
 
 

Universidade de Brasília 

Instituto de Psicologia/SECADI/MEC 

Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 

 

 

 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS 

HUMANOS, NO CONTEXTO DA DIVERSIDADE CULTURAL – EEDH 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS ESCOLARES: possibilidades de ensino para crianças  

 

 

 

 

 

 

 

SUZANA MEDEIROS DE SOUZA AGUIAR 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA 

2015 

 



ii 
 

Universidade de Brasília 

Instituto de Psicologia 

Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 

 

 

 

 

 

SUZANA MEDEIROS DE SOUZA AGUIAR 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS ESCOLARES: possibilidades de ensino para crianças  

 

 

 

 

 

Pesquisa-intervenção apresentada à 

Universidade de Brasília (UnB) como 

requisito para obtenção do grau de Especialista 

em Educação em e para os Direitos Humanos, 

no contexto da Diversidade Cultural. 

 

 

 

 

Professor (a) orientador (a): Me. Taísa Resende Sousa 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA 

2015 



iii 
 

Universidade de Brasília 

Instituto de Psicologia/SECADI/MEC 

Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 

 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS 

HUMANOS, NO CONTEXTO DA DIVERSIDADE CULTURAL – EEDH 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso de autoria de Suzana Medeiros de Souza Aguiar, 

intitulada “Estratégias escolares: possibilidades de ensino para crianças”, submetido ao 

Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, no âmbito da SECADI/MEC, como 

parte dos requisitos necessários para obtenção do grau de Especialista em Educação em 

e para os Direitos Humanos no Contexto da Diversidade Cultural, foi defendido e 

aprovado pela banca examinadora abaixo assinada: 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Profª Mestre Taísa Resende Sousa (Presidente) 

Universidade de Brasília – UnB 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Profª Mestre Consuelo da Piedade Bernardo Ferreira (Examinador/a) 

Universidade de Brasília – UnB 

 

 

 

Brasília, novembro de 2015  



iv 
 

SUMÁRIO 
SUMÁRIO ....................................................................................................................... iv 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ...................................................................... v 

RESUMO ........................................................................................................................ vi 

ABSTRACT ................................................................................................................... vii 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ................................................................................... 3 

Capítulo I: Educação como um Direito Humano .......................................................... 3 

Capítulo II: A educação institucionalizada, o papel do Estado e o direito à 

aprendizagem dos estudantes de comunidades economicamente desfavorecidas ........ 5 

Capítulo III: Atuação da escola sobre o ensino e a aprendizagem das crianças com 

déficit pedagógico ......................................................................................................... 8 

Capítulo IV: Possíveis estratégias de ensino para estudantes com dificuldade no 

processo de ensino-aprendizagem .............................................................................. 11 

OBJETIVOS DA PESQUISA ........................................................................................ 14 

Objetivo Geral ............................................................................................................. 14 

Objetivos Específicos ................................................................................................. 14 

METODOLOGIA ........................................................................................................... 15 

Pressupostos Metodológicos ....................................................................................... 15 

Contexto ...................................................................................................................... 16 

Participantes da Pesquisa ............................................................................................ 17 

Instrumentos de Pesquisa ............................................................................................ 17 

Análise das informações ............................................................................................. 17 

AÇÕES INTERVENTIVAS .......................................................................................... 19 

ANÁLISE DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO ....................................................... 20 

Educação e prática pedagógica ................................................................................... 20 

Direito à educação e direito à aprendizagem .............................................................. 22 

Atuação escolar e estratégias de ensino-aprendizagem .............................................. 23 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 26 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 27 

ANEXO A: Roteiro de entrevista semiestruturada ........................................................ 31 

ANEXO B: Oficina de devolução e de debate ............................................................... 32 

ANEXO C: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) .............................. 33 

 

  



v 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ANEE's – Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

DUDH – Declaração Universal dos Direitos Humanos 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

PPP – Projeto Político Pedagógico 

TGD – Transtorno Global do Desenvolvimento 

  



vi 
 

RESUMO 
Esta pesquisa surgiu da necessidade de perceber a educação como um direito 

humano que vai além da permanência na escola e que garante aos estudantes a 

aprendizagem, principalmente daqueles estudantes que apresentam alguma dificuldade 

nesse processo. O objetivo geral consiste em analisar as estratégias, utilizadas pela 

escola, para garantir o direito à aprendizagem das crianças que apresentem alguma 

dificuldade no processo de ensino-aprendizagem. O contexto da pesquisa foi uma escola 

classe na cidade de Santa Maria, Distrito Federal, com o intuito de analisar as 

estratégias utilizadas pela escola para garantir o direito à aprendizagem das crianças em 

início do processo de alfabetização. Trata-se de uma pesquisa qualitativa em que foram 

utilizados como fonte de construção de informações: entrevistas semiestruturadas, 

análise documental do PPP e oficina devolutiva e de debate. A principal ênfase dada à 

pesquisa é em relação às intervenções que se possa fazer no ambiente pedagógico 

estudado. Para analisar o processo de intervenção, estabeleceu-se três categorias 

temáticas: educação e prática pedagógica; direito à educação e direito à aprendizagem; e 

atuação escolar e estratégias de ensino-aprendizagem. De tal maneira, esta pesquisa 

possibilitou a práxis, preconizada por Freire (1996), em que o educador e a própria 

escola se permitem vivenciar a reflexão crítica sobre a prática. Com isso, foi possível 

compreender que a instituição educativa pode agir de maneira opressora quando não 

adéqua suas metodologias às reais necessidades apresentadas pelos educandos. Cabe, 

portanto, aos profissionais de educação o compromisso de perceber e se ajustar ao que o 

estudante precisa, colaborando para uma aprendizagem mais efetiva, principalmente em 

relação àqueles que apresentam alguma dificuldade. Notou-se, com a realização desta 

pesquisa-ação, que há um entendimento geral de que a educação é um direito humano e 

precisa se comprometer com o direito de aprendizagem dos estudantes. No entanto, é 

visível que um dos entraves deste processo é a dificuldade de colocar em prática esse 

direito. Por fim, em âmbito geral, espera-se que este estudo permita novas reflexões e 

incite um processo de busca por melhorias no que tange à garantia do direito de 

aprendizagem, entendido como um direito que vai além da simples permanência na 

escola, mas sobretudo, que garanta a qualidade do que é aprendido e ensinado, fazendo 

sentido aos sujeitos envolvidos no processo escolar-educacional. A partir daí, é possível 

constatar outras possibilidades de estudo e intervenções para auxiliar a instituição a 

vencer as barreiras que entravam o processo educativo. 

 

Palavras-chave: educação, direitos humanos, estratégias de ensino-

aprendizagem, dificuldade de aprendizagem e escola. 
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ABSTRACT 
This research arose from the need to perceive education as a human right that 

goes beyond staying in school and ensures that students learning, especially those 

students who have some difficulty in the process. The overall objective is to analyze the 

strategies used by the school to ensure the right to learn of children who have some 

difficulty in the teaching-learning process. The context of the research was an 

elementary school in Santa Maria, Distrito Federal, in order to analyze the strategies 

used by the school to ensure the right to children's learning in early literacy process. It is 

a qualitative research in which they were used as a source of building information: 

semi-structured interviews, document analysis of the PPP, return workshop and debate. 

The main emphasis is given to research regarding interventions that can be done in the 

studied educational environment. To analyze the process of intervention, set up three 

thematic categories: education and teaching practice; right to education and right to 

learn; and school performance and teaching-learning strategies. So, this research 

allowed the praxis, recommended by Freire (1996), where the teacher and the school 

itself allow themselves to experience the critical reflection on practice. Thus, it was 

possible to understand that the educational institution can act in a manner oppressive if 

not their methodology adapts it to the real needs presented by students. It is therefore to 

education professionals committed to perceive and adjust to what the student needs, 

contributing to a more effective learning, especially in relation to those who have some 

difficulty. It was noted, with this research-action, there is a general understanding that 

education is a human right and need to commit to the right of student learning. 

However, it appears that one of the obstacles of this process is the difficulty of putting it 

into practice. Finally, at the general level, it is expected that this study will allow new 

ideas and incite a search process by improvements in terms of ensuring the right to 

learning, understood as a right that goes beyond simply staying in school, but above all, 

guaranteeing the quality of what is learned and taught, making sense to those involved 

in the school and educational process. From there, you can find other educational 

opportunities and interventions to assist the institution to overcome the barriers 

hindering the educational process. 

