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atenção por parte do professor. Não é 
possível apontar uma causa única pa
ra o fracasso escolar, nem mesmo uma 
solução simples para superá-lo. "O pro
blema é que as pessoas vivem uma ló
gica de novela, estão sempre buscando 
quem é o culpado. Não existe bandi
do e mocinho nesse processo", destaca 
Regina. E o erro mais comum, alerta 
a psicóloga, é culpar a própria crian
ça pelo seu fracasso. "Por muito tem
po, a própria psicologia do desenvolvi
mento e da aprendizagem era focada 
na criança, depois se percebeu que a 
questão da aprendizagem é relacional, 
não é um processo isolado. Existe a di 
ficuldade de aprender, mas t a m b é m a 
dificuldade de ensinar", alerta. 

O perigo, aponta Regina, é quando 
o fracasso passa a ser encarado como 
"natural". "Algumas vezes, ao se depa
rar com três ou quatro que não apren
dem, inconscientemente é como se a 
escola pudesse corresponder às estatís
ticas. Ela não pode fazer nada porque 
sempre vai ter uma criança que não 
aprende. Mas ele [o professor] não po
de ser negligente dessa forma", afirma. 

Para Cláudia Petri, gerente de pro
jetos do Centro de Estudos e Pesquisas 
em Educação, Cultura e Ação 
Comuni tár ia (Cenpec), a aprendiza
gem é como um mosaico em que várias 
peças precisam se encaixar da forma 
correta para que ela seja bem-sucedi-
da. "É um quebra-cabeça. Mas a gente 
acredita que para a qualidade da edu
cação o professor é determinante. Ele é 
o real protagonista ali , na sala de au
la, onde se está construindo o conheci
mento", defende. Ela aponta que, mui
tas vezes, quando o aluno é rotulado 
de incapaz, o professor desiste do de
safio antes mesmo de encará-lo. "Você 
ainda encontra professores que, na pri
meira semana de aula, já apontam pa
ra um aluno e dizem que aquele não 
vai conseguir aprender. Essa crian
ça fica meio invisível, encostada lá no 
fundo da sala e o problema fica para o 
próximo professor resolver. Isso é o que 
explica os números do atraso, da dis
torção idade-série", explica Cláudia. 

Estudo do economista Ernesto 
Martins, coordenador do portal 
Estudando Educação, a partir de i n 

formações obtidas no quest ionário da 
Prova Brasil de 2007, mostra que boa 
parte dos professores tem baixa expec
tativa em relação aos seus estudantes. 
Nas escolas que atendem os alunos de 
mais baixa renda, apenas 38% dos do
centes acreditam que seus alunos con
cluirão o ensino médio e apenas 4,2% 
acreditam que quase todos eles chega
rão ao ensino superior. Já nas unida
des que recebem estudantes de renda 
mais alta, 70% dos educadores avaliam 
que seus alunos t e rminarão o ensino 
médio e 13,5% apostam que a maioria 
chegará à universidade. 

"Nas escolas que 
atendem os alunos de 

mais baixa renda, 
apenas 3 8 % 

dos docentes 
acreditam que seus 
alunos concluirão o 

ensino médio" 
E s t u d o do economis ta Ernesto Mar t i ns a 

par t i r de in formações o b t i d o s no ques t i oná 
rio da Prova Brasil de 2007 . 

Professor-observador 
Assim como a criança, o docente tam
bém não pode carregar a culpa pelo 
fracasso, que é de todo o sistema. Mas 
precisa enxergar-se como ator princi
pal do processo: ele é peça-chave pa
ra ajudar o aluno a chegar lá. "Eles 
precisam ser excelentes observado
res do comportamento das crianças. 
Identificando o risco, eu previno pro
blemas: qualquer comportamento que 
sugira alguma dificuldade no enten
dimento, ou que alguma coisa está 
atrapalhando, deve ser prontamente 
comunicado à equipe pedagógica", re
comenda Áderson Costa, do departa
mento de Psicologia Escolar da UnB. 

Em primeiro lugar, é importante 
interpretar os sinais antes da nota bai
xa no boletim. Aquele aluno que pede 
para ir ao banheiro várias vezes ao dia, 
brinca com a borracha, cutuca o cole
ga ou caminha pela sala o tempo to

do pode estar desmotivado. "Costumo 
comparar o professor ao enfermeiro 
do hospital. Aquele que não é treina
do adequadamente para lidar com os 
aspectos psicológicos da criança fica 
muito preso ao conteúdo curricular e 
ao desempenho", afirma. 

Para Cláudia, o docente precisa 
ser o "gestor" da sua sala de aula, mas 
nem sempre está preparado para essa 
tarefa. " U m dos problemas na forma
ção do professor é o descompasso en
tre o que o curso de pedagogia ofere
ce e a realidade que ele irá encontrar 
na escola. As disciplinas que abordam 
o que ensinar e como ensinar são pou
co valorizadas. Ele sai despreparado", 
avalia. 

