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RESUMO 

 

MIGUEL, R. R. Relação entre responsabilidade docente e desempenho escolar 

insatisfatório. 2021. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

O desempenho escolar insatisfatório, compreendido como a não aprendizagem, é um dos 

responsáveis pela evasão escolar, pela retenção do aluno na mesma série ou, ainda, pela 

aprovação do estudante sem os conhecimentos necessários. É uma realidade que afeta 

professores, diretores, gestores, comunidade educativa e a própria sociedade. Pesquisas, 

estudos, políticas públicas educacionais, formação do professor e condições de trabalho são 

alguns dos elementos envolvidos na busca por explicações e soluções para a não aprendizagem. 

Foucault e Bourdieu são exemplos de autores que buscaram compreender os mecanismos que 

contribuem para que a escola e a própria sociedade produzam condições que materializam a 

não aprovação. Apontar o papel do professor como principal responsável pelo insucesso da 

aprendizagem escolar seria, então, uma simplificação; desconsiderar, contudo, a ação docente 

consciente como elemento cabal que responde pela aprendizagem seria também insensatez. A 

pesquisa bibliográfica aponta para vários fatores que configuram o cenário do desempenho 

escolar insatisfatório. Assim, o objetivo deste trabalho é investigar a partilha de 

responsabilidade de todos os envolvidos no processo de escolarização dos alunos brasileiros, 

destacando, especialmente, os papéis da docência e do aluno como fatores preponderantes no 

processo de aprendizagem. Os registros pessoais da pesquisadora e autora deste estudo, 

elaborados durante as reuniões de formação continuada com a equipe docente, forneceram 

informações relevantes sobre como a isenção da responsabilidade docente interfere no processo 

de aprendizagem. De modo geral, observa-se que os fatores extraescolares aparecem de forma 

recorrente nos relatos dos professores como explicação para o desempenho escolar 

insatisfatório. A tarefa de educar, como aponta Hannah Arendt (2014), exige uma ação 

responsável dos adultos e da escola diante das novas gerações. Dessa forma, é necessário que 

os professores assumam a responsabilidade pela aprendizagem da criança, visto que ela 

necessita compreender o mundo no qual está inserida e no âmbito da educação escolar, os 

docentes são responsáveis por tal tarefa. Entende-se que, ao tratar do desempenho escolar 

insatisfatório, é preciso percorrer outras dimensões que extrapolam esse limite, mas que se 

relacionam com a dimensão escolar. A educação escolar não é um processo isolado: possui uma 

história enraizada em uma sociedade, em uma instituição e situada em um espaço de trabalho 

específico. A pesquisa bibliográfica foi adotada como orientação metodológica para a 

realização deste trabalho, com o intuito de analisar o aparecimento e o trajeto histórico da 

educação escolar e de entender como se constituiu o atual discurso docente sobre o desempenho 

escolar insatisfatório. Este trabalho, portanto, não pretende esgotar o assunto, mas visa a 

fornecer elementos que permitam ao professor assumir a responsabilidade pela aprendizagem 

do aluno e, assim, criar possibilidades reais de interação que materializam a aprendizagem. 

 

 

Palavras-chave:  Docência. Autoridade. Desempenho escolar. Corresponsabilidade. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

MIGUEL, R. R. Relation between teaching responsability and unsatisfactory school 

performance. 2021. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 
Unsatisfactory school performance, understood as non-learning, is one of the factors for 
quitting school, retaining the student in the same grade, or even for the student's approval 
without the necessary knowledge. It is a scenario that affects teachers, principals, 
administrators, the educational community and society itself. Research, studies, educational 
public policies, teacher training and working conditions are some of the elements involved in 
the search for explanations and solutions for non-learning. Foucault and Bourdieu are 
examples of authors who sought to understand the mechanisms that contribute to the school 
and society itself producing conditions that materialize non-approval. Pointing out the role of 
the teacher as the main responsible for the failure of school learning would be, then, 
oversimplification; to disregard, however, the conscious teaching action as a complete element 
that accounts for learning would also be unreasonable. The bibliographical research points to 
several factors that configure the scenario of unsatisfactory school performance. Thus, the 
objective of this work is to investigate the sharing of responsibility of all those involved in the 
schooling process of Brazilian students, highlighting, in particular, the roles of teaching and the 
student as preponderant factors in the learning process. The personal records of the 
researcher and author of this study, prepared during continuing education meetings with the 
teaching team, provided relevant information on how the exemption from teaching 
responsibility interferes in the learning process. In general, it is observed that extra-school 
factors appear recurrently in teachers' reports as an explanation for unsatisfactory school 
performance. The task of educating, as Hannah Arendt (2014) points out, requires responsible 
action by adults and the school towards new generations. Thus, it is necessary that teachers 
take responsibility for the child's learning, as they need to understand the world in which they 
are inserted and the scope of school education, as they are responsible for teaching it. It is 
understood that, when dealing with unsatisfactory school performance, it is necessary to go 
through other dimensions that go beyond this limit, but that are related to the school dimension. 
School education is not an isolated process: it has a history rooted in a society, in an institution 
and located in a specific workspace. The bibliographical research was adopted as a 
methodological guideline for the accomplishment of this work, in order to analyze the 
appearance and the historical trajectory of school education and to understand how the 
discourse built on unsatisfactory school performance was constituted. This work, therefore, 
intends not to exhaust the subject, but aims to provide elements that allow the teacher to 
assume responsibility for the student's learning and, thus, create real interaction possibilities 
that materialize learning. 
 