 

Keywords: education, human right, teaching and learning strategies, learning 

difficulties and school. 
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INTRODUÇÃO 
A pesquisa apresentada surgiu da necessidade de aprofundar o estudo iniciado na 

graduação em Pedagogia da pesquisadora, cujo foco de análise concentrou-se no 

contexto de desenvolvimento e segregação social, o que resultou em uma monografia 

intitulada “Educação como fator de mudança social”. Em decorrência das características 

da graduação, este estudo deixou lacunas que merecem ser estudadas com maior 

profundidade, principalmente no que tange aos direitos de aprendizagem dos estudantes. 

Embora o interesse por este tema tenha ganhado forma durante a graduação da 

pesquisadora, há 11 anos a mesma encontra-se engajada em atividades sociais voltadas 

à reafirmação dos direitos humanos, mais especificamente direcionadas à criança e ao 

adolescente.  

Assim, esta pesquisa-ação justifica-se pela necessidade de compreender que o 

direito à educação vai além da garantia de acesso à escola, pois não basta estar na 

escola, é preciso aprender com eficiência e qualidade. Este tema enquadra-se na 

temática do direito à aprendizagem, em um sentido pedagógico mais específico, pois se 

direciona a crianças em início de escolarização, especificamente, em uma Escola Classe 

na cidade de Santa Maria, no Distrito Federal (DF). 

Uma realidade muito percebida nas escolas públicas do DF é o fato de que, ao 

final de três anos de alfabetização, temos um alto índice de estudantes que ainda não 

concluíram o processo de alfabetização, ou seja, não lêem, não interpretam, tão pouco 

produzem textos com clareza. O problema é que, fatidicamente, essas são as crianças 

que acabam evadindo da escola, por motivos variados e o insucesso escolar não só 

contribui como pode ser a causa desta evasão. 

Portanto, tal pesquisa é importante para a escola e a comunidade escolar 

perceber a dimensão do problema da não-alfabetização, bem como, visualizar a médio e 

longo prazo as consequências trazidas por tal situação. Tendo esse fato como base, o 

questionamento que se faz necessário é: quais estratégias a escola utiliza para garantir o 

direito à aprendizagem das crianças? Vale ressaltar que este público, em sua maioria, 

são crianças de famílias socialmente excluídas e/ou financeiramente desfavorecidas. 

Trata-se de uma problemática que merece atenção em virtude da fragilidade social em 

que se encontram esses estudantes e em decorrência das consequências que essas 

dificuldades pedagógicas acarretarão na vida escolar dos mesmos. 

Acredita-se ser importante que gestores, educadores, pais e estudantes se 

percebam na condição de sujeitos participantes do processo pedagógico, para que 
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assumam o papel que lhes cabe no sentido de garantir o direito a uma educação efetiva e 

eficaz nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Em termos de Educação em e para os 

Direitos Humanos, esta pesquisa-ação não se propõe a encontrar vítimas e culpados, 

mas estudar o fenômeno e delimitar as variáveis que colaboram para a não 

aprendizagem das crianças. Além disso, pretende-se buscar estratégias e apontar ações 

em nível local que favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades e 

inteligências múltiplas dos estudantes. 

A estrutura desta pesquisa-ação baseia-se em intervenções diretas junto à uma 

Escola Classe de Santa Maria, através de uma metodologia qualitativa com a análise 

documental do Projeto Político Pedagógico (PPP) da referida instituição, entrevistas 

semiestruturadas com a equipe diretiva e equipe pedagógica, além de oficinas 

devolutivas e de debate com as profissionais. A fundamentação teórica traz autores que 

ajudam a perceber o contexto sócio educacional e de direitos humanos que se 

enquadram neste objeto de estudo. 

Sendo assim, acredita-se que esta proposta de pesquisa-ação fornecerá elementos 

para intensificar o debate sobre como a educação escolar vem se concretizando frente às 

dificuldades de aprendizagem das crianças em início de escolarização. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Capítulo I: Educação como um Direito Humano 

Neste tópico, analisa-se a educação como um dos principais direitos humanos 

assegurada na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH, 1948), em que 

estabelece que “a educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao 

reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais” (art. 26º). Dessa forma, 

preconiza-se que a educação é um direito de todos e que independe de classe social ou 

qualquer outro fator presente na diversidade humana. 

A palavra educação, muitas vezes, remete-se às relações que se estabelecem em 

um ambiente institucionalizado formalmente para este fim. No entanto, Pulino (2014) 

traz à tona a noção da educação praticada desde o nascimento. A escola, ao receber uma 

criança para ser alfabetizada, depara-se com um ser em formação, que é inserido em um 

ambiente pré-concebido há milênios, mas ela traz consigo, ainda que de forma limitada, 

seu ponto de vista, sua educação, sua história. Cabe à escola trabalhar essa limitação, 

ampliando-a e renovando-a. 

No entanto, um aspecto intrigante é a forma como a escola vem conduzindo essa 

educação formal. Nesse ponto, atenta-se para a análise do contexto social brasileiro, 

tomando por base o que expõe Pulino (2014). Desde a década de 30 do século passado 

observa-se um forte movimento progressista se delineando na educação brasileira que 

traz à tona uma perspectiva libertadora e autônoma para o fazer pedagógico. No entanto, 

na segunda década do presente século, ainda encontram-se arraigadas ao cotidiano 

escolar práticas educativas limitadoras e preconceituosas de profissionais das mais 

diversas origens. 

Imbuir a comunidade escolar de elementos que possibilitem seu crescimento de 

forma crítica é, ao mesmo tempo, contribuir para a fundamentação primeira dos direitos 

humanos, que é uma vida digna. Para isso, acredita-se ser preciso uma ação escolar que 

ultrapasse a relação professor/aluno e vai buscar nos pais, na equipe gestora e nos 

demais atores que permeiam o ambiente escolar, parcerias que proporcionem a 

construção de um saber comunitário e amplo relacionado aos direitos humanos. 

Já Freire (1996) em sua conceituação sobre a educação sugere uma prática 

pedagógica libertadora que em sua pura acepção seria impossível de implantar em uma 

sociedade capitalista, defendendo uma educação igualitária em que a função da escola 

seria formar cidadãos conscientes de seu papel, através de uma educação crítica e 
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reflexiva. Ao adotar essa postura, o autor deixa claro a concepção de criticidade, quando 

a define como sendo uma forma de superação da curiosidade ingênua, não deixando de 

ser curiosidade, mas seguindo uma linha epistemológica que a afasta do senso comum e 

a aproxima de uma reflexão consciente acerca da realidade social. O autor exerce 

grande influência naquelas pessoas que defendem uma educação voltada aos interesses 

da maioria da população, em detrimento de uma sociedade de classes, desigualitária, 

que, por conseguinte, viola incessantemente a garantia de direitos. 

É em Freire (1996) que encontramos consubstanciada a ideia de uma educação 

voltada para a formação integral do indivíduo. Nesses termos ele defende uma educação 

crítica e consciente, ou seja, que mostre ao indivíduo sua realidade a fim de que ele 

consiga identificar sua situação frente ao mundo. Não basta que o educador estude a 

realidade dos educandos e incruste suas perspectivas e ponto de vista, sem permitir que 

eles façam uma reflexão acerca da realidade que os cerca. 

Em sua obra Pedagogia do Oprimido, Freire (1987) sugere a utilização dos 

“Temas Geradores” a fim de garantir ao educador a oportunidade de utilizar uma prática 

que permita aos educandos a discussão de assuntos que lhes interessam e que aos 

poucos vão complementando a prática educativa. Neste intuito, o educador passa a 

exercer sua função como um todo, pois além de trabalhar a questão dos conteúdos 

programáticos, ele prepara seus alunos para entender a realidade sócio-política, segundo 

a visão e a necessidade da comunidade em que estão inseridos. Dada a diversidade 

humana, esta metodologia de ensino pode ser considerada democrática na medida em 

que os próprios educandos traçam as temáticas de acordo com sua vivência, tendo assim 

a oportunidade de focar nas problemáticas mais recorrentes que envolvem comunidade 

escolar. 

