundo os interacionistas, a aprendizagem e uma realidade presente em 

no dia a dia. Aprende-se ao interagir com o meio no qual vive-se. Segundo 

ANTUNES (2001, p. 13) "a aprendizagem pode ser efemera, sendo logo 

esquecida pelo cerebro; outras vezes e guardada por ele, e se necessaria, facil de 

ser retomada". Trata-se, no primeiro caso, de uma aprendizagem mecanica e no 

segundo caso de uma aprendizagem significativa. Segundo ANTUNES, (2001, p. 

13) "a aprendizagem significativa precisa ser praticada em sala de aula". 

Sob o ponte de vista metodol6gico a concepgao interacionista de 

aprendizagem interfere diretamente na pratica pedag6gica do professor. Se a 

concepgao de conhecimento de professor for empirista ou apriorista, ele exigira 

que seu aluno apenas reproduza conhecimento em vez de construi-lo. Caso o 

aluno nao o consiga faze-lo, normalmente e rotulado como aquele que nao 
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aprende. Taxado de desinteressado, desmotivado. Mas por outro lado, se a 

epistemologia do professor for construtivista, ele compreendera o aluno como 

uma sintese individual da interagao com o seu meio e, portanto desenvolvera uma 

pratica escolar que procurara levar o aluno a interagir com os conteudos. Avaliara 

o aluno de acordo com a sua capacidade de interagao e construgao de novas 

conhecimentos. Segundo ANTUNES, (2001, p. 14), quando se considera a 

aprendizagem sob esse ponto de vista s6 "nao aprende o aluno que e mal 

estimulado para interagir sabre os objetos do mundo". 

Para ilustrar a presente concepgao pode-se utilizar a seguinte imagem: se 

jogar-se urn monte de palitos de f6sforos sabre anz6is muito provavelmente 

poucos ficarao pendurados ao levantarem-se os anz6is. Porem se jogarem-se 

anz6is sabre os anz6is e bern mais provavel que os anz6is ficarao presos uns nos 

outros em grande quantidade. Assim e a pratica do professor, se ele ministrar o 

conteudo sem conexao com o mundo do aluno colhera o fracasso escolar, porem 

se ele ministrar o conteudo como se estivesse jogando anz6is sabre anz6is 

provavelmente ele colhera sucesso de seus pupilos. A falta de uma pratica 

pedag6gica adequada no processo de ensino aprendizagem talvez justifique urn 

pouco dos elevados indices de reprovagao. Dados do Censo Escolar de 2004, 

ano da implantagao das salas de apoio, demonstraram que a taxa de aprovagao 

na sa serie foi de apenas 75,4% e a reprovagao foi de 18,30%, a evasao foi de 

6,30%, ou seja, apenas 2/3 dos alunos. 
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Taxas de rendimento escolar par nfvel de ensino serie e dep. 

Administrativa - 2004, no Estado do Parana: 

sa serie 6a serie 7a serie sa serie Total 
Aprova9ao 75,4 77,4 80,3 82,7 79,2 

Reprova9ao 18,3 16,7 13,8 10,6 14,8 
Evasao 6,3 5,9 5,9 6,7 6,0 

Fonte: Censo Escolar 2004 

3.6.3. Avalia9ao da Aprendizagem 

Segundo OS interacionistas, a aprendizagem e processual, "a 

aprendizagem e de natureza processual. Quem esta aprendendo nao passa de 

urn dia para outre de uma situa9ao de nada saber para a de tudo saber, mas fez 

urn percurso de idas e vindas" (Rafzes e Asas). A avalia9ao com parte 

constitutiva do processo de ensino aprendizagem deve ser de natureza 

processual tambem. Segundo LUCKESI (1996, p. 43) "a avalia9ao da 

aprendizagem a escola devera ser diagn6stica. Tera que ser o instrumento do 

reconhecimento dos caminhos percorridos e da identifica9ao dos caminhos a 

serem perseguidos". Ao professor cabe a fun9ao de ser o companheiro de jornada 

de cada aluno, o ajude a encontrar o caminho de seu progresso. Empregada 

nesta perspectiva, a avalia9ao deixa de ser o terror dos alunos, de ser autoritaria, 

unilateral, e passa a ser urn elemento fundamental no crescimento rumo a 

autonomia de cada educando. 

Nao trata-se de diminuir o rigor das avalia96es. Antes pelo contrario, sendo 

diagn6stica, a avalia9ao devera ter o maximo rigor possivel, pais servira como 

base para a continua9ao dos trabalhos. "E atraves dela que o professor obtem 

informa96es basicas sabre quantos e quais alunos estao conseguindo realizar as 
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atividades, onde estao concentradas as dificuldades e de que maneira sao" 

(Raizes e Asas). 

Segundo LUCKESI (1996, p 176), alem da func;ao acima descrita, "a func;ao 

de propiciar a autocompreensao, tanto do educando quanta do educador". A 

partir da avaliac;ao, educador e educando percebem a situac;ao na qual se 

encontram. Perceber as condic;oes na qual se encontram e de fundamental 

importancia para dar um passe a frente. 0 educando se autocompreendera com a 

ajuda do professor, mas este se autocompreendera no seu papel de professor: 

seu modo de ser, suas habilidades, seus metod as ... 

Decorrente desta func;ao LUCKESI (1996, p. 176), afirma que a avaliac;ao 

tern "a func;ao de motivar o crescimento". A partir do momenta que educador e 

educando tomam consciencia da situac;ao em que se encontram, nasce a 

motivac;ao para continuar crescendo. E o desejo de melhorar cada vez mais. 

Alcanc;ar melhores resultados. Decorrendo ainda segundo LUCKESI (1996, p. 

176) "a func;ao de aprofundamento da aprendizagem". Trata-se de fazer da 

avaliac;ao uma oportunidade para aprender. Fazer um exercicio a mais ou faze-lo 

novamente e uma forma de aprender, assimilar o que ja foi aprendido. "Os 

exercicios que sao executados na pratica da avaliac;ao podem e devem ser 

tornados como exercicios de aprendizagem" (Luckesi: 1996). 

Par ultimo LUCKESI (1996, p. 177) afirma que a avaliac;ao tern "a func;ao 

de auxiliar a aprendizagem". Trata-se de descobrir as necessidades do educando 

na perspectiva do crescimento. Para isto o professor precisa ter o corac;ao aberto. 

Livrar-se de pre-julgamentos, classificac;ao dos alunos. 
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Para que a avaliagao cumpra as fungoes acima especificadas, e precise, 

segundo Cipriano Luckesi, estar atento aos instrumentos de avaliagao, pois e 

atraves deles que os educandos se manifestam. Revelam a situagao na qual se 

encontram. Ela e fonte de motivagao e aprendizagem. 