Keywords: Teaching. Authority. School performance. Co-responsibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de pesquisa é um estudo sobre a relação entre docência e o processo de 

aprendizagem escolar do aluno. Periodicamente, publicam-se os índices de rendimento escolar 

dos estudantes brasileiros e, dessa forma, é reaberto o debate sobre o desempenho escolar 

insatisfatório, seguido de manifestações de descontentamento da sociedade diante dos fatos 

veiculados. 

A escola é uma instituição criada com a finalidade de educar. Para isso, conta com 

profissionais preparados. As crianças são, particularmente, curiosas, imaginativas e desejam 

entender como os fenômenos acontecem e por que acontecem.  

Nesse cenário educacional, temos alunos interessados em aprender, professores 

interessados em ensinar e espaços concebidos para essa finalidade (escolarização). No entanto, 

muitos alunos engrossam as estatísticas relativas ao desempenho escolar insatisfatório. Seja na 

escola pública, em maior número, seja nas escolas particulares, a realidade da não aprendizagem 

se faz presente e desafiadora. 

Uma formação docente de qualidade, escolas modernas e novas metodologias são 

alguns fatores apontados para a melhoria do ensino. Contudo, a aprendizagem não é um 

produto, mas um processo complexo e multifacetado, que é efetivado a partir da relação que se 

estabelece entre o professor, o conhecimento e o aluno.  

Assim, nos encontros periódicos com a equipe, a pesquisadora, que atua como 

orientadora pedagógica, observou que o professor, no exercício da docência, tende a identificar 

as fragilidades do aluno em seu processo de aprendizagem como decorrentes da sua postura 

inadequada frente à aprendizagem. Também acreditam que as dificuldades advêm da falta de 

envolvimento da família no processo de escolarização ou, ainda, da ausência de um atendimento 

de área especializada, como Psicologia, Psicopedagogia, Neurologia, entre outras. 

Compreender a questão do desempenho escolar insatisfatório em toda a sua 

complexidade exige, então, buscar explicações em elementos na relação que se estabelece entre 

o professor e o aluno e fora dela também. 

No Brasil, o direito constitucional à educação e a submissão dos sistemas educacionais 

ao Ministério da Educação (MEC) são motivos para que se atribua ao Governo Federal a 

responsabilidade pela má qualidade de parte do ensino brasileiro. Todavia, ao eleger um 

responsável pelo desempenho escolar insatisfatório, corre-se o risco de excluir da análise a 

complexidade da escola enquanto instituição sociopolítica.  
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Na Constituição Federal, a educação é tratada como um direito e como um dever: direito 

do cidadão e dever do Estado. Além de ser um direito constitucional, a educação escolar é 

precursora da cidadania, que, por sua vez, é condição indispensável para a participação  

consciente nos espaços sociais e políticos, na medida em que se compreende o espectro de 

direitos que lhes são garantidos, sejam eles civis, políticos ou sociais. Se uma dimensão da 

cidadania corresponde à consciência dos direitos, a outra dimensão pressupõe a consciência dos 

deveres, ou seja, a compreensão de que o dever se relaciona com a responsabilidade. 

O direito à educação reconhece a importância da escolarização que permite à criança o 

desenvolvimento do ponto de vista cognitivo, bem como formativo (valores, atitudes). Dessa 

forma, a escola contribui para a formação de jovens capazes de participar das esferas sociais, 

colaborar na transformação da sociedade e avançar rumo à produção de novos saberes. 

Trata-se de um objetivo audacioso, e, por isso, a responsabilidade pela educação escolar 

não cabe somente ao Estado, mas abrange outras esferas, como a familiar, a institucional e a 

professoral, atingindo também o destinatário da ação educativa, o aluno. 