Nesta perspectiva, acredita-se que a educação tem fundamental importância em 

comunidades que estão à margem da sociedade, pois cumpre-lhe exercer o papel de 

agente crítica e reflexiva da realidade, oportunizando aos educandos a compreensão de 

suas potencialidades e dos meios que poderá utilizar-se para efetivamente transformar a 

realidade social na qual estão inseridos. Vale ressaltar que a educação, quando cumpre 

seu papel de conscientizar os educandos e auxiliá-los na análise social a fim de 

constituir suas opiniões, precisa, necessariamente, respeitar o ponto de vista e as 

decisões dos educandos, evitando sobremaneira a imposição da ideologia do educador. 

Tornar a educação um direito humano é proporcionar uma vida digna através da 

formação crítica e cidadã. Warat (2004) faz um importante alerta quando afirma que “a 
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educação, em sua finalidade fundamental, encontra-sereferida ao objetivo de fazer 

crescer as pessoas em dignidade, autoconhecimento, autonomia e noreconhecimento e 

afirmação dos direitos da alteridade” (p. 70), ou seja, o autor toma a educação como 

ferramenta de primordial para assegurar os direitos humanos. Além disso, para ele a 

educação estaria nos pilares da Declaração Universal dos Direitos Humanos quando 

depende dela para difundir o conhecimento crítico sobre os seus direitos em 

comunidades social e politicamente.  

Outro ponto importante destacado por Warat (2004) é quanto ao projeto 

pedagógico, ferramenta de importante engajamento político e educacional, que necessita 

preconizar as bases dos direitos humanos para garantir que a prática educativa seja 

permeada pelo senso crítico e conscientização dos educandos quanto ao seu papel e seus 

direitos. Essa perspectiva ganha maior atenção quando se trata da privação de direitos 

em um sistema educacional que falha ao ofertar uma educação pública que não atende 

as necessidades sociais dos educandos, nem tampouco prioriza direitos básicos da 

pessoa humana. 

Sendo assim, entende-se que a educação institucionalizada é fundamental 

ferramenta “na mão” dos educadores para garantir um aprendizado eficiente, formando 

pessoas com uma consciência crítica quanto aos seus direitos, permitindo ao indivíduo 

romper com formas de dominação social que desencadeia a privação e a violação de 

direitos humanos. 

 

Capítulo II: A educação institucionalizada, o papel do Estado e o direito à 

aprendizagem dos estudantes de comunidades economicamente desfavorecidas 

Analisando a comunidade de Santa Maria, plano de fundo deste estudo, percebe-

se que os aspectos políticos e econômicos influenciam diretamente a condição social a 

qual está submetida e tais influências permitem afirmar que não se pode deixar de 

abordar outros aspectos que se interrelacionamneste meio. Nesta perspectiva, o aspecto 

econômico tem papel fundamental no processo que desencadeia a segregação social e a 

desigualdade socioeconômica. O desemprego e o baixo poder aquisitivo são resultados 

de uma sociedade marcada pela centralização do poder político e econômico, resultando 

em sérias consequências para os que estão à margem do processo.  

Em Severino (1994) encontramos uma clara definição para este jogo de poder, 

onde ele relata as condições hierárquicas de poder e dominação social.A hierarquia que 

caracteriza a “sociedade formal” também está presente em uma “sociedade informal”, 
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onde a minoria detentora de poder político e econômico está no topo da pirâmide e a 

maioria socialmente segregada está na base. O neoliberalismo, enquanto sistema 

econômico, prega a descentralização do poder e a estratificação de uma sociedade 

marcada pela divisão de classes. Esta descentralização de poder faz com que toda a 

riqueza fique concentrada nas mãos de pequenos grupos, deixando grande parte da 

população à mercê do processo. A existência de ricos e pobres é mera decorrência das 

lutas econômicas travadas na sociedade, pois sobrevivem os mais fortes e aqueles que 

detêm os meios de produção, ficando os pobres sujeitos a uma exclusão que é intrínseca 

ao processo de desenvolvimento econômico. Para Bourdieu (1989), o neoliberalismo é: 

[...] um discurso forte, que só é tão forte e difícil de combater em razão de ter 

ao seu lado o poder de um mundo de relações de forças que ele contribui para 

que se torne o que é, orientando as escolhas daqueles que dominam as 

relações econômicas e a elas acrescentando sua força própria, particularmente 

simbólica (BOURDIEU, 1989, p.136). 

 

O neoliberalismo cria estratégias para impregnar no meio social o seu discurso, 

tornando-o censo comum e convencendo as pessoas da beneficência de sua ideologia, 

mascarando suas consequências negativas com argumentos que pendem para a 

individualização da culpa e do auto fracasso. 

Em relação à concepção de direitos humanos, Sousa Junior (2015) destaca que a 

compreensão dos “direitos se constroem e desconstroem na medida dos contextos de 

desenvolvimento político e social de cada sociedade, em sua própria história” (p. 12). 

Daí, temos que a construção desses direitos se concretiza do micro para o macro, ou 

seja, das necessidades de grupos minoritários para o reconhecimento global dos seus 

direitos. 

Assim, a sociedade civil é legítima ao lutar pela criação de seus direitos que, 

segundo Sousa Junior (2015), não podem ser de incumbência estrita dos juristas. Neste 

aspecto, há que se considerar os processos históricos inerentes à constituição dos 

direitos, ao passo que isto é o que confere autenticidade para sua aplicação. 

Para Durkheim (1983), o Estado “é um órgão especial encarregado de elaborar 

representações que valem para a coletividade” (p.46), de modo que essas representações 

estão imbuídas do discurso da classe dominante, contribuindo para a lógica neoliberal e 

reafirmando a desigualdade de classes. De tal maneira, observa-se que o Estado 

colabora para a segregação dos indivíduos menos favorecidos, quando suas políticas 

reforçam as desigualdades e contribuem para a descentralização do poder, outorgando 

os bens econômicos às mãos daqueles que dominam o mercado de produção. 
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Complementa-se este ponto de vista com os estudos de Saviani (1998) onde o 

autor destaca que ao falar de uma sociedade que tem suas relações reguladas em 

decorrência de um Estado capitalista, consequentemente deve-se levar em consideração 

que esta organização penderá para a consolidação dos interesses privados em detrimento 

dos interesses públicos. O autor define as políticas sociais como um contrassenso a esta 

tendência capitalista e engloba nelas aspectos como a educação, a cultura, a saúde e a 

assistência social. Tomando a política educacional como um desdobramento da política 

social, tem-se que esta não está inserida no contexto econômico que se solidifica 

contrariamente aos interesses de caráter social.  

Por este motivo, Saviani (1998) defende que a existência de uma política social 

“decorre do caráter anti-social da economia e, portanto, da política econômica nas 

sociedades capitalistas” (p.122). Sendo assim, para a solidificação da política 

educacional é necessário que as políticas sociais sejam desatreladas dos interesses 

econômicos e de seu caráter compensatório que a reproduz com o objetivo de amenizar 

o caráter antissocial presente em seu discurso neoliberal. 

Seguindo esta linha de pensamento, encontra-se em Gadotti (1987), a afirmação 

de que o Estado tem a função de mediador dos interesses econômicos das classes 

dominantes e apesar de ter sua função econômica limitada pelo sistema neoliberal, ele 

utiliza suas instituições para garantir a ordem. Nesse aspecto, a educação funciona como 

agente disciplinador, convencendo os alunos de que deve-se respeitar o modelo 

econômico vigente e contribuir para seu desenvolvimento. Assim, suas capacidades de 

criticidade e consciência são reduzidas à obediência e submissão ao modelo vigente. 

Instaura-se na sociedade valores que visam à individualidade, à competição e à 

hierarquização a fim de impelir as pessoas pela busca de resultados, colocando o 

fracasso em evidência, aliado ao medo de ficar socialmente segregado. 

O Estado tem a função de impor as verdades que serão adotadas pelos indivíduos 

na sociedade, por isso tem papel primordial no estabelecimento ou não dos anseios 

neoliberais. Segundo Foucault (1992): 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua "política geral" de verdade: 

isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; 

os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados 

verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas 

e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o 

estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro 

(FOUCAULT, 1992, p. 10). 
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Acredita-se que as formas de controle e de reafirmação das verdades e não-

verdades são constituídas de acordo com cada sociedade. Atualmente as mais utilizadas 

são as campanhas midiáticas que envolvem a população como um todo e que, 

indiscutivelmente, vão colocando limites nos indivíduos e impondo formas de consumo. 