Em primeiro Iugar, afirma LUCKESI (1996 p. 177) "e ter consciencia que e 

atraves dos instrumentos de avaliagao que o educando manifesta sua intimidade". 

Por isso, compete ao educador nao aproveitar-se dos instrumentos de avaliagao 

para chantagear o educando, tomar posse dele. E. precise respeitar a 

manifestagao do educando, acolhendo-a com carinho, usando-a no seu objetivo 

proprio: diagnosticar a aprendizagem para reorientar o processo de ensino

aprendizagem. 

Ainda segundo LUCKESI (1996, 9 177) o professor precisa "articular os 

instrumentos de avaliagao com o conteudo ensinado e aprendido. Nao se pede 

cobrar do educando o que ele nao aprendeu". A amostra deve cobrir todos os 

conteudos ensinados. Conteudos nao essenciais nao devem nem ir para o 

planejamento, muito menos para avaliagao. Compatibilizar niveis de 

aprendizagem. Urn instrumento de avaliagao nao deve ser nem mais facil nem 

mais dificil do que foi ensinado e aprendido. Alem disso, o instrumente de 

avaliagao deve ser clare e compreensivel. Nunca deve confundir o educando. A 

cerregao deve acontecer sentido positive. Nao deve servir para humilhar, pisar, 

punir, vingar-se ... A devolugao deve ocorrer de modo a evitar comparag6es. E. 

fundamental que as respostas sejam comentadas, problematizadas: as 

incompletas, as incompreensiveis, as que mostram que o aluno nao entendeu o 

que foi pedido. 
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3.7. PRINCIPAlS CONSTATACOES SOBRE 0 FRACASSO ESCOLAR 

Neste t6pico serao abordados os temas fracasso escolar no contexte social 

e fracasso escolar no contexte escolar. 

3.7.1. Fracasso Escolar eo Contexte Social 

A Constitui9ao Federal de 1988 (Artigo 60, § 6°) determina a 

universaliza9ao do ensino fundamental e a "erradica9ao" do analfabetismo. A Lei 

de Diretrizes e Bases da Educa9ao - LOB incentiva os sistemas de ensino a 

adotarem propostas polftico-pedag6gicas com medidas para superar as 

distor96es idade serie, com corre9ao de fluxo escolar, regime de ciclos, promoyao 

automatica. Com a finalidade do problema da defasagem idade/serie, presente 

nas escolas brasileiras, que e considerada, junto com a repetencia, uma das 

faces do fracasso escolar no Brasil. Porem, consta-se que as escolas nao estao 

preparadas para cumprir com o seu papel: 

Excluem-se da escola os que nao conseguem aprender, excluem-se do mercado de 
trabalho os que nao tem capacidade tecnica porque antes nao aprenderam a ler, escrever 
e contar e excluem-se finalmente do exercfcio da cidadania esses mesmos cidadaos, 
porque nao conhecem os valores marais e polfticos que fundam a vida de uma sociedade 
livre, democratica e participativa. (BARRETO, 1991, p. 1 08), 

No entanto, os dados sabre acesso a educa9ao brasileira demonstram que 

existe uma distor9ao entre os tres niveis de ensino que compoem a educa9ao 

basica, quais sejam, educa9ao infantil, ensino fundamental e ensino media. 

Segundo dados do PNAD/2003, apenas 36,5% das crian9as de 0 a 6 anos tern 

acesso a educa9ao infantil e segundo o IBGE de 2000, 94,3% das crian9as de 7 a 
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14 anos estao freqi.ientado a escola e 33,3% dos jovens de 15 a 17 anos tern 

acesso ao ensino media. 

Dados do IBGE/2000 revelam que existem no Brasil aproximadamente um 

milhao e meio de crianc;as de 7 a 14 anos sem matrfcula e/ou evadidas das 

escolas o que representa que 5,5% da populac;ao brasileira, nessa faixa etaria. 

Fato mais alarmente destes dados e que eles nao se referem ao acesso. Alunos 

tern sua permanencia comprometida par fatores diversos: desigualdades s6cio

economicas, raciais, regionais e de localizac;ao. 

Par exemplo, 55,5% da populac;ao rural tern menos de quatro anos de 

estudo contra 25,9% da populac;ao da zona urbana e 60,6% da zona rural contra 

88,1% da populac;ao urbana tern menos que oito anos de escolaridade. Outre 

dado relevante a ser levado em conta quando se analisa o fracasso escolar e a 

situac;ao s6cio-economica. Segundo o SAEB/2003, os estudantes do ensino 

media que tiveram desempenho muito critico estao na, sua maioria, matriculados 

em escolas publicas e de periferia. 

Os estudantes que tiveram o melhor desempenho sao na sua maioria de 

escolas particulares, 80% nao apresentam distorc;oes de idade/serie e sao filhos 

de maes escolarizadas: 75% cursaram no mfnimo o ensino media. Outre 

elemento na analise sabre o fracasso escolar a ser considerado sao as 

desigualdades regionais. No Nordeste, par exemplo, a soma dos estagios muito 

crftico e crftico, em leitura, totaliza 71% das crianc;as da 4a serie, ja na regiao Sui, 

elas compreendem 47% e, no Sudeste, 44%. Em Matematica, o Nordeste tern 

69% dos estudantes nesses mesmos estagios, o Sui tern 41% eo Sudeste, 39%. 
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Quante a questao racial OS dados do IBGE demonstram que a 

escolarizagao dos pretos e pardos vern subindo e que entre os anos 1993 e 2003, 

a taxa de analfabetismo de pretos e pardos (32%) caiu mais que a dos brancos 

(29%), o quantitative de analfabetos pretos e pardos (16,9%) e mais que o dobro 

da dos brancos (7, 1 %). Quante ao analfabetismo funcional dos dados do IBGE 

mostram que no infcio da decada de 1990, as taxas eram de 26,S% para brancos; 

49,2% para pretos e 47,1% para pardos. Em 2003 essas taxas chegaram a 1S,4% 

para brancos; 32,1% para pretos e 32,S% para pardos. Os dados do IBGE 

revelam ainda, que no perfodo de 1993 a 2003, a populagao brasileira de 10 a nos 

ou mais teve ampliou em 1.4 pontes percentuais a media de anos de estudo, 

passando de S,O para 6,4. Nesse ano, contudo, a media de anos de estudo de 

brancos foi de 7,3 anos; de pretos de S,6 e de pardos, S,4 anos (IBGE, 200S). 