A ideia de responsabilidade mostra-se como um conceito que toca em todas as esferas 

envolvidas no processo de escolarização da criança. Para Machado (2016), a ideia de 

responsabilidade relaciona-se à ideia de autoridade. A primeira é entendida como ação de 

resposta. Nesse sentido, responsabilidade pode ser compreendida como a ação de “responder 

por”, sendo que só responde por algo ou alguém aquele que é investido de autoridade. Machado 

(2016), assim como Arendt (2014), concebe como cerne da autoridade a responsabilidade, e 

quem rejeita esta última não pode exercer nenhum tipo de autoridade. 

O Estado responde pela estruturação e organização do ensino ofertado nas instituições 

escolares por meio dos órgãos educacionais como o MEC, as Secretarias de Educação (SE) e 

os Conselhos de Educação (CE).  

A família tem autoridade reconhecida sobre os filhos e responde pela matrícula, pela 

frequência e pelo acompanhamento do processo pedagógico. À sociedade cabe valorizar a 

educação escolar e a produção de saberes que advêm das instituições educacionais, 

incentivando e fomentando o interesse dos jovens pela busca de conhecimentos. 

À instituição escolar cabe oferecer um ensino de qualidade que se configura também 

pela incorporação de conhecimentos produzidos ao longo da história e saberes científicos e pelo 

desenvolvimento de habilidades que permitam ao educando condições de realizar projetos de 

vida.  
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Ao professor cabe responder pelo processo de aprendizagem do aluno. Investido de 

autoridade, o docente tem uma tarefa autoral (autoridade) “de iniciar algo novo em alguém” 

(MACHADO, 2006, p. 01). Nessa visão, educação e responsabilidade são os pilares de 

sustentação de qualquer sociedade. Nas palavras de Hannah Arendt (2010), 

 

a Educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para 

assumirmos a responsabilidade por ele, e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que 

seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. 

(ARENDT, 2010, p. 247) 

 

Diante das questões expostas, a hipótese desse trabalho é a de que a responsabilidade 

docente, além de responder pela aprendizagem do aluno, é uma importante ferramenta de 

trabalho no enfrentamento de situações relativas ao desempenho escolar insatisfatório. Para se 

confirmar ou não essa hipótese, indica-se, como objetivo geral, investigar a relação professor-

aluno, estabelecendo relações de partilha de responsabilidade pelo desempenho escolar 

insatisfatório. Este objetivo se desmembra e busca identificar a origem do discurso docente, 

que revela isenção diante da não aprendizagem dos estudantes. 

O presente trabalho utilizou como orientação metodológica a pesquisa bibliográfica, que 

se mostrou fundamental, visto que muitos professores demonstram desconhecer a relação entre 

a história da educação escolar e o processo de constituição dos discursos docentes. 

  A experiência da autora como responsável pelo acompanhamento do trabalho 

pedagógico da equipe de professores e as anotações pessoais foram recursos importantes para 

descrever como os discursos atuais dos docentes sobre desempenho escolar insatisfatório são 

atravessados por discursos outros construídos histórica e intencionalmente. Isso contribui para 

a formação de atitudes docentes marcadas pela rejeição da responsabilidade pela não 

aprendizagem do aluno. 

Dos encontros regulares entre a pesquisadora e a equipe de professores, emergiram 

muitas oportunidades de reflexões sobre os relatos apresentados pelos docentes no que tange 

ao processo pedagógico dos alunos que não alcançavam os objetivos de aprendizagem.  As 

problematizações sobre a linguagem utilizada pelos professores ao falar sobre os alunos, a 

relação entre linguagem, ações docentes e concepções de conhecimento, de ensino, de 

aprendizagem, de avaliação e até mesmo dos discursos incorporados  ao longo das trajetórias 

profissionais, permitiu ao grupo, avaliar o quanto o desempenho escolar dos alunos, seja ele 

satisfatório ou insatisfatório é tributário também dessas concepções. 
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No presente  estudo,  são apresentadas possibilidades de ações que visam a oferecer  ao 

professor referências que possam contribuir para a reflexão sobre práticas de ensino que 

potencializam a interação entre os alunos, os docentes e o conhecimento. Professores engajados 

e comprometidos com a aprendizagem dos alunos podem trazer inúmeros avanços no cenário 

educacional. 
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2 EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

“Educação para o trabalho”, “educação para o consumo consciente”, “educação 

financeira”, “educação emocional” e “educação escolar” são alguns termos empregados no 

cotidiano que evidenciam a amplitude da palavra “educação”. 