Assim, sem que as pessoas percebam, todos estão cantarolando os mesmos hinos que 

enaltecem o domínio do Estado e reafirmam os interesses neoliberais. 

O papel da educação é primordial neste ponto, já que o discurso mais difundido 

é o de que através da educação é possível adentrar o mercado de trabalho e o mundo do 

consumo. Uma vez que a educação não possibilita estas chances, as pessoas ficam à 

mercê da sorte, restando-lhes apenas arcar com o prejuízo de um fracasso escolar. No 

entanto, o que ocorre em termos de educação é um caminho inverso que deteriora as 

oportunidades educacionais fazendo com que a grande maioria da população não tenha 

acesso à educação ou tenha de forma precária, sendo assim, a escola não desempenha 

seu papel de formação crítica do cidadão.  

 

Capítulo III: Atuação da escola sobre o ensino e a aprendizagem das crianças com 

déficit pedagógico 

Para refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem, levando em 

consideração os papéis de educador e educando, toma-se como base os estudos de 

Pulino (2014). Em sala de aula é possível observar nos estudantes realidades tão 

diversas que se faz necessário um exercício de autorreflexão acerca da postura 

pedagógica do educador.  

As relações interpessoais trazem leituras de mundo muito distintas, marcas 

singulares, formadas a partir das culturas com as quais convive em sua comunidade. 

Geralmente, as crianças estudam em escolas que estão inseridas na sua comunidade. No 

entanto, nas escolas públicas do Distrito Federal, temos a oportunidade de conviver com 

choques culturais de contextos variados: emigrantes de diversas partes do país, tanto 

professores quanto alunos, diversidade religiosa, diversidade cultural, conflito de 

gerações, etc. 

Esse contexto permite observar como a opinião e a cultura dos educadores 

prevalece nessa disputa de interesses, pois está a serviço de um currículo hegemônico 

que não leva em consideração as peculiaridades intrínsecas ao fazer pedagógico. E, 

ainda assim, quando a escola se apoia no PNE (Plano Nacional de Educação) e propõe 

um trabalho com a transversalidade, corre o risco de se esbarrar na postura rígida de 
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alguns profissionais que, para não repensar sua postura, preferem não aderir aos 

projetos.  

Essa perspectiva dialoga com Boaventura (2006)quando ele propõe um 

cosmopolitismo subalterno e insurgente que indica alternativas à hegemonia neoliberal 

da escola, propondo uma atuação progressista que permite aos sujeitos a reflexão crítica 

de sua posição sociocultural. Ou seja, credita à escola a possibilidade de romper com 

esta lógica e trabalhar por uma proposta educativa mais engajada com a formação 

cidadã de seus educandos. Uma atuação escolar neste sentido contribui para a 

consolidação prática de direitos humanos que acabam renegados ou esquecidos em meio 

a práticas pedagógicas excludentes e mal direcionadas. 

Porém, não basta a pura existência de uma legislação para garantir o direito à 

educação, tão pouco para garantir os Direitos Humanos. Atualmente, circunda 

socialmente a máxima sobre a importância da educação, mas de forma prática, esse 

axioma não convence, principalmente, quando se trata de classes social e 

economicamente menos favorecidas. 

Essa reflexão parte do fato de que em comunidades segregadas é comum 

encontrar desestruturas decorrentes da falta de informação, educação, cultura, lazer, 

esporte, saneamento básico e alimentação adequada. Estes fatores refletem diretamente 

na formação das famílias e, por conseguinte, na formação das crianças que nascem 

naquele contexto. 

A compreensão do tornar-se humano é um conceito que evolui junto com a 

sociedade e se modificada de acordo com o tempo, a cultura, os povos e o momento 

histórico. Portanto, a compreensão que temos hoje do ser humano, do ser homem e do 

ser mulher é uma conquista sócio-histórica-cultural. 

 Segundo Pulino (2014), essa construção histórica é uma promessa agregada ao 

fazer-se humano. No entanto, esse processo perpassa pela família quando depende dela 

a entrada e permanência dos educandos na escola. Por mais que existam leis que 

deliberam sobre essa responsabilidade familiar, a permanência é um aspecto que 

ultrapassa o legal. 

 Pulino (2014) desenvolve o conceito de “placenta social” que se constitui como 

a construção social da identidade da criança, ou seja, é necessário considerar o 

indivíduo atrelado ao meio em que vive. Por isso, é essencial que a instituição Escola dê 

uma atenção especial aos índices que mostram a evasão de crianças oriundas das 

“placentas sociais” segregadas.Há, sem dúvida, uma série de fatores discutíveis, mas o 



10 
 

ponto primordial é o de que a entrada e permanência na escola dependem não só da 

concepção do tornar-se humano, mas principalmente, de como essa concepção é 

socialmente construída.  

Neste aspecto, é importante considerar a concepção de educação em direitos 

humanos descrita por Carbonari (2007), pois ela traz em sua essência o foco no sujeito 

de direitos que busca romper a violação de direitos através de uma proposta 

emancipadora e pluridimensional. 

 O autor aponta para a necessidade de se considerar que “a violação dos direitos 

humanos produz vítimas” (CARBONARI, 2007, p. 270) que se tornam o foco da 

educação em direitos humanos na busca por romper com essa violação ao perceber-se 

como tal e buscar mecanismos para denúncia e superação. Assim, garante-se ao sujeito 

sair da passividade e engendrar em um caminho que busca a emancipação e a garantia 

de direitos que caminha no sentido do individual para o coletivo. 

 Neste sentido, Cabonari (2007) defende que os sujeitos de direitos humanos se 

formam através de uma construção relacional entre sujeitos e direitos e, portanto, é 

conflituosa. A partir daí, constrói-se uma concepção de educação em direitos humanos 

emancipadora e corrobora com os estudos do pedagogo Paulo Freire, onde afirma que a 

“a sectarização é um obstáculo à emancipação humana” (FREIRE, 2009, p. 26). Para 

estas abordagens, necessário se faz redimensionar culturalmente a construção de direitos 

humanos, admitindo-se a natureza subjetiva do sujeito e construtiva do conflito como 

forma de percepção e promoção dos direitos. 

 Freire (1987) ainda defende uma “pedagogia que faça da opressão e de suas 

causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário 

na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e refará.” (p. 34). Dessa forma, 

assim como afirma Carbonari, torna-se inadmissível o retrocesso num cenário 

encabeçado por uma prática pedagógica emancipadora em direitos humanos. Ambos os 

filósofos trabalham em prol de uma linha crítica e libertadora e encontram na educação 

uma forma de concretizar esta utopia alcançável.  

Segundo Carbonari (2007) “além de competências, a educação há que promover 

a construção de atitudes e posturas de vida – tem exigência ética” (p. 177) e, para a 

concretização desta proposta, é necessário repensar a instituição escola, pois a educação 

se constrói em âmbito coletivo, nas interrelações sociais e ultrapassa os muros 

institucionais. Portanto, é importante analisar a forma como a escola direciona suas 
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metodologias de aprendizagem, pois influenciam diretamente na vida escolar dos 

estudantes. 

 

Capítulo IV: Possíveis estratégias de ensino para estudantes com dificuldade no 

processo de ensino-aprendizagem 

A aprendizagem dos estudantes é fator prioritário dentro do ambiente escolar. 

Mas para que ocorra de maneira satisfatória, necessário se faz a análise das relações que 

permeiam este ambiente. Santos e Mieto (2015) trazem uma concepção do eu e do outro 

baseada nos estudos de Henri Wallon e Lev Vigostki. Segundo a teoria de Wallon, o 

outro é essencial na construção do eu, pois este se desenvolve a partir da interação 

emocional com o outro. Podemos afirmar que o desenvolvimento está ligado às relações 

que se estabelecem entre o eu e o outro. Para Vigostki, o desenvolvimento humano se 

dá por meio do movimento dialético, em que eu e outro se constroem ao mesmo tempo, 

influenciando e sendo influenciados pelas questões de interação histórico-sócio-cultural.

 Em ambos, encontra-se a interação entre o eu e o outro como fator fundamental 

no desenvolvimento. Em termos de educação, essa interação é fundamental para o 

estabelecimento do vínculo de confiança para que ocorra de fato uma aprendizagem 

significativa. Romper essa dicotomia antagônica de professor versus aluno é 

fundamental para se estabelecer um ambiente apropriado ao planejamento pedagógico e, 

por conseguinte, ao aprendizado dos estudantes. Dessa forma, o desenvolvimento, no 

contexto escolar, flui de maneira mais prazerosa para professores e estudantes quando 

se permite o surgimento desses vínculos pedagógicos. 