3.7.2. Fracasso Escolar e Contexte Escolar 

Dados do SAEB de 2003 expoem de forma clara e transparente o fracasso 

escolar da educagao brasileira. Segundo os dados levantados apontam que 

24.S% dos alunos do ensino fundamental sao reprovados, sendo 13.3% na 1 a a 4a 

series e 11.S% da sa a sa. Porem constata-se que esses dados sao considerados 

normais. Parece que a cultura da reprovagao tern sido internalizada por alunos, 

professores e comunidade. Outre dado preocupante relevante refere-se as taxas 

de abandono que nas quatro primeiras series e de 7,S% e nas series finais do 

ensino fundamental atinge OS 12%. A distorgao idade serie e outre dado 

alarmante, atingindo o patamar de 36.2% e de 44.7% na 1a a 4aseries e nasa a 

sa respectivamente, No ensino medic essa situagao se agrava, pois 9.S% sao 
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reprovados, 17% abandonam a escola antes de concluir e 51.8% dos alunos do 

ultimo ano do ensino media estao acima da idade adequada para a serie. 

Dados sabre reprova9ao, o abandono e distor9ao idade-serie 

Reprovagao Abandono Distorgao ldade-Serie 
1aa4a-EF 13,3% 7,5% 4a EF 36,2% 
sa a sa- EF 11,5% 12% sa EF 44,7% 
1a a 3a- EM 9,5% 17% 3a EM 51,S% 

Fonte: SAEB/2003- MEC-INEP 

Alem do aspecto quantitativa destacado na tabela anterior, constata-se um 

baixo desempenho dos alunos do ensino fundamental em rela9ao ao 

desenvolvimento de habilidades esperadas ao final dos ciclos de escolariza9ao. 

Dados do SAEB de 2003 apontam que 55% das crian9as que 

frequentavam a 4a serie do ensino fundamental tern uma competencia de leitura 

abaixo de um nfvel considerado apropriado e apresentam dificuldade em ler 

textos simples, curtos e escritos na ordem direta. 0 quadro a seguir demonstra o 

desempenho critico dos alunos em Ungua Portuguesa nas redes publica e 

particular de ensino. A media de desempenho dos estudantes de 4a serie foi de 

169 pontos. A media minima satisfat6ria para quatro anos de escolariza9ao e de 

200 pontos, patamar que compreende a leitura de textos de diferentes generos, 

como hist6rias em quadrinhos, narrativas simples, textos informativos e textos 

poeticos. 
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Desempenho dos alunos no SAEB/2003 - Ungua Portuguesa 

48 Serie sa Serie- EF 3°Ano-EM 
Estagio 

Geral Publico Privado Geral Publico Prlvado Geral Publico Privado 
Muito Crftico 18,7% 20,7% 2,7% 4,8% 5,3% 1,2% 3,9% 4,4% 1,2% 

Crftico 36,7% 39,1% 16,9% 22,0% 24,3% 5,6% 34,7% 39,9% 9,5% 

lntermediario 39,7% 37,4% 58,8% 63,8% 64,8% 57,3% 55,2% 53,4% 63,9% 
Adequado 4,8% 2,8% 21,6% 9,3% 5,7% 35,8% 6,2% 2,3% 25,4% 
Fonte: MEC/Inep/Daeb. 

Ao analisar o quadro acima constata-se que uma grande parte dos 

estudantes matriculados na 48 serie se encontra nos nfveis intermediario e crftico. 

E ao final do ensino fundamental, sa serie, os alunos apresentam uma melhoria 

significativa no desempenho em lingua portuguesa na medida em que 63,8% 

apresentam-se em estagio intermediario e 9,3% em estagio adequado. Ao final do 

ensino medio, o desempenho dos alunos se concentra no estagio intermediario 

(55,2%) tendo, ainda, forte incidencia no estagio critico (39,9%). 

Outro indicador importante refere-se a diferenc;a entre os dados quanto ao 

desempenho dos alunos da escola publica e da escola privada. Varios fatores 

contribuem para esse quadro destacando, dentre outros, os valores agregados 

que dispoem os alunos ao ingressarem na escola, as condic;oes objetivas para o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem na escola e em casa, a 

participac;ao dos pais na escola, a otimizac;ao do tempo. 

Desempenho dos alunos no SAEB/2003 Matematica: 

48 Serie sa Serie- EF 3° Ana- EM 
Estagio 

Geral Publico Privado Geral Publico Privado Geral Publico Privado 

Muito Crftico 11,5% 12,7% 1,8% 7,3% 8,1% 1,2% 6,5% 7,5% 1,4% 

Crftico 40,1% 43,4% 13,1% 49,8% 54,6% 14,8% 62,3% 70,1% 24,7% 

lntermediario 41,9% 40,3% 55,5% 39,7% 36,4% 63,3% 24,3% 21,0% 40,7% 

Adequado 6,4% 3,6% 29,6% 3,3% 0,8% 20,7% 6,9% 1,4% 33,2% 

Fonte: MEC!Inep/Daeb. 
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Ao analisar o quadro acima constata-se que grande parte dos estudantes 

brasileiros estao nos estagios de muito crftico e crftico. Do total de estudantes 

avaliados na 4a serie mais de 40% estao no estagio crftico. 57% dos estudantes 

de sa serie apresentaram desempenho de aprendizagem nos estagios crftico e 

muito crftico. A situa9ao piora no ensino medio, quando 68% dos estudantes 

encontram-se nos estagios muito critico e critico. 

3.8. METODOLOGIA APLICADA NAS SALAS DE APOIO A APRENDIZAGEM 

Neste item serao abordados os criterios para implanta9ao das Salas de 

Apoio a Aprendizagem, e o perfil dos profissionais, o perfil dos alunos que sao 

atendidos pelos profissionais das salas de apoio a aprendizagem. 

3.8.1. Salas de Apoio a Aprendizagem: Criterios de lmplanta9ao 

Atraves da Resolu9ao 208/2004 e da instru9ao conjunta 04/2004, que a 

Secretaria de Estado da Educa9ao - SEED criou as Salas de Apoio a 

Aprendizagem, 0 principal objetivo e: dar continuidade ao processo de 

democratiza9ao, universaliza9ao do ensino e garantir o acesso, a permanencia e 

a aprendizagem efetiva dos alunos. 

Para abrir uma Sala de Apoio a Aprendizagem, e necessaria que o 

estabelecimento de ensino fa9a parte do sistema publico estadual de ensino, que 

possua pelo menos tres turmas de quinta serie funcionando em um unico turno. 