 É possível afirmar que “educação” adquire sentidos distintos em função da 

especificidade e do contexto histórico. A família educa, as instituições religiosas educam, a 

escola educa, o trabalho educa, mas cada um desses espaços educativos tem objetivos e 

processos de naturezas distintas. 

A educação escolar, enquanto atividade intelectual, vincula-se à palavra grega skholé, 

que pode ser traduzida como “tempo livre”. Tempo entendido como dedicação exclusiva ao 

trabalho intelectual, relativo às questões ligadas ao conhecimento.  

A expressão “educação escolar” define o trabalho realizado pela escola, trabalho este 

que se materializa como princípio educativo pautado pela ciência e capaz de aprimorar as 

capacidades especificamente humanas das crianças e dos jovens. 

A ciência, em cada tempo histórico, relaciona-se às necessidades humanas naquele 

momento. Sendo assim, o desenvolvimento das capacidades humanas e a apropriação do legado 

científico definem o trabalho da educação escolar, que objetiva a formação do cidadão 

autônomo e competente para lidar com a pluralidade dos desafios postos pela sociedade. 

No Brasil, a educação escolar teve início com a chegada dos jesuítas, em 1549. Foram 

210 anos de uma educação baseada na doutrina cristã, interrompida, em 1759, pela expulsão 

dos jesuítas, ordenada pelo Marquês de Pombal. Em decorrência disso, a educação escolar 

passou a ser administrada pelo Estado, tendo suas disciplinas submetidas ao poder Real e 

ministradas por agentes educativos pagos e controlados pelo governo. 

Em 1824, o Brasil promulgou a sua primeira Constituição, a qual instituiu a educação 

escolar como dever do Estado, o que foi reiterado pela última Constituição Brasileira, a de 1988. 

Antes de tratar da Constituição Federal de 1988, é preciso resgatar o fato de que, entre a 

Proclamação da Independência do Brasil e a Proclamação da República, a elite brasileira 

assimilou as ideias que circulavam na Europa no que tange à função da escola enquanto fator 

crucial para a modernização e o progresso e enquanto promotora de uma educação capaz de 

formar um homem novo. 

Foi no período republicano que surgiram os grupos escolares capazes de atender um 

número maior de crianças, explicitando a preocupação política, e não pedagógica, de evidenciar 
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a importância social e política da educação escolar para o desenvolvimento da sociedade 

brasileira.  

 

Figura 1 – Grupo Escolar Raul Vidal - Niterói, Rio de Janeiro, 1942 

 

Fonte: Chaloba, Bencostta e Silva (2018, p. 97). 

 

A arquitetura dos prédios construídos especialmente para os grupos escolares 

funcionava também como materialização da modernidade difundida pela República. Em tais 

construções, também foi possível, intencionalmente, implementar novas formas de gestão 

administrativa e pedagógica, bem como adotar novas maneiras de ensinar. 
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Figura 2 – Grupo Escolar Dr. Cesário Bastos - São Paulo, 1933 

 

Fonte: Chaloba, Bencostta e Silva (2018, p. 91). 

 

Se a arquitetura dos prédios dos primeiros grupos escolares revela a preocupação 

estética como forma de evidenciar a modernidade, no interior deles a modernização pedagógica 

se fazia presente na aquisição de novos materiais, livros, mobiliário, lousas e espaços onde 

funcionavam laboratórios e museus. 

 

Figura 3 – Grupo Escolar Bernardino Monteiro - Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, 1929 

 

Fonte: Chaloba, Bencostta e Silva (2018, p. 111). 

 

A seriação, a fragmentação do tempo de aula e a gestão dos espaços imprimiram o 

caráter disciplinar e controlador da educação, assunto que será retomado no capítulo 3.  
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Figura 4 – Grupo Escolar Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1942 

 

Fonte: Chaloba, Bencostta e Silva (2018, p. 137). 

 

No campo da educação escolar, transformações e permanências são observadas até os 

dias de hoje. A tecnologia de informação, a centralidade do processo de aprendizagem, a função 

docente mediadora e a compreensão do desenvolvimento cognitivo da criança são alguns 

exemplos de transformação. A avaliação e a não aprendizagem permaneceram, visto que, desde 

o período colonial, os estudantes já se submetiam a exames nos quais poderiam ser aprovados 

ou reprovados. Pode-se afirmar que, em menor escala, a educação escolar convivia com o 

fenômeno do desempenho escolar insatisfatório. Enfrentá-lo hoje exige compreender sua 

origem, seu contexto histórico, social e político e entender como muitos docentes, por não 

compreenderem a relevância da prática educativa engajada e comprometida com a 

aprendizagem, perpetuam e colaboram para a manutenção dessa realidade que constrange e 

compromete o futuro de muitos jovens que optam por desistir da escolarização. 