 Em termos práticos, é preciso considerar que o meio através do qual o professor 

utiliza para difundir sua prática educativa é o currículo. No entanto, sua dimensão 

global não é apropriada pelo corpo docente da escola, mas sim estabelecida através de 

uma política global de institucionalização escolar. Portanto, a definição do currículo 

envolve características culturais e variam de acordo com o interesse e com a situação 

política e econômica de cada cultura.  

Sacristán (1998) define currículo como “o projeto seletivo de cultura, 

condicionado cultural, social, política e administrativamente, que preenche a atividade 

escolar e que se torna realidade dentro das condições da escola tal como se acha 

configurada” (p. 34). Nesta perspectiva observa-se claramente que os anseios 

econômicos e políticos de cada cultura influenciam diretamente a prática pedagógica e 

são reafirmados através do currículo difundido na comunidade escolar. Ao tratar de uma 
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educação motivada pela aprendizagem efetiva dos estudantes é necessário entender 

quais os discursos que permeiam a prática educativa e a forma pelo qual eles estão 

arraigados no contexto e na vida social.  

Institucionalizar uma prática educativa que atenda às necessidades específicas de 

cada comunidade é uma tarefa que envolve uma complexidade de pessoas que estejam 

direta e indiretamente ligadas à prática educativa. A constituição curricular deve ser 

definida por aqueles que têm ligação direta com sua prática e aplicabilidade, ou seja, o 

corpo docente. De tal maneira, os educadores devem estar envolvidos no processo de 

consolidação curricular a fim de atrelar sua vivência às concepções teóricas advindas do 

âmbito educacional. Tal postura contribui para a solidificação de uma prática educativa 

que esteja em consonância com os objetivos e as necessidades de cada ambiente escolar 

e sua respectiva comunidade. Isso tem a ver com a proposta de escola democrática, em 

que todos os sujeitos se envolvam nas construções do processo de educação. 

Para investir em uma prática educativa centrada na aprendizagem dos estudantes 

é primordial que os professores se envolvam no processo de maneira crítica e reflexiva 

acerca do contexto curricular. Um bom caminho é investir em cursos de formação 

continuada focados na discussão dos currículos já impostos, a fim de promover uma 

prática reflexiva e orientar uma atuação pedagógica preocupada com as dimensões 

políticas inerentes à composição curricular. 

Os professores têm influência consubstanciada na perpetuação do currículo 

histórica e tradicionalmente implementado. Uma vez que não conseguem dissociar sua 

prática pedagógica da concepção tradicionalmente arraigada em sua formação e, 

principalmente, na academia, sua tendência é perpetuar aquela prática da qual já faz 

parte.  

Neste contexto Giroux (1997) diz que os professores “desempenham um papel 

vital na manutenção da estrutura das escolas e transmissão dos valores necessários para 

sustentar a ordem social mais ampla” (p. 66), contribuindo para a perpetuação da 

ideologia neoliberal e convencendo os alunos a conformarem-se ao status quo. De tal 

maneira, ele ainda acrescenta que a perpetuação desse status quo tem, em grande 

medida, a integralização com os juízos de valor feito pelo professor e perpetuado em 

sua prática, sem que se abra espaço para reflexões ou discussões quanto ao processo 

educativo. 

Nesta perspectiva, observa-se uma questão dialética que envolve o currículo, 

onde sua modificação transforma a realidade e, por conseguinte, os sujeitos envolvidos 
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– educando e educadores. No entanto, para que isto ocorra necessário se faz que os 

educadores utilizem o currículo como forma de garantir a aprendizagem dos estudantes 

de forma libertadora, permitindo que os mesmos sejam autores e construtores de seus 

conhecimentos com o auxílio pedagógico do professor. Esta forma de organização do 

trabalho pedagógico, que concede autonomia ao educando, requer também reflexão e 

humildade por parte do professorado, pois mexe com as estruturas hierárquicas vigentes 

entre o professor e o aluno em sala de aula. 

Repensar a estrutura curricular vai além da simples modificação dos conteúdos 

curriculares, pois é necessária uma consonância educacional entre os docentes que 

atuam desde a Educação Infantil àqueles que atuam na Educação Superior no sentido de 

repensar a prática pedagógico-curricular em âmbito nacional e, principalmente, no seu 

âmbito de atuação.  
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OBJETIVOS DA PESQUISA 
Objetivo Geral 

Analisar as estratégias, utilizadas pela escola, para garantir o ensino de crianças 

no início do processo de alfabetização. 

 

Objetivos Específicos 

 Problematizar a educação como um direito humano no contexto da 

diversidade cultural. 

 Compreender as possíveis influências da educação institucionalizada na 

garantia do Direito à Aprendizagem dos estudantes em início de 

escolarização, oriundos de comunidades economicamente desfavorecidas e 

com baixo desempenho escolar. 

 Analisar a atuação da instituição escolar em relação aos processos de 

aprendizagem dos estudantes que apresentam déficit pedagógico. 

 Delinear estratégias que contribuam para a aprendizagem efetiva dos 

estudantes com dificuldades escolares, tomando por base a atuação docente. 
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METODOLOGIA 
Pressupostos Metodológicos 

Diante da proposta em que se delineia esta pesquisa-ação considera-se como 

mais adequada a metodologia qualitativa, por se tratar de uma investigação que requer 

maior profundidade e inclusão dos aspectos subjetivos, levando em conta os sujeitos, o 

contexto, o referencial e o percurso da pesquisadora.  

Segundo Gil (2008), quantidade e qualidade em pesquisa são aspectos 

indissociáveis e que se interrelacionam e não formam uma dicotomia, o que tornaria o 

conceito de qualidade muito vago em relação à quantidade. No entanto, um desses 

aspectos irá se sobrepor em relação ao outro, determinando o tipo de pesquisa que se 

queira delimitar. Neste caso, trata-se de uma pesquisa-ação centrada nos sujeitos e na 

problemática educacional que emerge da realidade estudada, o que corrobora com as 

características de uma pesquisa qualitativa majoritariamente.  

Gil (2008) também afirma que “tanto a pesquisa-ação quanto a pesquisa 

participante se caracterizam pelo envolvimento dos pesquisadores e dos pesquisados no 

processo de pesquisa” (p.31). Esta afirmação vem ao encontro do objeto de estudo em 

questão por se tratar de uma realidade escolar na qual a pesquisadora está inserida, por 

ser professora na referida escola. Tal proximidade permite a apreciação dos problemas 

de forma mais clara, ao mesmo tempo em que exige maior criticidade e percepção para 

além da realidade vivenciada. 

Tal proximidade também é defendida por Demo (1995), já que para ele é 

imprescindível a convivência para estabelecer o vínculo de participação. Para o autor, a 

participação é fundamental na pesquisa qualitativa e delineia a relação entre pesquisador 

e pesquisado, sendo necessário romper com o estereótipo desses papéis, permitindo uma 

aproximação que facilita tanto a investigação quanto a ação que é o produto final deste 

estudo. 

Demo (1995) explica que: 

existe o caso frequente de comunidades que já não suportam pesquisas, 

porque quase todo dia aparece gente com questionário, perguntando sobre 

tudo e todos. Tornam-se “cobaias” em sentido estrito do uso manipulativo 

por parte dos cientistas (DEMO, 1995, p. 233).  

 

Ou seja, as pesquisas em ciências sociais perdem a credibilidade na medida em 

que não propõem uma alternativa para os problemas estudados. De fato, falta aproximar 

a teoria da prática, que justamente o objetivo final da pesquisa-ação.  
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A pesquisa-ação trata de uma metodologia alternativa que permite a 

aproximação com o social e a possibilidade de inferir a realidade de forma quantitativa e 

qualitativa e ainda propor uma transformação para a mesma (Demo, 1995). 

Seguindo tal lógica de pensamento, esta pesquisa ação emerge de uma realidade 

social observada com o intuito de sistematizá-la, através do estudo teórico e da 

pesquisa, para em seguida, ao lado dos atores sociais, sugerir uma alternativa aos 

problemas em questão.  