As salas sao abertas mediante solicita9ao formal da escola ao Nucleo Regional 
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de Educagao. As aulas deverao ser ministradas em horario de contra turno e as 

turmas deverao ser de no maximo 20 alunos cada. Caso a escola nao seja 

contemplada de acordo com os criterios acima descritos, com apenas duas 

turmas, por exemplo, ela podera formalizar a solicitagao atraves de urn projeto 

atraves do qual a escola explicite a necessidade que o estabelecimento possui 

em abrir esta demanda. Tambem justificar em urn projeto se realmente as 

criangas possuem dificuldades de aprendizagem no que tange a leitura, escrita e 

calculo. 

Outro fator necessaria para que se propicie esta abertura e o espago fisico 

adequado para acolher os 20 alunos que sao encaminhados para esse apoio. 

Posteriormente este pedido e analisado por urn tecnico do Nucleo Regional de 

Educagao e encaminhado para a Secretaria de Estado da Educagao que ira 

deferir ou indeferir o pedido para aprovagao ou nao desta solicitagao. 

3.8.2. Profissional das Salas de Apoio a Aprendizagem 

A normalizagao e bastante restritiva no que tange aos profissionais 

considerados aptos para ministrar as aulas de sala de apoio. Segundo a 

instrugao normativa 04/2004, s6 podem ministrar as aulas professores da 

disciplina de Lingua Portuguesa e Matematica, do Quadro Proprio do Magisterio e 

que tenham a formagao especifica. Se por acaso houver a falta desses 

profissionais o pedagogo da escola suprira a demanda desde que tenha 

experiencia de 1a a 4a serie do ensino fundamental. lsto nos remete ao seguinte 

questionamento: Sera que apenas estes profissionais darao conta de resolver 

estas defasagens da aprendizagem? Por este motivo vamos refletir urn pouco: 
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como sao desenvolvidas estas metodologias? Ate que ponto as salas de apoio a 

aprendizagem estao surtindo efeito desejado? A situagao, segundo dados da 

Seed, e bastante delicada mostra que 70% das salas de apoio que foram criadas 

no Estado do Parana nao tiveram urn resultado positivo e que o fndice de 

reprovagao continuou acontecendo na rede estadual do Parana. 

Desde que o Programa da sala de apoio foi criado pela Secretaria da 

Educagao foram criadas as capacitag6es para os professores e pedagogos que 

estao envolvidos no programa. Foram convocados para participarem dessas 

capacitag6es no ano de 2004 e 2005 os pedagogos, os professores das 

disciplinas de Lingua Portuguesa e Matematica para receberem orientag6es 

pedag6gicas de especialistas dessas disciplinas que atuam na SEED e nos 

Nucleos Regionais. Houve troca de experiemcias, e materiais de apoio pedag6gico 

foram repassados para serem utilizados nestas salas. 

No ano de 2006, aconteceu no primeiro semestre a capacitagao por area 

do conhecimento, sendo primeiramente, para Lingua Portuguesa e 

posteriormente Matematica e neste encontro foram discutidos textos que refletiam 

as metodologias que seriam aplicadas nas aulas, estudaram-se as duas 

lnstrug6es a da sala de recurso e a da sala de apoio para que os professores 

tivessem clareza quando fossem encaminhar os seus alunos. 

3.8.3. Perfil do Aluno das Salas de Apoio a Aprendizagem 

0 aluno que e encaminhado para a sala de apoio e aquele que esta, 

segundo a avaliagao dos professores e pedagogos da escola, com a 

aprendizagem comprometida na escrita, na leitura e no calculo. 0 principal 
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responsavel pela indicagao do aluno e o professor regente. E ele que identifica o 

a!uno, bern como os problemas ou defasagens que apresenta e, juntamente com 

a equipe pedag6gica o encaminha para o apoio. 

3.8.4. Dificuldades de Aprendizagem no Contexte Escolar 

Quanta aos condicionantes ligados diretamente aos alunos, estao os 

chamados transtornos de aprendizagem, que compreendem uma inabilidade 

especifica como de leitura, escrita ou de calculo. Pode ser constatada em 

individuos que apresentam urn nivel de aprendizado abaixo da media para o seu 

nivel de desenvolvimento. Esta presente desde o inicio do desenvolvimento, 

portanto nao e adquirido, e nem relacionados a uma situagao conjuntural, 

momentanea. E o que afirma OHLWEILER (2006, p.128). "Nos transtornos da 

aprendizagem, os padroes normais de aquisigao de habilidades estao 

perturbadas desde os estagios iniciais do desenvolvimento, ou seja, nao sao 

adquiridos, decorrentes de falta de estimulagao adequada ou de qualquer forma 

de traumatismo ou doenga cerebral'. 

Sabe-se que o transtorno de aprendizagem e diagnosticado por meio de 

testes padronizados, aplicado por profissionais especializados. Segundo 

Ohlweiler, para se diagnosticar urn transtorno e necessaria, utilizar-se de criterios: 

o grau de comprometimento deve estar substancialmente abaixo do esperado para uma 
crianc;a com a mesma idade, nrvel mental e de escolarizac;ao; o transtorno deve estar 
presente desde os primeiros anos de escolaridade; o transtorno persiste, apesar do 
atendimento especffico adequado; a avaliac;ao cognitiva afastou retardo mental; foram 
afastadas causas como dificuldades de percursos e ou secundarias; existe hist6ria de 
antecedentes familiares comdificuldade de aprendizagem. (OHLWEILER, 2006, p. 129). 

Constata-se, atraves da literatura, que existem basicamente tres tipos de 

transtorno de aprendizagem: transtorno de leitura, transtorno de matematica e 
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transtorno de expressao escrita. OHLWEILER, (2006, p 129), assim as descreve: 

"Transtorno de leitura caracteriza-se par uma dificuldade em compreender a 

palavra escrita. Transtorno de matematica, tambem conhecido como discalculia, 

esta relacionado as dificuldades de calculo, contagem. Transtorno da expressao 

escrita. Caracteriza-se pela dificuldade de compor textos escritos, a caligrafia". 

Para auxiliar as escolas no que tange a superac.;:ao das dificuldades de 

aprendizagem, foi desenvolvido o projeto estudo de caso. A intenc.;:ao era 

identificar as principais dificuldades de aprendizagem encontradas no meio 

escolar e a posterior elaborac.;:ao de alternativas que auxiliassem as escolas na 

superac.;:ao dos mesmos. Algumas escolas foram selecionadas para realizar o 

estudo de caso. A Secretaria de Estado da Educac.;:ao encaminhou textos que 

foram lidos e estudados pelos professores envolvidos na sala de apoio, quanta 

pelo professor mestre que iria atuar na disciplina de Ungua Portuguesa, bern 

como o mestre de Matematica que iria debater e subsidiar as trabalhos das 

escolas escolhidas. 

