


a Antiguidade, os gregos 
criaram os mitos para ex-
plicar o inexplicável, como 
os fenômenos da natureza. 

Raios e trovões, por exemplo, eram man-
dados por Zeus, o deus do céu. Ainda 
hoje existem mitos, muitos deles não por 
falta de explicações científicas, mas pelo 
desconhecimento sobre elas. No mundo 
da Educação, isso é recorrente e conceitos 
equivocados e sem comprovação são di-
fundidos e reforçados para justificar al-
gumas práticas. 

Um dos principais é o de que criança 
pobre não aprende, surgido em resposta 
à universalização do ensino no Brasil - a 
chegada à escola das camadas mais po-
bres da população, até então privadas 
desse direito. Sem acesso à leitura, à in-
formação e a manifestações artísticas no 
meio familiar, o capital cultural, nas pa-
lavras de Pierre Bourdieu (1930-2002), 
grande parte desses alunos é condenada 
ao fracasso escolar. De fato, esse repertó-
rio facilita a aprendizagem, mas não é 
determinante para o destino deles. 

Em pleno século 21, não é mais possí-
vel crer que o pouco acesso a bens cultu-
rais, a pobreza e a falta de participação 
dos pais na vida escolar dos filhos sejam 
decisivos para a não aprendizagem - e 
levem à reprovação. "Se as crianças vi-
vem em condições mais duras, cabe jus-
tamente à escola compensar esse proble-
ma", diz Maria do Pilar Lacerda Almeida 

Ministério da Educação (MEC). A ciên-
cia mostra que todos podem aprender. 
Ao longo do século 20, muitas pesquisas 
foram feitas para entender melhor o de-
senvolvimento da inteligência, a forma 
como a criança aprende e os meios de 
potencializar o trabalho em classe. 

O desconhecimento sobre os resulta-
dos desses estudos também alimenta os 
mitos que povoam nossas escolas. A im-
portância da interação em sala de aula, 
por exemplo, que coloca o aluno como 
protagonista no processo de aprendiza-
gem, ainda está distante da realidade. 

Os saberes disponíveis hoje podem 
ajudar você, educador, a enfrentar pro-
blemas como a repetência e a indiscipli-
na. "Precisamos desenvolver práticas 
pedagógicas que permitam ensinar to-
dos. Afinal, aprender é um direito cons-
titucional. Não se trata de fazer mais do 
mesmo, mas oferecer um ensino diferen-
te. Os alunos agora são outros", diz José 
Francisco Soares, professor da Universi-
dade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Nas próximas páginas, listamos uma 
série desses mitos. NOVA ESCOLA ouviu 
15 especialistas para ajudar você a enten-
der por que cada um deles não se susten-
ta e os motivos pelos quais é necessário 
derrubá-los. Essa reflexão pode contri-
buir para eliminar falsos obstáculos na 
sua prática e oferecer um ensino diferen-
te e, com certeza, melhor. 



Por que é um mito A docência não é 
uma capacidade inata, e sim uma carrei-
ra que, como outras, pressupõe esforço 
pessoal e formação que possibilitem o 
domínio de aspectos teóricos e práticos 
ligados à aprendizagem. 
Por que derrubá-lo Um dos grandes 
desafios do país é a revalorização da car-
reira docente - com bons salários e con-
dições de trabalho dignas para os educa-
dores. Para que isso ocorra, é necessário 
que todos tenham acesso à formação ini-
cial e continuada de qualidade. Só com 
estudos constantes, planejamento e dedi-
cação, é possível ser um bom professor, 
ou seja, ensinar todos os estudantes. 

Por que é um mito Não se pode des-
valorizar a cultura escolar propriamente 
dita para dar mais importância a dimen-
sões extracurriculares. 
Por que derrubá-lo Não há como ser 
contra oferecer uma Educação integral 
aos estudantes e ensiná-los para a cidada-
nia - ideia que começou a chegar à esco-
la no fim do século 19. Nos últimos anos, 
inúmeros temas foram incorporados de-
senfreadamente ao currículo com esse 

objetivo. Porém isso não pode tomar 
mais tempo e energia dos professores do 
que atividades básicas, como a alfabetiza-
ção e o ensino dos conteúdos de cada 
uma das disciplinas. Para dar conta dessa 
formação tão ampla, a articulação é o 
caminho. Outras instituições além da 
escola - como espaços culturais e assso-
ciações comunitárias - podem contribuir 
com a aprendizagem de aspectos relacio-
nados à cidadania e à cultura. 