A partir disso, a metodologia deste projeto de pesquisa buscou no contexto 

social de uma escola classe na comunidade de Santa Maria, Distrito Federal, os sujeitos 

para participar por meio de aproximação em estabelecimento de vínculo de confiança e 

esclarecimento dos objetivos da pesquisa. Utilizou-se como fonte de construção de 

informações as entrevistas semiestruturadas, análise documental do PPP da referida 

instituição e oficinas de devolução e de debate. 

Após autorização da escola, iniciou-se o processo de convite aos participantes da 

pesquisa que centrou-se na equipe pedagógica e diretiva da referida instituição. Além 

disso, para a análise o PPP, recorreu-se aos arquivos disponibilizados pela instituição, 

após as devidas autorizações. A partir daí, operacionalizou-se a análise do conteúdo e 

das informações. 

 

Contexto 

A realidade escolar pesquisada encontra-se na cidade de Santa Maria, Distrito 

Federal, uma região administrativa que existe há apenas 23 anos, mas que concentra 

uma população estimada de 122 mil habitantes (IBGE, 2010). Segundo o PPP (2014) da 

escola, a comunidade escolar que a rodeia ainda possui baixo poder aquisitivo, apesar 

do potencial econômico da cidade, por concentrar uma extensa área em expansão 

destinada a atividades industriais.  

A escola foi fundada no ano de 1994 com uma estrutura menor do que a 

existente nos dias atuais. Ao longo dos anos mudanças políticas, pedagógicas e 

estruturais foram realizadas a fim de se adequar às necessidades oriundas da 

comunidade escolar. A instituição atende a 700 estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais. 

Quanto aos aspectos físicos, possui 16 salas de aula que atendem um total de 32 

turmas, nos turnos matutino e vespertino, sendo que todas possuem estudantes especiais 

inclusos e 02 turmas são destinadas aos estudantes com TGD (transtorno global de 
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desenvolvimento). Desse total de turmas 20 fazem parte do Bloco I (1º ao 3º ano) e 10 

fazem parte do Bloco II (4º e 5º ano). Ainda em relação à estrutura física,possui 

biblioteca, sala de informática, sala de vídeo, mecanografia, parquinho e uma quadra de 

esportes improvisada.  

Com a lei de gestão democrática implantada a partir do ano de 2012, a atual 

direção foi eleita e reeleita pela comunidade escolar e está à frente da escola há quatro 

anos. Nos aspectos pedagógicos, a escola conta com equipe de coordenação, Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem e Sala de Recursos com Psicólogo Escolar 

itinerante. (PPP, 2014) 

 

Participantes da Pesquisa 

A presente pesquisa-ação contou com a participação da diretora da escola, da 

supervisora pedagógica e de uma das coordenadoras pedagógicas. Todas possuem 

formação na área de Pedagogia, além de possuírem pós-graduação. A diretora atua na 

escola há 31 anos na educação, sendo que está há sete anos na referida escola, tendo 

estado também no cargo de professora. A supervisora está há 13 anos na escola, sendo 

que há quatro anos no cargo atual. A coordenadora trabalha na referida instituição há 17 

anos, desde que entrou na Secretaria de Educação. Elas foram convidadas pela 

pesquisadora para participarem deste estudo ao que aderiram voluntariamente. 

 

Instrumentos de Pesquisa 

Os instrumentos selecionados para esta pesquisa foram um roteiro de entrevistas 

semiestruturadas (Anexo A), oficina de devolução e debate com as participantes (Anexo 

B), além da análise documental do PPP da escola. As entrevistas foram realizadas 

individualmente, de forma oral, com o registro escrito das participantes. A oficina foi 

realizada em grupo com duração aproximada de uma hora nas dependências da 

escola.Considerou-se que tais instrumentos são os mais adequados ao objeto da 

pesquisa por contribuir qualitativamente com as informações. Além disso, foram 

utilizados recursos pedagógicos materiais durante a realização das entrevistas e oficina, 

tais como: computador, gravador, impressora e papel. 

 

Análise das informações 

Em relação ao conteúdo obtido através de uma pesquisa qualitativa, Demo 

(1995) diz que é preciso “saborear as entrelinhas, porque muitas vezes o que está nas 
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linhas é precisamente o que não se queria dizer” (p. 246), ou seja, necessário se faz 

esmiuçar as informações e tratá-las com criticidade, observando para além do que está 

dito ou escrito.   

Portanto, o processo de análise das informações levou em conta o que foi obtido 

nas entrevistas e na oficina, construindo as seguintes categorias temáticas: educação e 

prática pedagógica; direito à educação e direito à aprendizagem; e atuação escolar e 

estratégias de ensino-aprendizagem. 
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AÇÕES INTERVENTIVAS 
 Esta pesquisa foi realizada em uma escola de ensino fundamental da cidade de 

Santa Maria, onde a pesquisadora possui um vínculo empregatício. Por este motivo, o 

processo de aproximação ocorreu de forma natural e voluntária, dada a proximidade 

entre pesquisadora e pesquisadas. Os instrumentos para a construção das informações 

foram as entrevistas semiestruturadas, análise documental do PPP da referida instituição 

e oficinas de devolutiva e de debate com as participantes. 

 Foram escolhidas a coordenadora, a supervisora e a diretora da escola por 

considerar importante a visão global que estes cargos têm de todo processo educativo e 

pedagógico da escola. Este aspecto tomou uma dimensão maior dada a proposta da 

pesquisa que analisa as estratégias pedagógicas da escola em consonância com seu PPP. 

As profissionais supracitadas também estão diretamente envolvidas com a construção 

do PPP desde que a Secretaria de Educação do DF institucionalizou a Lei de Gestão 

Democrática que prevê a construção coletiva de tal documento. 

 A entrevista semiestruturada envolveu um total de seis perguntas que dialogam 

diretamente com os objetivos desta pesquisa e que foram realizadas em forma de 

conversa seguida de registro escrito por parte das entrevistadas.  

Em outro momento, ocorreu a oficina devolutiva e de debate, na qual analisou-se 

as estratégias de aprendizagem que a escola utiliza, através do teste da psicogênese, que 

é utilizado pela instituição para acompanhar o processo de alfabetização dos estudantes. 

Esta atividade durou cerca de uma hora, em que realizou-se reflexões, dinâmicas e 

debates acerca da temática trabalhada, complementando as informações já construídas 

na entrevista e dando um retorno com observações sobre a realidade estudada neste 

processo de pesquisa. 
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ANÁLISE DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO 
 O processo de intervenção culminou com a oficina de devolução e de debate 

buscando fazer uma abordagem reflexiva do papel da instituição frente à garantia dos 

direitos à educação e à aprendizagem dos estudantes com dificuldade. Para analisar o 

processo, traçou-se três eixos a serem considerados: educação e prática pedagógica; 

direito à educação e direito à aprendizagem; e atuação escolar e estratégias de ensino-

aprendizagem.  

 

Educação e prática pedagógica 

 O conceito de educação perpassa uma série de instâncias que englobam, 

principalmente, o educador e o educando. Uma parte importante a se considerar é em 

relação às motivações que levaram os professores a tal escolha profissional. Em relação 

a isto, observou-se nas entrevistas que as participantes em sua maioria traziam de 

criança o desejo pela educação, por vivenciarem cotidianamente situações que as 

colocavam na posição de ensinar.  

 Percebe-se que esta empatia pelo ato de educar não está somente atrelada à 

identidade do profissional, pois acaba sendo repassada aos estudantes na medida em que 

se considera que a aprendizagem se desenvolve de forma mais eficiente quando há um 

processo de conquista entre professor e aluno, principalmente, quando esta afetividade 

está presente no início do processo de alfabetização. Para as participantes, é essencial 

que o professor busque conquistar o aluno. 

 Esta visão está atrelada à concepção que as educadoras carregam consigo, onde a 

educação é entendida como ferramenta de transformação dos educandos, permitindo 

que os mesmos avancem participando de forma ativa do processo e onde a escola 

proporcione condições favoráveis para tal. 