0 resultado do trabalho foi debatido num encontro entre as educadores no 

mes de setembro de 2006, no qual foram evidenciados as principais dificuldades 

apontadas pelos relat6rios, a saber: 

• existe uma grande dificuldade no interior da escola em se fazer urn 

diagn6stico adequado das dificuldades de aprendizagem; 

• o professor da sala de apoio esta sozinho na elaborac.;:ao de 

metodologias que visam a superac.;:ao das dificuldades de 

aprendizagem; 
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• nao existe sintonia entre o professor da sala de apoio de o professor 

regente. 0 professor da sala de apoio considera o aluno apto e 

quando ao aluno retorna a sala de aula nao consegue acornpanhar o 

processo de aprendizagern que esta acontecendo na sala de aula. 

3.8.S. Analise dos Resultados da Pesquisa Realizada 

Ao criar o Prograrna das Salas de Apoio, a Secretaria de Estado da 

Educa9ao pretendia reduzir o fracasso escolar, principalrnente no que tange a 

leitura, a escrita e o calculo. Porern, ao analisar as relat6rios finais das escolas 

selecionadas (2004, 200S e 2006), constata-se que as Salas de Apoio a 

Aprendizagern nao rnelhorararn OS Indices de aprovayaO na sa serie. Os Indices 

oscilararn para cirna e para baixo de urn ana para outro, nao sendo posslvel dizer 

que as salas de apoio representararn urna rnudan9a na qualidade da 

aprendizagern dos alunos. 

Apenas urna escola, vide grafico 1, apresentou rnelhoras significativas nos 

Indices de aprovayao, chegando a 82,41 %. Essa escola aliou ao trabalho das 

Salas de Apoio urn projeto de a9ao integrada para a sa serie (vide projeto, no 

anexo Ill). A partir dessa escola, evidencia-se que o projeto das salas de apoio a 

aprendizagern fracassou. Torna-se vislvel que urn trabalho que consiste nurna de 

rnudan9a de postura rnetodol6gica do professor leva a urna rnudan9a significativa 

no processo de aprendizagern. 
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4. CONSIDERA<;OES FINAlS 

No presente trabalho estudamos a eficiencia das Salas de Apoio a 

Aprendizagem no enfrentamento ao fracasso escolar na sa serie do ensino 

fundamental. Uma das principais metas do programa e acabar com a repetencia, 

especialmente na sa serie, no Estado do Parana. Porem ao concluirmos o estudo 

constatamos o seguinte: 

A aprendizagem, segundo os autores pesquisados, e um processo que 

acompanha o sujeito a vida inteira. lnicia-se com os esquemas mais simples que 

uma crian<;a tern ao nascer, tornando-se cad a vez mais abrangente, complexes ... 

Nesse processo, o sujeito nao passa de um saber nada para um saber tudo. 

Mas e atraves da intera<;ao com o meio que ele vai ampliando os conhecimentos. 

Nesta perspectiva, o trabalho do profissional da educa<;ao e fundamental, pais 

compete a ele propiciar ao aluno as condi<;oes favoraveis da aprendizagem. A 

sua postura deve ser parecida com o que o fil6sofo Kierqegaard escreveu: "Se eu 

quiser conseguir acompanhar uma pessoa, devo procura-la onde esta e come<;ar 

ai. Qualquer apoio come<;a com humildade perante aquele que desejo 

acompanhar; e e par isso que devo perceber que ajudar nao e querer dominar, 

mas simplesmente servir." No entanto, o que constatamos e que um dos graves 

problemas do fracasso escolar e a questao metodol6gica. 0 professor da escola 

ainda esta imbufdo de uma postura professoral, daquele que veio para ensinar e 

nao se compreende como mediador da aprendizagem. 

Outro ponto esta relacionado a aprendizagem. Constatamos que as 

escolas apresentam limita<;oes em diagnosticar aspectos relacionados a 

dificuldades de aprendizagem, pais nao tern nos seus quadros pessoas 
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qualificadas (psic61ogo, psiquiatras, assistentes sociais ... ), os professores e 

equipes pedag6gicas nao estao preparadas para realizar urn diagn6stico 

adequado. Em conseqOencia disso, a percepgao dos problemas de aprendizagem 

e geralmente superficial, e conseqOentemente os encaminhamentos tambem. 

Outro aspecto a ser levado em conta esta relacionado a estrutura escolar. 

Percebemos que predomina na escola publica do Parana uma estrutura 

organizacional tecnicista. As aulas sao de cinqOenta minutes. Esse nao e urn 

tempo positive e nem produtivo para iniciar-se urn processo de aprendizagem. 

Pais antes de iniciar o propriamente a sua aula, compete ao professor cumprir urn 

ritual tecnico: fazer a chamada aluno por aluno, registrar de forma clara e exata o 

conteudo a ser trabalhado no dia. Alem de ter que acalmar de 40 a 45 criangas e 

adolescentes tagarelas. Restam, portanto apenas 40 minutes. Muito pouco para o 

desenvolvimento da aprendizagem. E necessaria aumentar o tempo, 

principalmente para as series iniciais, para que o aluno possa construir sua 

aprendizagem Esta experiencia taylorista que ainda se pratica na escola, nao 

cabe mais como modele nas series iniciais. Toda forma de aprendizagem 

necessita de urn tempo apropriado para efetivar-se e e precise ter a clareza de 

que nem sempre ela e igual para todos. 

Constatamos a predominancia dos aspectos tecnicos sabre os 

pedag6gicos na escola publica. 0 projeto politico pedag6gico e urn ajuntamento 

de trabalhos desenvolvidos na escola. Nao funciona como articulador do trabalho 

pedag6gico. Reproduz a estrutura organizacional da escola, em que cada 

disciplina constitui urn departamento. Cada agao e uma agao em si mesma. Neste 

contexte a sala de apoio e apenas urn apendice, mais uma tarefa a ser cumprida. 
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Nao inserida no trabalho como urn todo, com a finalidade de melhorar a 

aprendizagem dos alunos. 

Ao criar o Programa das Salas de Apoio, a Secretaria de Estado da 

Educac;ao quis reduzir a reprovac;ao na sa serie, ao analisarmos os relat6rios 

finais (2004, 200S e 2006) das escolas selecionadas, constamos que as Salas de 

Apoio a Aprenffizagem nao melhoraram OS indices de aprovac;ao na sa serie. Os 

indices oscilaram para cima e para baixo de urn ana para outro, nao sendo 

possivel dizer que as salas de apoio representaram uma mudanc;a na qualidade 

da aprendizagem dos alunos. 