A breve retomada histórica da educação escolar é pertinente para que se reflita sobre um 

possível padrão que se estabeleceu ao longo do tempo e que parece perdurar até hoje. Identificá-

lo e compreender sua lógica e configuração favorece a reflexão e a descoberta de ações que 
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conduzem à mudança. Refletir sobre as experiências vividas é uma forma de ampliar a visão e 

de buscar soluções.  

Há de se admitir que, se o desempenho escolar insatisfatório é passível de ocorrência 

em qualquer escola, os casos de êxito também o são. Embora fatores extraescolares de ordem 

política e econômica impactem o cotidiano escolar, é preciso admitir que, na relação professor-

aluno, há elementos com potencial para enfrentar casos de não aprendizagem. 

Não se trata de responsabilizar discente ou o docente pelo desempenho escolar 

insatisfatório, mas é lícito compreender como a responsabilidade pela educação escolar 

brasileira é compartilhada com outras esferas, por força de lei, para que, consciente dos deveres 

e direitos de cada uma delas, crie-se uma cultura de corresponsabilidade que vise assegurar o 

direito de aprendizagem aos alunos sem distinção. Afinal, a educação é direito de todos, mas é 

também dever do Estado e da família e envolve a participação de toda a sociedade.  

 

2.1 OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 

Entender os objetivos da educação escolar expressos na Constituição Federal é o início 

de um estudo que objetiva fornecer elementos para que os professores reflitam sobre sua 

responsabilidade diante do processo de aprendizagem dos estudantes. Todas as constituições 

brasileiras dispensaram algum tratamento ao tema da educação. Entretanto, a Constituição de 

1988 foi minuciosa, pois fixou os objetivos da educação escolar, explicitou a responsabilidade 

do Estado e da família e tratou do acesso e da qualidade do ensino, da organização do sistema 

educacional e da distribuição de encargos e competências. 

O Art. 205 da referida Constituição reconhece: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

(BRASIL, 1988, Art. 205) 

 

O direito constitucional à educação implica consequências ou desdobramentos que 

afetam as várias esferas responsáveis por sua operacionalização. Todos têm direito à educação 

escolar, independentemente de gênero, etnia ou idade. Esse direito se amplia ao se observar a 

emenda constitucional de 2009, que garante o direito à educação escolar para as pessoas que 
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não tiveram acesso na idade certa. Trata-se de garantir a oferta da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA).  

O ensino ministrado nas escolas públicas é regulado pelo Estado, que permite a oferta 

de ensino pela rede privada, mas assume a regulação dessa esfera por meio de normas. A 

família, por sua vez, tem o dever de garantir o acesso da criança à escola através da matrícula 

e de sua frequência nas aulas. 

Definidas as responsabilidades do Estado e da família, é possível avançar na 

compreensão do Art. 205, enveredando pelo campo das atribuições das escolas, definidas pelos 

objetivos da educação escolar, previstos no mesmo artigo. De acordo com o referido artigo, a 

educação escolar visa: 

 

a) ao pleno desenvolvimento da pessoa; 

b) à qualificação para o trabalho; 

c) ao preparo da pessoa para o exercício da cidadania. 

 

A ideia de desenvolvimento integral expressa na Constituição Federal de 1988 também 

está presente no Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 1984); no Art. 26 da 

Declaração dos Direitos Humanos (1948); no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1966); na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (BRASIL, 1996), em seu Art. 

35, que  acrescenta aos aspectos físicos e cognitivos o desenvolvimento socioemocional; na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017), que reitera a necessidade de a 

escola trabalhar os componentes socioemocionais. 

Considerando a implementação da BNCC (BRASIL, 2017), é possível afirmar que o 

pleno desenvolvimento da pessoa, descrito no Art. 205 da Constituição Federal de 1988, prevê 

a apropriação dos objetos de conhecimento em suas quatro áreas (Linguagens e suas 

tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Naturais e suas tecnologias e Ciências 

Humanas e suas tecnologias) e o trabalho com as competências socioemocionais. 

Projetos como o programa Ensino Médio Integral em Tempo Integral, desenvolvido em 

Santa Catarina desde 2017, cujos alunos avaliados demonstram desempenho escolar 

satisfatório, mostram que é possível promover o desenvolvimento pleno da pessoa no âmbito 

da educação escolar. 
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A consecução do objetivo relativo à qualificação para o trabalho requer o conhecimento 

das necessidades do mercado de trabalho, em um cenário no qual as mudanças ocorrem de 

forma acelerada.  