A partir do discurso das entrevistadas, pode-se relacionar com os aspectos 

teóricos da obra de Freire (1996), em que o autor entende que educar é utilizar-se da 

curiosidade a fim de transformá-la em criticidade e reflexão dialógica, através do dia a 

dia da sala de aula e da vivência com os pares. O educador, impreterivelmente, precisa 

respeitar a liberdade dos educandos a fim de assegurar-lhes autonomia no processo 

educativo, garantindo-lhes que se desenvolva isento de preconceitos e represálias. Esta 

postura educativa multiplica-se na medida em que é implementada e valorizada no 

ambiente escolar, para que mais pessoas percebam sua importância e possam aderir à 

proposta de uma educação mais humana e igualitária. 
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 Durante a oficina, foi possível perceber a preocupação das educadoras com as 

crianças que tem dificuldade de aprendizagem. A diretora considera que estas são o 

desafio da escola, pois há uma grande dificuldade em acessar essas crianças e dar 

condições adequadas para seu desenvolvimento. A coordenadora considera que não há 

nenhuma criança que não aprende, pois cada uma tem seu ritmo e seu tempo, cabendo a 

escola adequar suas metodologias à necessidades das crianças. 

 Encontramos em Grossi (2004) a reafirmação do direito de aprender quando esta 

defende a capacidade de aprendizado para todos sem distinção e, principalmente, 

quando é feito em grupo. Esta concepção corrobora com uma metodologia de educação 

que se preocupada com o desempenho do estudante usando as mais variadas 

ferramentas para atingir esse fim. 

 As crianças trazem uma bagagem cultural diferente do que a escola tem para 

oferecer, então é preciso que haja um espaço onde os ajustes não só sejam permitidos, 

como façam parte do currículo e do cotidiano escolar. Um erro frequente é a preparação 

de aulas uniformes para toda uma turma sem considerar a diversidade que cada sala de 

aula impõe ao professor. Essa uniformização é tida pelas educadoras como um entrave à 

diversidade e, por conseguinte, aos estudantes com defasagens na aprendizagem. 

 Outra observação feita pelas profissionais foi o fato de que a escola não dá 

liberdade de expressão para os estudantes. O aluno ideal é o que fica sentado e quieto, 

como em uma caixinha. A aula é igual para todo mundo, então a resposta do educando 

tem que ser igual, seguir um padrão, sem direito de expressão. Esta falta de liberdade 

poda a criatividade das crianças e a diversidade na forma de aprender e de ensinar. 

Agindo dessa forma, nem todos os estudantes chegarão ao final do ano dentro da meta 

esperada pelo professor. 

 Uma reflexão importante que se chegou foi ao fato de que o professor é peça 

fundamental no processo de ensino-aprendizado e precisa estar comprometido com isto. 

Dessa forma, se uma criança chega ao final do ano sem a compreensão do que foi 

trabalhado na grade curricular, isso é reflexo direto do trabalho do professor e da escola. 

Portanto, quando um estudante reprova, o professor e a escola reprovam junto com 

ele.Para Freire (1996) “ensinar exige reflexão crítica sobre a prática” (p.38), de tal 

maneira que é primordial uma ação reflexiva que permita ao professor rever sua postura 

e suas metodologias de ensino. 
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Direito à educação e direito à aprendizagem 

 O direito à educação e à aprendizagem pressupõe diretamente um dever, que é o 

de ensinar. Garantir esses direitos é uma ação que está relacionada à organização de 

condições necessárias para que se possa estabelecer uma prática de ensino adequada à 

cada realidade educacional. Considera-se, portanto, que o estudante vai aprender se lhe 

for oferecido as condições necessárias, porém estas não são iguais para todos. Dentro 

dessa perspectiva é importante avaliar a diversidade que, em termos de anos iniciais, 

está relacionada a condições sociais, econômicas, culturais, de saúde e de qualidade de 

vida. 

De acordo com Pulino (2014), a sociedade brasileira é marcada pela forte 

diversidade cultural e “essa diversidade tem se articulado historicamente com uma 

estrutura social marcada por extrema desigualdade econômico-política, o que se 

expressa no cotidiano das práticas sociais” (p. 08). No âmbito da educação, o professor 

precisa lidar com as questões que permeiam o fazer educativo, pois o mesmo não se dá 

apenas em sala de aula, mas em todo um contexto que engloba a comunidade escolar de 

maneira geral.  

Segundo as educadoras, a dificuldade da escola é fazer o professor entender a 

diversidade presente em sala de aula e enxergar o que o aluno precisa para avançar nas 

suas limitações pedagógicas. Preparar aulas uniformes para toda a turma resulta no 

isolamento daqueles com defasagem na aprendizagem, fazendo com que esse quadro se 

torne cada vez mais preocupante. Segundo a supervisora, o professor tem que ir onde o 

aluno está e não o contrário. Ou seja, é o professor que tem formação e capacidade para 

perceber as dificuldades apresentadas e fazer as intervenções necessárias. 

 O direito à aprendizagem está garantido nas leis, nos currículos e no PPP, no 

entanto, o que falta na prática é um olhar diferenciado do professor para de fato fazer o 

estudante alcançar as metas. Outra percepção da diretora é a de que faltam instrumentos 

para avaliar o trabalho docente. Os estudantes são avaliados constantemente através de 

provas, trabalhos e atividades. Entretanto, não há instrumentos institucionalizados que 

avaliam o desempenho profissional do educador, o que acaba instigando alguns colegas 

a realizarem o seu papel de forma insatisfatória e sem compromisso real com o 

aprendizado dos educandos. Para tanto, as educadoras almejam uma ferramenta 

elaborada por instâncias superiores à escola, para não incorrer no erro da personificação 

de diretores permissivos ou tiranos.  
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 Um fato destacado pela diretora é o de que quando o aluno reprova, a culpa é 

exclusivamente dele. Nada se faz quanto ao professor que é o adulto, formado e 

remunerado para cumprir o papel de ensinar. Há uma série de fatores que influencia 

neste processo, mas no que diz respeito ao papel do professor, faltam instrumentos que 

também avaliem seu desempenho e, por conseguinte, o de toda a escola.  

A coordenadora considera que o professorado do DF é bem formado, a maioria 

tem cursos de especialização, a EAPE (Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da 

Educação) oferece cursos todo semestre, no entanto, há uma barreira para colocar todo 

esse aprendizado em prática na sala de aula. É imprescindível aliar a teoria com a 

prática, repensar o trabalho pedagógico ao invés de continuar educando da forma como 

se foi educado. 

 Um aspecto importante destacado pela supervisora é o caráter coletivo da 

educação, pois para ela escola, família, sociedade e Estado são instâncias que precisam 

caminhar de mãos dadas, haja visto que a falta de um compromete o sucesso de atuação 

do outro. Ou seja, cada um fazendo a sua parte para que a escola consiga cumprir seu 

objetivo primário de educar.  

 

Atuação escolar e estratégias de ensino-aprendizagem 

 O foco principal desta pesquisa concentrou-se nas estratégias que a escola utiliza 

para garantir o direito à aprendizagem dos estudantes. Neste sentido, um aspecto 

bastante destacado na pesquisa foi quanto ao trabalho em grupo dos professores que 

atuam no mesmo ano/série. A equipe de profissionais avaliou, através de observações 

feitas durante o último conselho de classe, que as turmas com melhor desempenho são 

de professores que trabalham em conjunto e se permitem fazer trocas pedagógicas e 

utilizar todas as ferramentas que a escola disponibiliza para facilitar a atuação dos 

profissionais dentro e fora da sala de aula.  

 No PPP (2014) da referida instituição observou-se que as seguintes estratégias 

estão presentes no planejamento pedagógico: reagrupamentos intraclasse e interclasse, 

projeto interventivo, projeto escola em tempo integral, coordenações conjuntas por 

grupo de série com a coordenação, mostras literárias, feira de ciências, feira cultural, 

projetos artísticos, acompanhamento psicopedagógico, entre outros. Ou seja, é possível 

perceber que há uma preocupação com o coletivo, além da organização de meios que 

tentam atender à diversidade dos estudantes. 
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 Ainda assim, a escola esbarra na dificuldade de motivar alguns professores que 

acabam ficando apáticos em meio a essa estrutura por assumir a postura de que a escola, 

principalmente na figura do coordenador, tem que resolver os problemas da sala de aula. 

Pondera-se que este tipo de postura prejudica o desenvolvimento da escola como um 

todo, pois as dificuldades que os estudantes acumulam em um ano sem ganhos 

pedagógicos acabam se perpetuando nos anos seguintes. 

 A educação é uma construção subjetiva de conhecimentos, conforme aponta 

González Rey (2006). Ele ainda destaca o fato de que o sujeito que aprende deixa suas 

marcas e, portanto, o professor precisa permitir que o estudante dialogue como o objeto 

de ensino para que assim ele consiga estabelecer relações e consolidar o aprendizado. 