O caminho é buscar diferentes 
abordagens para chegar àquela crian
ça. O primeiro passo é afastar dela o 
estigma de incapaz ou fracassada. Em 
alguns casos, a dificuldade de aprendi
zagem pode ser na verdade um trans
torno. Nessas situações o professor pre
cisará do apoio de um psicólogo e de 
um pediatra para fazer o diagnóstico 
correto e trabalhar a partir das orien
tações. 

"Não é porque uma criança é mais 
agitada que ela é hiperativa, hoje se ro
tula muito o aluno. Nem todo mun
do que troca letras é disléxico, talvez o 
aluno apenas não teve o es t ímulo visu
al adequado. Uma criança proativa não 
necessariamente tem déficit de aten
ção", pondera Quézia Bombonatto, 
presidente da Associação Brasileira de 
Psicopedagogia (ABPp). 

Ensinando diferente 
Ao identificar o problema do aluno 
(seja uma doença ou uma dificulda
de específica), professor e equipe pe
dagógica precisam trabalhar juntos 
para encontrar uma forma de atingir 
aquela criança ou adolescente. Regina 
Pedroza ressalta que não existe apenas 
uma, mas diversas formas de ensinar. 
O desafio é encontrar a abordagem 
ideal para atender ao aluno. Ela acres
centa que parte dos educadores ideali
za uma turma que não existe na vida 
real e, muitas vezes, os professores não 
estão preparados para trabalhar com o 
fracasso dos seus estudantes. "Ele fica 
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preso ao imaginár io que tem que ser 
daquela maneira e não consegue rela
cionar-se com um aluno ou uma tur
ma diferenciada em que pode buscar 
alternativas a partir do diálogo com o 
grupo." 

Uma medida importante é dar sig
nificado àquilo que está sendo ensinado e 
pensar em novas estratégias para motivar 

os alunos. "A escola está parada no sécu
lo 19, temos um professor que é do século 
20, mas os alunos estão vivendo o sécu
lo atual plenamente. A escola desconsi
dera a tecnologia, o professor ainda pas
sa o conteúdo no quadro negro, quando o 
aluno grava música no celular, faz vídeo, 
acessa a internet. Ainda temos professo
res que pedem para o aluno copiar dez 
vezes a mesma palavra quando ele erra. 
Será que ele aprende desse jeito?", ques
tiona Cláudia. 

A especialista do Cenpec reforça a 
ideia de que o professor precisa ser o ges
tor pleno de sua sala de aula, pois só as
sim vai encontrar a maneira certa de 
atingir a turma. "Ele sabe que muitas ve
zes a classe precisa estar sentada em for
mato de roda, porque para explicar de
terminado assunto ele precisa da atenção 
de todos. Em outros casos, o melhor são 
pequenos grupos para que alunos tra
balhem em conjunto. Mas esses proces
sos de organização da sala de aula muitas 
vezes não acontecem; você tem a fileira 
e um sentadinho atrás do outro", critica. 

nhe aquilo que é esperado", afirma. 
A partir do diagnóstico das razões pa

ra a desmotivação, a escola busca o resga
te do aluno por meio de projetos interven-
tivos. Mas ainda esbarra em problemas 
de estrutura. "A escola tem um papel 
fundamental porque ela é formadora de 
cidadãos, mas sozinha ela não pode ser 
capaz de mudar essa realidade. Ela con
tribui para a mudança, mas não se pode 
jogar essa carga em cima dos educadores 
sem uma cobrança da própria socieda
de por mais investimento na educação", 
afirma Freitas. 

O professor é peça fundamental para 
superar o fracasso escolar, mas não vence 
essa batalha sozinho. "Se a escola e o sis
tema também não têm uma política para 
enfrentar essa situação - seja um reforço 
no contraturno ou um professor auxiliar 
na classe -, fica muito complicado ficar só 
na mão do professor", aponta Cláudia. 

Alternativas 
Se na rotina da sala de aula é difícil pa
ra o professor atender às necessidades es
peciais do aluno que tem dificuldades 
de aprender, muitas escolas tentam so
lucionar o problema com a oferta de re
forço escolar. No turno contrário, com 
grupos menores de crianças, o educador 
pode fazer um trabalho mais direciona
do em ritmo diferenciado para recupe
rar aqueles estudantes. O importante é 
que o momento do reforço não seja uma 
mera replicação das atividades da sala de 
aula - as atividades precisam ser diferen
ciadas, já que o aluno não aprendeu com 
a abordagem tradicional. 

Essa é uma das estratégias da Escola 
Classe 304 Norte, de Brasília, que traba
lha com os anos iniciais do ensino fun
damental. O professor identifica aqueles 
que têm mais dificuldade e encaminha 
para o reforço no turno contrário. "O 
ideal seria se o professor tivesse um au
xiliar na sala para fazer esse trabalho no 
turno regular. Mas como não é possível, 
o aluno fica de tarde para fazer ativida
des com outro professor, planejadas para 
aquele grupo", explica Narelaine Neves, 
coordenadora pedagógica da escola da re
de pública do Distrito Federal. 