Os resultados de uma pesquisa realizada em 2006, nos Estados Unidos (CASNER-

LOTTO; BARRINGTON, 2006), apontaram para o desenvolvimento de competências 

socioemocionais (criatividade, responsabilidade e liderança e trabalho em equipe) como 

essenciais para o futuro em termos de empregabilidade. 

Em 2018, o Banco Mundial realizou uma pesquisa específica no Brasil para mapear as 

habilidades necessárias para que se alcance sucesso no mundo do trabalho. Leitura, escrita e 

matemática, além de resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, foram as demandas 

explicitadas pelos empregadores. 

Em 2019, as competências de demandas crescentes no mundo de trabalho, elencadas em 

pesquisa realizada pela National Association of Colleges and Employers, revelam que trabalhar 

em equipe, resolver problemas, saber se comunicar e ter iniciativa são aspectos fundamentais 

para o bom desempenho profissional. 

Quanto ao objetivo relativo ao preparo da pessoa para o exercício da cidadania, é 

interessante observar que o artigo faz uma distinção entre pessoa e cidadão, demonstrando não 

estabelecer uma relação de sinonímia entre os termos. Essa distinção propicia uma reflexão 

importante sobre o trabalho docente, visto que a ideia de igualdade se mostra presente em seu 

discurso. Para muitos professores, a ideia de igualdade está intimamente associada à ideia de 

justiça. É exatamente nesse ponto que a distinção entre pessoa e cidadão contribui para que se 

possa compreender que a igualdade se aplica ao conceito de cidadão, não sendo apropriada para 

o de pessoa. 

É importante que o professor entenda que tratar pessoas com igualdade é um equívoco 

que pode levar à injustiça, o que não é válido para a ideia de cidadão. Os cidadãos devem ser 

tratados com igualdade, as pessoas, não, como veremos a seguir. 

A explicação dada por Machado (2009) sobre o termo “pessoa” remete à ideia de 

representação de papéis — pessoa deriva de persona, máscara usada pelos atores que 

desempenhavam seus papéis teatrais na Grécia Antiga.     

A trajetória de vida das pessoas é marcada pelos diversos papéis desempenhados. A 

pessoa X é um advogado, que também é filho, pai, irmão e atleta. Essa representação de papéis, 

que ocorre em âmbitos diversos regulados por normas e por leis, evidencia o exercício cidadão. 
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As normas e as leis não fazem distinção entre os cidadãos. Estes, nesse cenário, são iguais 

perante as normas e as leis. 

O papel de cidadão está atrelado à esfera pública e à esfera do direito, mas não se 

restringe ao plano da regulação da ação por meio de normas e leis. Implica, ainda, a participação 

ativa e reflexiva da pessoa na sociedade.  

 O meio social é feito por homens que pensam, que constroem suas trajetórias de vida, 

que têm projetos pessoais e coletivos. O exercício da cidadania pressupõe articular projetos 

pessoais, considerando também o interesse comum e o bem coletivo. Observa-se, portanto, que 

“pessoa” e “cidadão” são conceitos distintos, porém interligados. 

A articulação entre público e privado, imbricada na ideia de pessoa e cidadão, descrita 

no Art. 205 da Constituição, é reiterada na relação Estado (dimensão pública) e família 

(dimensão privada), estabelecendo, assim, um elo de corresponsabilidade entre elas.  

Direito e dever são indissociáveis e ambos possuem uma dimensão coletiva, dado que é 

dever do cidadão respeitar os direitos dos outros e dever da sociedade garanti-los. Disso decorre 

que, assim como o Estado tem o dever de promover o acesso à educação, a pessoa portadora 

desse direito tem o dever de frequentar a escola. Logo, o dever da pessoa relaciona-se com a 

obrigação. Diante disso, o Estado e a família são responsáveis por garantir tal acesso. 

Após a abordagem relacionada ao acesso à educação escolar, a análise pretendida nesse 

estudo prossegue com indagações sobre um fator que incide nas práticas docentes com as quais 

os alunos interagem: as políticas públicas educacionais. 

 

2.2 ESTADO, EDUCAÇÃO ESCOLAR E DOCÊNCIA 

 

A educação escolar como direito constitucional e dever do Estado impacta diretamente 

a prática docente e o processo de aprendizagem do aluno, materializando-se no interior das 

escolas, sejam elas públicas, sejam privadas.  