Apenas uma escola, vide grafico 1, apresentou melhoras significativas nos 

indices de aprovac;ao, chegando a 82,41%. Essa escola aliou ao trabalho das 

Salas de Apoio urn projeto de ac;ao integrada para a sa serie (vide projeto, em 

anexo), Fica evidente que o projeto das salas de apoio a aprendizagem 

fracassou. Torna-se evidente que urn trabalho simples de mudanc;a de postura 

metodol6gica do professor leva a uma mudanc;a significativa no processo de 

aprend izagem. 

Dentre as varias alternativas que poderiam ser implementadas para 

melhorar aprendizagem dos alunos destacamos: 

A Secretaria de Estado da Educac;ao deveria sim oferecer salas de apoio e 

outros recursos para as escolas, porem deveria desafiar mais as escolas a 

melhorem a aprendizagem de seus alunos. 

lnvestimentos pesados na formac;ao dos profissionais da educac;ao. A 

grande maioria dos professores estudou e se formou dentro de propostas 

tecnicistas de aprendizagem e continuam repetindo esses esquemas a exaustao. 
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Mudar a metodologia na forma9ao dos profissionais desenvolve-la a partir da 

pratica pedag6gica poderia, no nosso entendimento, mudar a pratica pedag6gica 

do professor. 

Torna-se importante desafiar as escolas a elaborarem suas propostas 

pedag6gicas com base na propria realidade. Para tanto se faz necessaria ofertar

lhes condi96es, ambiente de trabalho para planejarem seu trabalho coletivamente. 

Se necessaria com assessoria qualificada, pois na maioria dos casos 

constatamos uma grande dificuldade de elabora9ao nas propostas pedag6gicas. 

Alem disso, a forma de atua9ao dos professores que ministram as aulas 

nas 5° series nas salas de apoio. Sua forma9ao e disciplinar e na maioria das 

vezes nao possuem o magisterio e esquecem de que estes alunos necessitam de 

urn olhar especial. A forma9ao desses profissionais e de extrema importancia. 

Mesmo que nao tenha sido a melhor, e necessaria estar a todo momento 

ressignificando seus conhecimentos e se apropriando das leituras de educadores 

que desenvolvem suas teses nos temas relatives as aprendizagens, pois 

sabemos que entender o ser humano exige uma complexidade e a cada momento 

temos descobertas que podem estar ajudando a compreender determinadas 

realidades. Percebe-se, atraves de levantamentos e depoimentos que professores 

da rede publica nao conhecem a teoria de classicos como Piaget e Vygotsky, ou 

se conhecem seu entendimento e imaturo e precisa ser retomado para que haja 

urn resultado significative. 

Alem dos aspectos ja levantados, vale ainda destacar a importancia do 

trabalho coletivo na escola. Na segunda fase do ensino fundamental todas as 

disciplinas sao relevantes, e nao cabe passar o problema apenas aos professores 
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de Lfngua Portuguesa ou Matematica, mas todas as disciplinas devem interagir 

para que o aluno possa ter urn desenvolvimento satisfat6rio. 
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6.ANEXOS 



6.1. ANEXO- 1- SALAS DE APOIO A APRENDIZAGEM- sa SERlE
RESOLU<;AO N.0 208/04- SEED 
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C'rOVERNO DO 
PARA NiX 

Secretaria de Estado da Educa9ao 

SALAS DE APOIO A APRENDIZAGEM - sa SERlE 
RESOLUCAO N° 208/04- SEED 

0 Secretario de Estado da Educac;ao, no uso de suas atribuic;oes legais, 
tendo em vista o disposto na LDBEN 9394/96, o parecer do Conselho de Educac;ao 
Basica n° 04/98- CEB, a Deliberac;ao n° 007/99, do Conselho Estadual de Educac;ao 
- CEE e considerando : 

- a necessidade de dar continuidade ao processo de democratizac;ao, 
universalizac;ao do ensino e garantir o acesso, a permanencia e a aprendizagem 
efetiva dos alunos; 

- o principia da flexibilizac;ao, disposto na LDBEN 9394/96, segundo o qual cabe 
ao sistema de ensino criar condic;oes posslveis para que o direito a 
aprendizagem seja garantido ao aluno; 

- o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios basicos o 
pleno domfnio da leitura, da escrita e do calculo; 

- a necessidade de prover meios aos estabelecimentos de ensino para enfrentar 
as dificuldades de aprendizagem na leitura, na escrita e no calculo; 

- a avaliac;ao na sua forma diagn6stica, continua e cumulativa, como urn processo 
indicativa dos avanc;os e das necessidades diferenciadas de aprendizagem dos 
alunos; 

RESOLVE 

Artigo 1° - lmplementar uma ac;ao pedag6gica para enfrentamento dos problemas 
relacionados ao ensino de Ungua Portuguesa e Matematica e as 
dificuldades de aprendizagem, identificadas nos alunos matriculados na 58 

serie do Ensino Fundamental, no que se refere aos conteudos de leitura, 
escrita e calculo. 

Artigo 2° - Estender o tempo escolar dos alunos de 58 serie com defasagens de 
aprendizagem na leitura, na escrita e no calculo . 

.A.rtigo 3° - Criar salas de apoio a aprendizagem nos estabelecimentos de ensino 
fundamental da rede estadual, tendo em vista o numero de alunos de 58 

serie que nao estao lendo, escrevendo e calculando. 

Artigo 4°- Abrir demandas necessarias para o suprimento de horas-aulas 
decorrentes das salas de apoio a aprendizagem para OS alunos de 58 serie. 



2 

Paragrafo Dnico - Para solicitar demanda para as salas de apoio a aprendizagem o 
estabelecimento de ensino devera dispor de sala de aula adequada. 

Artigo so - Definir criterios para a organiza<;:ao das salas de apoio a aprendizagem: 

Da organizac;ao das salas de apoio a aprendizagem de sa serie: 

§ 1°- nao deverao exceder a 20 (vinte) alunos. 

§ 2°- serao contempladas as disciplinas de Ungua Portuguesa e Matematica. 

§ 3° - a escola devera definir o cronograma de atendimento aos alunos, por 
disciplina. 

§ 4° - deverao funcionar em horario contrario ao qual o aluno da sa serie esta 
matriculado, ou seja, ao aluno matriculado no perlodo matutino sera ofertada a 
oportunidade de freqOentar uma sala de apoio a aprendizagem no vespertine e 
vice-versa. 