Além do reforço, o colégio trabalha 
com outro projeto para superar os proble
mas de aprendizagem. Uma vez por se-

Dificuldades 
Os especialistas reconhecem, entretanto, 
que as condições de trabalho do profes
sor impedem que ele faça esse diagnós
tico ou mesmo possa agir para solucio
nar o problema. "Uma das variáveis mais 
importantes no processo de aprendizado, 
apontada pela literatura, é identificar as 
necessidades individuais de cada criança 
e atendê-las prontamente. Como um pro
fessor que tem 30 alunos em cada turma 
e dois empregos pode fazer isso?", ques
tiona Áderson Costa. 

Professor de História dos últimos 
anos do ensino fundamental, Francisco 
Freitas acredita que a desmotiva
ção de educadores e alunos é o princi
pal fator que explica o fracasso escolar. 
Atualmente, ele é coordenador pedagógi
co de uma escola pública do Recanto das 
Emas, periferia de Brasília (DF), e ava
lia que o contexto social precisa ser leva
do em conta nesse trabalho. "A escola é 
uma microrrepresentação da sociedade, 
então todos os problemas se refletem lá 
dentro. A falta de condições dos pais que 
não podem acompanhar os filhos, a vio
lência doméstica, todos esses fatores con
tribuem para que o aluno não desempe-
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mana, o projeto de reagrupamento divide 
alunos de várias turmas de uma mesma 
série em grupos distintos, considerando o 
nível de desenvolvimento de cada um. Os 
professores desenvolvem atividades espe
cíficas para cada nova turma formada. "A 
função do reagrupamento é justamente 
essa: às vezes, a forma como eu estou fa
lando com o aluno eu não estou o atingi
do. Mas o jeito como a minha colega vai 
explicar é aquilo que ele precisava", expli
ca Narelaine. 

Esse trabalho só é possível porque a 
escola tem um projeto político pedagógi
co consolidado e uma equipe que traba
lha como um grupo. Os problemas são 
discutidos coletivamente e todos se sen
tem responsáveis por cada criança. 

"Temos muita facilidade em identi
ficar qual é a criança que tem proble
ma. Nossa dificuldade é fazer o traba
lho, por isso é importante o trabalho 
coletivo. Quando a gente fica com o pro
blema para resolver sozinho, aí não dá 
conta. No dia a dia é difícil ter um olhar 
especial, fazer o atendimento, além de 
atender os outros alunos t ambém, tan
to na questão da aprendizagem quan
to nas relações sociais", explica Áurea 
Bicalho, professora do 4o ano da escola. 

No início do ano, o colégio faz um 
diagnóstico inicial para saber o nível de 
cada aluno e quais dificuldades precisa
rão ser trabalhadas a partir dali. Se o es
tudante foi aprovado no ano anterior sem 
dominar os conteúdos necessários, "não 
tem que reforçar o problema", defende a 
professora, "mas trabalhar para resolvê-
-lo". "Temos essa preocupação de que o 
professor que já passou, já passou. E se o 
aluno não aprendeu não necessariamen
te a culpa era do outro professor, porque a 
situação da instituição escola está compli
cada", avalia Narelaine. 

Ela não acredita que a solução para o 
aprendizado seja a reprovação. "Quando 
a gente diz que o problema é o excesso 
de alunos em sala ou que o professor não 
consegue ensinar e nem trabalhar indi
vidualmente com cada aluno, ao repro
var a criança, ela vai repetir tudo no ano 
seguinte com a mesma quantidade de 
alunos em sala, os mesmos conteúdos, 
os mesmos problemas. O que ela preci
sa é de uma nova abordagem", defende a 
coordenadora pedagógica. 

Quézia Bombonatto, presidente da 
ABPp, concorda que soluções que par
tam da repetição, como por exemplo as 
aulas e provas de recuperação no f im de 
cada semestre, não surtem o efeito de
sejado. "A escola manda o aluno fazer 
de novo aquilo que ele não entendeu. Se 
ele não conseguiu no processo normal, 
não será numa prova que ele vai apren
der", indica. 

Nesse processo de resgate, melho
rar a autoestima daquele aluno que já 
foi classificado como incapaz é o pri
meiro passo. "A criança que tem uma 
autoestima estável está mais propensa 
a um desempenho favorável. E a esco

la pode trabalhar a autoestima em um 
monte de atividades. Se ele tem di f i 
culdade, certamente não é em todas 
as disciplinas, en tão ela [a insti tuição] 
deveria usar aquelas em que a criança 
é boa cognitivamente para ajudar ou
tras que têm dificuldades. Essa rede de 
apoio social é fantástica para o proces
so de autoestima, mas em geral as es
colas não aproveitam essas oportuni
dades", indica Áderson Costa. 

O q u e a c h o u d e s t a r e p o r t a g e m ? M a n d e 
e log ios, críticos e suges tões p o r o edi tor ia l@ 
humaned i to r ia l . com.br 
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Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 12, n. 143, p. 16-19, ago. 2011.