Por que é um mito Todos podem 
aprender, independentemente de sua 
condição socioeconômica. 
Por que derrubá-lo A ideia de que 
crianças das camadas mais pobres não 
avançam nos estudos é fruto de um défi-
cit histórico do país com a Educação. 
Somente na década de 1990, o Brasil con-
seguiu ultrapassar a marca de 90% da 
população de 7 a 14 anos no Ensino Fun-
damental - hoje esse índice é de 97,6%. 
Isso possibilitou a inclusão na escola de 
milhares de crianças, cujos pais, em sua 
maioria, estiveram fora do sistema de 
ensino. Muitas chegaram - e ainda che-
gam - às salas de aula sem nunca ter tido 
acesso a livros, revistas e jornais, por 
exemplo. Esses, no entanto, não são mo-
tivos para que haja dificuldades na com-
preensão dos conteúdos. Se o país avan-
çou na ampliação do acesso e estudar é 
um direito universal, cabe agora ao siste-
ma oferecer um ensino de qualidade, 
garantindo a permanência de todos nas 
salas de aula. A solução é permitir que 
cada estudante avance do ponto em que 
está. Ao fim da Educação Básica, espera-
se que todos tenham, as mesmas oportu-
nidades, independentemente de seu con-
texto econômico e social. Para que isso 
ocorra, vários fatores são essenciais: for-
mação inicial e continuada de qualidade 
para a equipe escolar, infraestrutura, um 
currículo coerente com a realidade local 
e um acompanhamento constante. 

Por que é um mito A escola, além de 
dar conta do currículo das disciplinas, 
também é um espaço de socialização, em 
que se aprendem regras de convivência 
e o respeito às diferenças. 
Por que derrubá-lo É papel da famí-
lia, sem dúvida, orientar as crianças para 
que elas dominem algumas regras bási-
cas de conduta. Essa tarefa, entretanto, 
não é apenas uma atribuição dos pais. A 
escola também é responsável por ensinar 
regras coletivas, que são valorizadas pela 
cultura da sociedade de que ela faz parte, 
e que nem sempre são seguidas em casa. 
É essencial para os estudantes ter outros 
adultos como referência, além da própria 

família. O professor, certamente, é um 
deles e, por isso, pode causar um impac-
to muito positivo na vida deles. 

Por que é um mito Desde cedo, as 
crianças precisam ter contato com bons 
livros, não só com belas ilustrações, mas 
também com narrativas de qualidade. 
Isso é o que torna a leitura prazerosa. 
Por que derrubá-lo No passado, o 
primeiro livro era um presente para as 
crianças que aprendiam a ler. Hoje, no 
entanto, está comprovado cientificamen-
te que, quanto mais cedo elas entram em 
contato com o mundo das letras, maiores 
as possibilidades de se tornarem futuras 
leitoras. Publicações com poucas palavras 
ou frases soltas podem parecer mais ade-
quadas às turmas que ainda não foram 
alfabetizadas - mas acabam somente pas-
sando a ideia de que a leitura é sempre 
rápida e fácil. Ouvindo textos maiores e 
melhores, os pequenos ampliam progres-
sivamente a capacidade de ouvir e de se 
concentrar. Ao ter a oportunidade de 
conhecer a boa literatura, eles entendem, 
de fato, por que vale a pena ler. 



Por que é um mito Há casos de suces-
so e de fracasso escolar nas diferentes 
organizações familiares. A existência de 
um núcleo tradicional - com pai, mãe e 
filhos - não determina a maior atenção 
à Educação em casa. 
Por que derrubá-lo Pesquisas apon-
tam que os alunos têm melhor desempe-
nho quando seus pais conhecem bem o 
sistema escolar, conversam sobre leituras 

realizadas e têm maior expectativa em 
relação à escolaridade deles. Essa atenção 
pode ser garantida em diferentes estru-
turas familiares. Todos podem estimular 
a vida escolar dos filhos desde que sai-
bam como. Conhecendo seus alunos e o 
contexto social em que vivem, a escola 
pode ajudar as famílias a reconhecer o 
valor da assiduidade e garantir um am-
biente de aprendizado em casa. 