 No contexto específico da instituição pesquisada, o instrumento mais importante 

para acompanhar o desempenho dos estudantes quanto à alfabetização é o teste da 

psicogênese. No entanto, para a diretora está faltando ao professor entender que este 

teste serve como um diagnóstico do que é preciso fazer para o aluno avançar. O 

professor ainda está preso ao processo mecânico que acaba rotulando o estudante, sem 

focar nas intervenções necessárias. O teste precisa ser analisado individualmente para o 

professor entender o que o aluno precisa e quais estratégias seriam mais adequadas para 

atingir os objetivos traçados. Ou seja, ele não é o objetivo fim da alfabetização, mas 

sim, uma ferramenta importante para garantir o aprendizado dos estudantes. 

Outro fator destacado pela coordenadora é o diagnóstico, ou a falta dele, para 

aos estudantes ANEE’s (Alunos com Necessidades Educacionais Especiais), que são 

utilizados como pretexto para a não aprendizagem dos mesmos. No entanto, as 

estratégias de ensino-aprendizagem precisam ser realizadas antes, durante e após a 

criança ser diagnosticada. Afinal, o professor não deve ficar refém de um instrumento 

que tem a finalidade de garantir legalmente um tratamento educacional condizente com 

a condição do estudante. No entanto, as estratégias pedagógicas devem antecipá-lo, para 

entender como esse estudante aprende e qual a melhor forma de adequar a educação às 

suas limitações. 

 Gadotti (2004) defende a ideia de que os projetos da escola não são 

responsabilidades apenas da direção, mas sim de todos os membros da comunidade 

escolar. Atualmente, o Distrito Federal vivencia a gestão democrática, onde a direção foi 

eleita, portanto, aos eleitores cabe o papel de acompanhar, auxiliar e executar junto com 

a direção os projetos da escola.A este respeito, destaca-se uma fala importante das 

profissionais onde consideram que a escola é uma construção coletiva e não apenas da 
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direção, da equipe pedagógica, dos professores ou dos estudantes. A escola é todo esse 

conjunto que ainda engloba as instâncias sociais. Assim, para se alcançar as metas 

traçadas é fundamental lançar mão do trabalho em grupo e permitir que educadores e 

educandos façam trocas entre si e com seus pares.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O objetivo inicial desta pesquisa foi analisar as estratégias utilizadas pela escola 

visando garantir o direito de aprendizagem às crianças. Os mecanismos utilizados para 

tal verificação estavam em consonância com os objetivos inicialmente traçados. Por se 

tratar de uma pesquisa no âmbito profissional da pesquisadora, destaca-se a importância 

da perspectiva crítica a cerca de uma realidade na qual está inserida, o que confere 

maior comprometimento com os resultados uma vez que estão diretamente relacionados 

com o cotidiano pedagógico da pesquisadora. 

Por esse motivo, a análise realizada adquire um viés de reflexão quanto às 

práticas adotas de forma pessoal e coletiva, sendo também uma autoanálise das 

metodologias empregadas no processo educativo. De tal maneira, pode-se afirmar que 

esta pesquisa possibilitou a práxis, preconizada por Freire (1996), onde o educador e a 

própria escola se permitem vivenciar a reflexão crítica sobre a prática. 

No que tange às influências da escola no direito de aprendizagem dos estudantes, 

foi possível compreender que a instituição educativa pode agir de maneira opressora 

quando não adéqua suas metodologias às reais necessidades apresentadas pelos 

educandos. Portanto, cabe aos profissionais de educação o compromisso de perceber e 

se ajustar ao que o estudante precisa, colaborando para uma aprendizagem mais efetiva, 

principalmente em relação àqueles que apresentam alguma dificuldade. 

Outro fator levantado durante o processo foi em relação às estratégias utilizadas 

para fazer o estudante avançar no processo de alfabetização, em que observou-se que a 

escola prevê em seu PPP (2014) e nas ações diárias, procedimentos que estimulam tal 

objetivo. No entanto, constatou-se que uma das barreiras encontradas para o sucesso 

pedagógico tem relação direta com os profissionais de educação que não estão tão 

comprometido quanto espera-se com o êxito pedagógico da escola e de seus estudantes. 

 Percebe-se que há um entendimento geral de que a educação é um direito 

humano e precisa se comprometer com o direito de aprendizagem dos estudantes. No 

entanto, é visível que um dos entraves deste processo é a dificuldade de colocar em 

prática esse direito.  

Em âmbito geral, espera-se que este estudo permita novas reflexões e incite um 

processo de busca por melhorias no que tange à garantia do direito de aprendizagem, 

entendido como um direito que vai além da simples permanência na escola, mas 

sobretudo, que garanta a qualidade do que é aprendido e ensinado.  
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ANEXO A: Roteiro de entrevista semiestruturada 

 
1. Identificação 

a) NOME: 

b) IDADE: 

c) Há quantos anos tem formação na área de educação: 

d) Há quantos anos trabalha na Secretaria de Educação: 

c) Há quantos anos atua nesta escola: 

 

2. Qual foi sua motivação para se tornar professora? 

 

3. Qual sua concepção de educação? 

 

4. Em sua opinião, como a educação influencia na garantia do Direito à 

Aprendizagem dos estudantes em início de escolarização? 

 

5. Como é a atuação da escola sobre a aprendizagem dos estudantes com 

déficit pedagógico? 

 

6. Quais estratégias a escola utiliza para garantir a alfabetização das crianças 

no início da escolarização? 
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ANEXO B: Oficina de devolução e de debate 
 

Incentivo: Reflexão sobre aprendizagem 

Cada participante dever responder individualmente ao questionário abaixo e em seguida 

conduz um debate sobre o percurso de aprendizagem pessoal de cada um. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento: Análise dos testes da Psicogênese 

O teste da Psicogênese é o principal instrumento que a escola utiliza para avaliar o 

desempenho dos estudantes quanto à sua alfabetização. O debate deverá analisar: 

1) Como está o desempenho dos estudantes em relação às metas de aprendizagem? 

2) Que estratégias são necessárias para vencer as dificuldades apresentadas? 

 

Conclusão: Leitura coletiva e reflexão tomando como base a tirinha. 

 

 

 

 
 

 
  

Complete as frases: 

1. Aprendo devagar quando...________________________________________________ 

2. Aprendo depressa quando..._______________________________________________ 

3. Acho que é fácil aprender quando..._________________________________________ 

4. Aprender em grupo...____________________________________________________ 

5. Aprendo bem com alguém que...___________________________________________ 

6. Gosto de aprender quando...______________________________________________ 

7. Não aprendo quando...___________________________________________________ 
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ANEXO C: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

À(s) educador (as), 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Estratégias escolares: 

possibilidades de ensino para crianças”, de responsabilidade de Suzana Medeiros de 

Souza Aguiar, aluna do Curso de Especialização em Educação em e para os Direitos 

Humanos, no Contexto da Diversidade Cultural – EEDH, no Instituto de Psicologia na 

Universidade de Brasília. O objetivo desta pesquisa é analisar as estratégias, utilizadas 

pela escola, para garantir o ensino de crianças no início do processo de 

alfabetização.Assim, gostaria de consultá-lo (a) sobre seu interesse e disponibilidade de 

cooperar com a pesquisa. 

Você receberá todos os esclarecimentos necessários antes, durante e após a 

finalização da pesquisa e lhe asseguro que o seu nome não será divulgado, sendo 

mantido o mais rigoroso sigilo mediante a omissão total de informações que permitam 

identificá-lo(a). Os dados provenientes de sua participação na pesquisa, tais como 

entrevistas, ficarão sob a guarda da pesquisadora responsável pela pesquisa. 

Sua participação na pesquisa não implica em nenhum risco. Sua participação é 

voluntária e livre de qualquer remuneração ou benefício. Você é livre para recusar-se a 

participar, retirar seu consentimento ou interromper sua participação a qualquer 

momento. A recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de 

benefícios.  

Se você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, você pode me contatar 

através do telefone (61) 9220-2586 ou pelo e-mail suzanamsaguiar@gmail.com . 

Agradeço a disponibilidade de participar. 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Assinatura do (a) participante                                    Assinatura da pesquisadora 

 

 

Brasília, ______ de _________________ de __________. 

mailto:suzanamsaguiar@gmail.com