§ so - a carga horaria disponibilizada para cada uma das disciplinas (Ungua 
Portuguesa e Matematica) sera de 4 horas-aula semanais, devendo ser 
ofertadas, necessariamente, em aulas geminadas 2 (duas) a 2 (duas). 

§eo- a cada 4 (quatro) turmas de sa serie, por turno, a escola tera direito a abertura 
de demanda para 1 (uma) sala de apoio a aprendizagem. 

Da contratac;ao de professores: 

§ 1° - o suprimento devera ser preenchido por professores habilitados nas disciplinas 
supra citadas. 0 professor, preferencialmente, devera ter experiencia em 1 a a 
4a serie. 

§ 2° - o professor das salas de apoio a aprendizagem devera assumir o 
compromisso de desenvolver urn trabalho diferenciado, buscando 
metodologias que atendam as diferen<;:as individuais dos alunos e contribuam 
decisivamente para a supera<;:ao das dificuldades de aprendizagem. 

Artigo eo - o encaminhamento do aluno para a sala de apoio a aprendizagem, bern 
como sua salda, devera ser feito a partir de avalia<;:ao diagn6stica e 
descritiva pelos professores regentes das disciplinas de Ungua 
Portuguesa e Matematica em consenso com os demais professores da 
turma, assessorados pela equipe pedag6gica da escola. 

Artigo 7° - 0 planejamento das atividades a serem desenvolvidas devera ser 
elaborado pelo professor responsavel pela(s) sala(s) de apoio a 
aprendizagem, em conjunto com o(s) professor(es) regente(s) da(s) 
turma(s) de origem dos alunos e equipe pedag6gica. 
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Artigo 8° - Nas salas de apoio a aprendizagem, a avaliacao devera ser diagn6stica, 
processual e descritiva. Devera fornecer informacoes que possibilitem aos 
professores regentes, a tomada de decisao pedag6gica pela permanencia 
ou nao, de cada aluno na sala. 

Artigo go - Cabe a equipe pedag6gica do estabelecimento de ensino articular e 
acompanhar o planejamento do professor da(s) sala(s) de apoio. 

Artigo 1 0° - 0 assessoramento as escolas sera efetivado pel a Equipe de Ensino do 
Nucleo Regional de Educacao, de acordo com as diretrizes do 
Departamento de Ensino Fundamental. 

Artigo 11° - Ao final de cada semestre, cabera a equipe pedag6gica do NRE enviar 
ao DEF relat6rio, por escola, sabre o desempenho escolar dos alunos das 
salas de apoio a aprendizagem. 

Artigo 12° - Os casas omissos serao resolvidos em conjunto com a 
SUED/DEF/GRHS. 

Curitiba, 02 de marco de 2004. 

Secretario de Estado da Educac;ao. 
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6.2. ANEXO- II -INSTRU<;AO CONJUNTA 1° 04/04- SEED/SUED/DEF 



C'JOVERNO DO 
PARA NiX 

Secretaria de Estado da Educar;ao 
Superintendencia da Educar;ao 

Departamento de Ensino Fundamental 

INSTRU<;AO CONJUNTA N°04/04- SEED/SUED/DEF 

ASSUNTO: Atribuic;6es dos profissionais que atuarao nas Salas de Apoio a 
Aprendizagem - sa serie do Ensino Fundamental, da Rede Publica 
Estadual. 

A Superintendencia da Educac;ao eo Departamento de Ensino Fundamental, 
considerando: 

• a LDBEN n° 9394196, nos Artigos 23 e 32, lnciso I; o Parecer n° 04/98 - CNE I 
CEB, e a Deliberac;ao n° 007/99 do Conselho Estadual de Educac;ao I CEE; 

• a necessidade de uma ac;ao pedag6gica como intervenc;ao nas dificuldades de 
aprendizagem identificadas nos alunos das sa series do Ensino Fundamental, 
nas disciplinas de Ungua Portuguesa e Matematica, conforme previsto na 
Resoluc;ao n° 208/04-SEED, que regulamenta a criac;ao de Salas de Apoio a 
Aprendizagem; 

• a necessidade de definir as func;6es ou atribuic;6es de cada educador integrante 
do processo de implantac;ao das Salas de Apoio a Aprendizagem, emitem a 
presente. 

INSTRUc;Ao 

COMPETE AO PROFESSOR REGENTE 

1. lndicar a Equipe Pedag6gica os alunos com dificuldades de aprendizagem na 
leitura, na escrita e/ou calculos essenciais para as Salas de Apoio a 
Aprendizagem. 

2. Encaminhar a Equipe Pedag6gica justificativa da necessidade de estender o 
tempo do educando na escola e indicar as ac;6es ja desenvolvidas para a 
superac;ao das dificuldades. 

3. Participar com a Equipe Pedag6gica e o professor da Sala de Apoio a 
Aprendizagem da definic;ao de ac;6es pedag6gicas que possibilitem os avanc;os 
no processo de ensino do aluno. 

4. Manter cantata permanente com o professor da Sala de Apoio a Aprendizagem, 
discutindo e acompanhando os avanc;os do aluno. 

S. lnformar a familia do aluno sabre a necessidade do mesmo estender seu tempo 
escolar. 
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6. Participar de forma<;ao continuada (curses, oficinas, grupos de estudos, 
seminaries, etc.) que contribuam para o enriquecimento de sua pratica 
pedag6gica. 

7. Definir com a Equipe Pedag6gica eo professor da Sala de Apoio o momenta de 
dispensa do aluno, considerando a supera<;ao das dificuldades apresentadas no 
parecer descritivo. 

8. Dar continuidade ao acompanhamento do aluno quando vindo da Sala de Apoio 
a Aprendizagem. 

COMPETE AO PROFESSOR DE SALA DE APOIO A APRENDIZAGEM 

1. Planejar com a equipe pedag6gica e o professor regente os encaminhamentos 
metodol6gicos necessaries para atender as necessidades do aluno 
encaminhado .. 

2. Planejar praticas de ensino, bem como encaminhamentos metodol6gicos 
pertinentes as disciplinas de Lingua Portuguesa e Matematica, que venham 
suprir a defasagem de conteudo. 

3. Manter dialogo permanente com o professor regente para redirecionar ou 
adequar os encaminhamentos metodol6gicos, assim como diagnosticar avan<;os 
ou dificuldades no processo ensino-aprendizagem dos alunos. · 

4. Comunicar o professor regente e a equipe pedag6gica sabre as faltas dos 
alunos, buscando saber os motives e apontando possiveis solu<;6es. 