Por que é um mito Todos possuem a 
mesma capacidade de aprendizagem, in-
dependentemente do sexo. 
Por que derrubá-lo Várias pesquisas 
demonstram, sim, que há diferenças no 
aprendizado entre homens e mulheres 
em diversas áreas. Entretanto, é necessá-
rio compreender que as diferenças são 
fruto de uma questão de gênero - e não 
biológica, inata. A divisão de papéis so-
ciais entre meninos e meninas é que con-
tribui para o desenvolvimento de capa-
cidades que facilitam o aprendizado 
dessa ou daquela disciplina. Para superar 

essa realidade, é essencial que tanto a fa-
mília como a escola deem as mesmas 
oportunidades e desafios para todos. 

"Aprender, 
independentemente 
do sexo, é uma questão 
de igualdade de 
oportunidades 
e de direitos" 

DANIELA FINCO, professora do 
Departamento de Educação da 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), campus de Guarulhos. 

Por que é um mito Ter um bom de-
senvolvimento na primeira infância é 
um dos fatores que mais influenciam o 
sucesso escolar. Mais do que cuidar da 
criança e alimentá-la, a creche tem como 
função proporcionar diferentes experi-
ências de socialização a ela. 
Por que derrubá-lo A maior presença 
da mulher no mercado de trabalho tem 
ampliado a demanda por creches. Porém 
a decisão de matricular os pequenos não 
deve ser feita apenas porque os pais tra-
balham e não há quem cuide deles. O 
grande desafio é consolidar essa etapa da 
Educação Infantil como um momento 
educativo, que potencialize o desenvol-
vimento integral e a socialização. 



Por que é um mito Vários estudos 
apontam que a reprovação tem um alto 
custo educacional. Quanto mais o estu-
dante repete, maiores as possibilidades 
de que ele seja reprovado novamente ou 
abandone a escola. 
Por que derrubá-lo Uma escola de 
qualidade é aquela que leva todos a avan-
çar. Para deteminar o que cada aluno 
aprendeu, não há dúvida de que é neces-
sário avaliá-lo. A questão é o que se faz 
com as informações trazidas por provas 
e outros instrumentos. Reprovar a crian-
ça por não ter atingido os objetivos pro-
postos e submetê-la a aulas sobre os mes-

mos conteúdos, inclusive aqueles que ela 
já domina, dificilmente vai contribuir 
para que aprenda mais. Uma pesquisa da 
UFMG comprovou isso. Com base nos 
resultados do Programa de Avaliação da 
Alfabetização (Proalfa), promovido pela 
Secretaria Estadual de Educação, alunos 
com baixo desempenho que repetem 
aprendem menos do que os que passam 
de ano. Para reduzir o índice de 11% dos 
que fracassam anualmente no Ensino 
Fundamental no país, a saída é adotar 
diferentes estratégias de ensino para que 
quem apresente dificuldades possa se 
recuperar durante o ano letivo. 

Por que é um mito A reprovação não 
é um mecanismo de punição, e sim uma 
medida extrema tomada quando não há 
possibilidade de o aluno avançar. A au-
toridade do professor é garantida quan-
do ele trata os estudantes com respeito, 
domina os conteúdos de sua disciplina e 
apresenta propostas desafiadoras intelec-
tualmente, que os fazem progredir. 
Por que derrubá-lo Em geral, educa-
dores que recorrem à avaliação como 
meio de pressão não estão conseguindo 

tornar a aprendizagem significativa para 
os alunos. Quando crianças e jovens re-
conhecem que os resultados de provas, 
por exemplo, podem ser direcionados 
contra eles próprios, criam uma aversão 
a elas. A avaliação deve sempre ser vista 
como uma forma de verificar o quanto 
cada um avançou. Se bem elaborada, ela 
permite identificar as dificuldades dos 
alunos e, com base nisso, trabalhar para 
que eles se recuperem em tempo. Assim, 
a repetência não é mais necessária. 