A garantia constitucional à educação escolar vincula ação docente às ações 

governamentais por meio das políticas públicas de educação que podem ser descritas como 

decisões e ações tomadas pelo governo com o intuito de operacionalizar esse direito. As 

políticas públicas educacionais afetam diretamente professores, alunos, comunidade educativa, 

além de impulsionar campanhas eleitorais. Isso porque, desde a introdução das avaliações do 

ensino — como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Programa de Avaliação Internacional 

de Alunos e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes —, muitos partidos políticos 
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passaram a usar os resultados dessas avaliações para criar a imagem de governantes capazes de 

atingir ou superar metas. Dessa forma, a educação ganha visibilidade nas propostas eleitorais, 

sendo capaz de influenciar o voto. 

 O resultado das eleições geralmente acarreta mudanças na equipe e nos cargos públicos, 

mas não deveria afetar projetos em andamento. O que se vê no Brasil é que o ciclo de alternância 

de poder, decorrente do resultado das eleições, na maioria das vezes, promove a 

descontinuidade de projetos implementados em governos anteriores. Muitas vezes, em ano 

eleitoral, as secretarias de educação perdem profissionais que ocupam cargos técnicos 

fundamentais em suas áreas de atuação e que, por decisões de cunho político, são substituídos 

por pessoas com perfis interessantes para a eleição, mas nem sempre adequados para a gestão 

educacional. Essa conduta pouco, ou nada, tem contribuído para a consolidação de um projeto 

educacional nacional. 

A realidade social brasileira revela a necessidade de discutir coletivamente os caminhos 

da educação escolar no Brasil para que se possa elaborar um projeto para a educação escolar 

nacional pensado a partir da história brasileira. É necessário um projeto que leve em 

consideração as culturas (BOSI, 1992), os valores e as necessidades desse país, que não são as 

mesmas de outros países. Importar projetos educacionais internacionais implica em erro 

conceitual, sendo que não é possível ter projeto pelo outro, o que não invalida a ideia de 

participação em projetos coletivos. 

É preciso mudar os rumos dos debates sobre educação que giram em torno dos 

resultados insatisfatórios do desempenho escolar dos alunos e das propostas que visam à 

melhoria do ensino. A falta de um projeto que explicite a visão real do presente e sua relação 

com o passado, tendo em vista o futuro que se quer alcançar, faz com que as propostas para a 

educação brasileira de desfaçam, inclusive porque estão atreladas aos governos, e não a um 

projeto de Estado, entendido como protetor do bem comum e atento às necessidades de toda a 

sociedade. 

Sem um projeto de educação para o país, a formação acadêmica dos docentes, 

elaboração da BNCC, o aumento da carga horária da jornada escolar, a autorização e 

regulamentação do ensino domiciliar se tornam ações desarticuladas. 

Um projeto de educação, para Singer (2019), é um projeto para o país, pois dele 

dependem a formação de professores e dos próprios educandos, a definição do papel docente, 

a elaboração de currículo e o papel da família e de outras instituições.  
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Ainda segundo Singer (2019), na falta do debate público sobre o país que se quer 

construir, o Brasil assume como objetivo equiparar o desempenho dos alunos brasileiros ao 

desempenho dos jovens de países desenvolvidos, copiando modelos implementados nesses 

países, negando, assim, a relevância da cultura e dos valores que sustentam um projeto. 

A Política Nacional de Alfabetização (PNA), instituída pelo Decreto nº 9.765, de 11 de 

abril de 2019 (BRASIL, 2019), e conduzida pelo Ministério da Educação, por meio da 

Secretaria de Alfabetização, é um exemplo que ilustra a descontinuidade de projetos e de como 

o cotidiano da sala de aula é diretamente afetado. 

 A PNA propõe que, dentro da metodologia do professor, escola ou sistema educacional, 

a instrução fônica seja incorporada. Isso modifica as orientações vigentes no governo anterior 

e configura um radicalismo que acarreta a produção de novos materiais didáticos, bem como, 

na formação dos professores, mudanças que exigem tempo e que não poderiam ser 

implementadas repentinamente. 

Muitos especialistas em Educação e em alfabetização resistem à proposta explicitada 

pela Política Nacional de Alfabetização, dado que não há consenso de que o método fônico seja 

o ideal para alfabetizar, além das discordâncias quanto à idade limite imposta para alfabetizar 

uma criança.  

Exemplos como esse citado acima descrevem como a ação docente é impactada pelo 

Estado, na medida em que esse regula o ensino oferecido nas escolas. Dessa forma, verifica-se 

que a opção e liberdade de escolha do professor para decidir qual método é mais adequado para 

alfabetizar seus alunos foi retirada, e a zona de autonomia intelectual do docente, invadida.  