5. Registrar os avan<;os obtidos pelos alunos na avalia<;ao em fichas pr6prias para, 
posteriormente, decidir com a equipe pedag6gica e o professor regente, a 
permanencia ou a dispensa dos mesmos. 

6. Participar da forma<;ao continuada, promovida pela SEED/NRE/Escola. 

ATRIBUI<;OES DA DIRE<;AO E EQUIPE PEDAGOGICA 

1. Decidir com o professor regente a indica<;ao dos alunos para a Sala de Apoio a 
Aprendizagem. 

2. Planejar e acompanhar junto ao professor regente e o professor da Sala de 
Apoio a Aprendizagem o encaminhamento dos conteudos, propondo 
metodologias adequadas as necessidades dos alunos. 

3. Organizar OS grupos de alunos para 0 atendimento na Sala de Apoio a 
Aprendizagem. 

4. Estabelecer em consenso com os professores (regentes e de sala de apoio a 
aprendizagem) a substitui<;ao de alunos, conforme avan<;os na aprendizagem. 

5. Organizar sistematicamente reunioes de estudo (nas horas-atividade, reunioes 
pedag6gicas, etc.), proporcionando situa<;6es que possam subsidiar a a<;ao 
docente. 

6. lnformar a famflia do aluno sabre a necessidade do mesmo estender seu tempo 
escolar. 

7. lnteirar-se do motive das faltas dos alunos, comunicando e buscando solu<;6es 
junto aos pais ou 6rgaos competentes. 

8. Na fun<;ao de diretor, garantir mementos para estudo e reflexao acerca do 
processo de ensino-aprendizagem, bem como a articula<;ao de todo o trabalho 
pedag6gico da escola. 
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9. Enviar as avalia<;:6es continuas realizadas pelos regentes e pelo professor de 
Sala de Apoio a Aprendizagem para subsidiar o NRE na elabora<;:ao dos 
relat6rios a serem enviados ao DEF semestralmente. 

CRITERIOS PARA A ORGANIZACAO DAS TURMAS 

1. A cada 04 (quatro) turmas de sa serie por turno da escola formar-se-a 01 
(uma) turma de alunos; 

2. Essas turmas deverao ser organizadas em grupos de ate 20 (vinte) alunos; 
3. 0 atendimento nas salas de apoio a aprendizagem devera ser feito por 01 

(urn) professor de Ungua Portuguesa e 01 (urn) professor de Matematica com 
04 (quatro) horas semanais, cada urn conforme § so da Resolu<;:ao n° 
208/04. 

Curitiba, 02 de mar<;:o de 2004. 

------------------' 

De acordo: 

____________ , 
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6.3. ANEXO- 1111- PROPOSTA METODOL6GICA DE TRABALHO PARA A sa 
SERlE 



PROPOSTA METODOL6GICA DE TRABALHO PARA A 58 SERlE 

A entrada para A sa serie significa uma grande mudanc;a na vida 
das crianc;as. Eles ficam perdidos: o numero de professores aumenta, a 
organizac;ao dos horarios muda, aumenta o numero de disciplinas, 
encontram novos colegas, de maduros ( 4a serie), ultima serie da 
primeira parte do Ensino Fundamental, passam a serie inicial (Sa serie) 
da segunda fase do Ensino Fundamental. Para tomar o lanche devera 
entrar na filha; tera mais liberdade. Cada professor exige uma coisa, 
todos tem pressa, escrevem rapido no quadro, logo querem apagar. A 
materia dada e completamente diferente de tudo que eu aprendi ... E se 
nao bastasse isso, essa mudanc;a coincide com o infcio da adolescencia, 
na qual estao naturalmente confusos: "Nessa idade, os jovens ainda 
nao sabem estudar e organizar o tempo e nao aprenderam a respeitar 
prazos rfgidos", explica Clice Haddad, orientadora educacional da Escola 
da Vila, em Sao Paulo. 

Alguns procedimentos podem ajudar a enfrentar o grande desafio 
que e a sa serie: 

Procedimentos da escola: 

0 professor da sa serie dever ser um profissional especial. Alguem 
com uma boa experiencia pedag6gica, comprometido com a 
aprendizagem, com a escola. 

Durante a distribuic;ao das aulas, deve dar-se prioridade a sa 
serie; 

Ser preferencialmente o mesmo profissional nos dois turnos, 
manha e tarde. 

Organizar reuni5es pedag6gicas mensais com os professores da 
sa serie. 

Conhecer os alunos: qualidades, limitac;5es, conforme roteiro em 
anexo. 

Envolver os pais na aprendizagem dos filhos, convocando-os 
sempre que for constatada uma deficiencia que a escola nao consegue 
resolver sozinha: problemas de disciplina, falta de motivac;ao do aluno; 
alunos relapsos ... ; 

Procedimentos do professor: 

Os procedimentos a seguir devem ser seguidos pelo professor ate 
que ele perceba que os alunos criaram uma rotina de sala de aula. Isso 
pode durar uma, duas, tres, quatro ou mais semanas. 0 professor 



somente paden§ parar com os procedimentos quando tiver certeza de 
que os alunos, na sua grande maioria, os assimilaram. 

Apresentar-se, escrevendo o nome dele, da disciplina que ministra 
no quadro de giz; 

Orientar qual caderno, livro eles devem abrir; 

Escrever a data no quadro de giz e solicitar para que os alunos 
escrevam a data no caderno. Nos primeiros dias o professor deve 
supervisionar o caderno dos alunos bem de perto. 

Solicitar para que os alunos enumerem as folhas do caderno, e 
orienta-los para que, quando necessaria arrancar uma folha, deverao 
faze-lo a partir da ultima folha da respectiva disciplina; 

Programar a aula de forma que os minutos finais fiquem 
reservados para tirar duvidas, guardar o material e anotar a lic;:ao de 
casa. 

Dar mais de um dia para a tarefa de casa e sempre tamar cuidado 
para nao sobrecarregar OS jovens. 

Produzir calendarios de provas com antecedencia para evitar a 
coincidencia de datas entre diferentes disciplinas e para ajudar a classe 
a programar os estudos. 

Oriente-as a usar a agenda; 

Nao considerar as provocac;:oes dos adolescentes como ofensa. 
Nem os erros como um pecado que deve ser condenado, mas uma 
tentativa que nao deu certo. 0 aluno esta na escola para aprender e o 
professor para ensinar. Nao saber e errar sao partes do mesmo 
processo da aprendizagem. 

Corrija seu aluno com firmeza, enfocando apenas o erro. Evite os 
chamados sermoes, comentarios pejorativos que ferem os sentimentos 
do aluno. Evite insinuac;:oes, fale de forma clara. 