Por que é um mito Apenas copiar ou 
fazer exercícios repetitivos não garante a 
aprendizagem dos alunos. 
Por que derrubá-lo Apesar de serem 
práticas comuns em muitas escolas, as 
cópias e outras atividades de repetição 
por si só não ajudam a criança a avançar. 
Passar longos textos do quadro para o 
caderno ou resolver inúmeros exercícios 

do mesmo tipo consome um tempo pre-
cioso da aula, que poderia ser mais bem 
aproveitado com outras situações didáti-
cas desafiadoras. A ideia não é abolir de 
vez essas estratégias, mas só empregá-las 
quando houver contribuição para o 
aprendizado de determinada habilidade, 
como jogar várias vezes o mesmo jogo 
para aprimorar suas estratégias. 

Por que é um mito O movimento em 
classe e a troca de ideias podem gerar 
barulho, mas isso não é sinônimo de de-
sordem. Muitas vezes, um ambiente 
quieto e o "bom comportamento" po-
dem esconder dúvidas e problemas de 
aprendizagem. 
Por que derrubá-lo A atividade em 
grupo, em muitas situações, é a dinâmica 
mais eficiente e pode trazer melhores 
condições de aprendizado. A interação 
favorece a cooperação, possibilita que os 

estudantes entendam pontos de vista 
mais próximos dos seus e até revejam 
seus argumentos. Em geral, os mais 
curiosos, questionadores, que levantam 
dúvidas, trazem informações de seu coti-
diano e contrapõem ideias são aqueles 
que mais aprendem. Quando a proposta 
é adequada aos objetivos e motiva a to-
dos, é grande a possibilidade de bons 
resultados. O importante, aqui, é acom-
panhar de perto o trabalho de cada gru-
po para garantir a produtividade. 



Por que é um mito A principal fun-
ção da instituição é ensinar os conteúdos 
curriculares. Não é por meio de elogios 
rasgados e premiações para os que fazem 
as tarefas mais rapidamente que a garo-
tada vai se sair bem. 
Por que derrubá-lo O aluno se sente 
capaz quando reconhece que aprendeu 
algo e, para que isso ocorra, é preciso que 
o professor saiba o nível em que está cada 
um. Vale lembrar que aprendemos com 
os erros e a avaliação eficiente é capaz de 
apontar em quais aspectos cada um pode 
melhorar. Somente boas condições de 
aprendizagem podem contribuir para 
elevar a autoestima rebaixada em rela-
ção ao desempenho escolar insuficiente. 

Quando um estudante com dificuldades 
é comparado com os melhores da sala, 
seu esforço pode sinalizar apenas mais 
um fracasso e o resultado será novamen-
te a desmotivação. 

Por que é um mito Ensino e apren-
dizagem são processos distintos. O pro-
fessor ensina, propõe atividades e proble-
mas, mas isso não significa que todos 
aprendam da mesma forma. 
Por que derrubá-lo Dar conta de to-
do o programa é um desafio! Por outro 
lado, não adianta prosseguir com o cro-
nograma se os alunos não estiverem en-
tendendo. Seguir para o próximo assun-
to e ignorar aqueles que estão com difi-
culdade pode trazer impartos cada vez 
mais difíceis de superar. Quando neces-
sário, é preciso voltar ao mesmo assunto 
com outras formas de abordagem. 

Por que é um mito Aprender pressu-
põe um esforço cognitivo e requer força 
de vontade, disciplina, concentração e 
dedicação. Atividades dinâmicas e diver-
tidas não garantem, necessariamente, 
todas essas condições em sala. 
Por que derrubá-lo O conhecimento 
deve fazer as pessoas se sentirem inteli-
gentes, capazes, fortes e autônomas. O 
grande desafio da escola é demonstrar a 
importância do saber na sociedade mo-
derna e o quanto aprender pode ser de-
safiante e interessante. É dessa sensação 
que deve vir a satisfação pelo estudo. As 
brincadeiras certamente deixam os alu-
nos mais animados, mas, se você tem 
como objetivo levar a turma a aprender 
os conteúdos previstos em cada discipli-
na, o melhor caminho é propor situações 
desafiadoras, que façam sentido para o 

aluno e valorizem o seu esforço em su-
perar limites. Para planejá-la, a primeira 
condição é conhecer o que todos já sa-
bem. Assim, você não apresenta um de-
safio tão difícil que possa desmotivá-los 
nem tão fácil que os desestimule a dedi-
car tempo a ele. 

Text Box
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