Os resultados insatisfatórios alcançados pelos alunos brasileiros nas avaliações em larga 

escala são motivos para críticas ao trabalho do professor e ao da própria escola como instituição 

de ensino. A análise desses resultados nem sempre leva em consideração as condições de 

trabalho do professor, as políticas públicas educacionais e as descontinuidades dos projetos 

educacionais resultantes das mudanças de governo e dos propósitos eleitorais. 

Bertrand Russell (1872-1970), matemático e filósofo, ganhador do prêmio Nobel de 

Literatura, conhecido por defender a liberdade de pensamento, relatou o impacto do Estado na 

ação docente em 1955. Em 1950, escreveu um texto intitulado “As funções de um professor” 

(RUSSELL, 1954), no qual relatou sua preocupação com a docência quando submetida ao 

Estado, à igreja ou às grandes corporações. Embora o texto tenha sido escrito entre os anos de 

1930 e 1940, muitos aspectos mostram-se como uma descrição atualizada dos desafios 

enfrentados pelos professores no exercício da docência atrelada à ação estatal no Brasil: 
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a) a educação estatal torna-se um risco quando serve de instrumento para a propagação 

de ideologias; 

b) a independência intelectual do professor necessita ser respeitada; 

c) a docência é uma função que participa diretamente da formação dos profissionais 

de todas as áreas; 

d) no processo de escolarização, é possível inserir crenças e influenciar o pensamento 

do aluno; 

e) existe uma sobrecarga de trabalho que atinge a maior parte dos professores; 

f) muitos professores ocupam boa parte do seu tempo de aula preparando os alunos 

para prestar exames; 

g) falta tempo para que os professores se dediquem aos estudos de formação; 

h) os professores estão submetidos hierarquicamente a outros profissionais que não 

são educadores. 

 

A ação docente é carregada de intencionalidade, e essa intencionalidade também atraiu 

a atenção de Russel (1950), que apontou para a necessidade de os professores incentivarem o 

desenvolvimento da postura investigativa do aluno, abstendo-se de emitir opiniões de cunho 

partidário. Ensinar a pensar, e não o que pensar, é uma atribuição do professor que compreende 

a importância do pensamento reflexivo como meio de tomada de decisão, que acarreta em 

escolhas conscientes na vida de seus alunos. 

No interior da sala de aula, é comum a divergência de opiniões sobre determinados 

assuntos. Se o pensamento reflexivo subsidia a tomada de decisões conscientes, pode-se afirmar 

que a tolerância regula a tensão decorrente de visões diferentes a respeito do mesmo assunto.  

É exatamente por esse motivo que cabe ao professor não polarizar discussões, mas incentivar o 

desenvolvimento da tolerância. 

A ideia de tolerância como constitutiva da prática docente também é objeto de análise 

de Machado (2016), que explicita o termo a partir de dois conceitos: reconhecimento (do outro) 

e diferença. Para o autor, diferença não é sinônimo de desigualdade. Reconhecer o outro como 

diferente (pessoa), não como desigual, e empreender o esforço necessário para compreendê-lo, 

abre espaço para o que Habermas (1981) denominou Teoria do Agir Comunicativo, que visa 

estabelecer uma comunicação livre e sincera entre os membros de uma sociedade. 



25 

 

Não se pode negar a influência do Estado na prática docente, mas também não podemos 

retirar do processo de aprendizagem do aluno a influência do professor. Como em uma reação 

em cadeia, as ações dessas três esferas – estado, docência e aprendizagem – estão imbricadas e 

são corresponsáveis pelo desempenho escolar satisfatório. 

O processo educativo exige que o professor conheça os conteúdos da sua disciplina e 

desenvolva as competências pedagógicas que lhe permitam mediar a relação entre o aluno e o 

conhecimento – o que implica, ainda, no conhecimento dos processos cognitivos e da condição 

socioemocional de seus alunos. É preciso refletir sobre a natureza dos saberes docentes, sobre 

a capacitação e competência do professor. Competência e saberes, afinal, são dois pilares que 

sustentam a ação docente, que, por sua vez, é o cerne da educação escolar. 

 

2.3 SABERES DOCENTES E PROFISSIONALIDADE 

 

A escola promove a educação escolar por meio do ensino sistemático e do estudo 

contínuo, em um espaço projetado para esse fim, a partir de um currículo selecionado para 

atingir seus objetivos educacionais e com o trabalho de profissionais que possuem competência 

para ensinar. 

Essa competência é contemplada nas palavras de Arendt (2014, p. 239) “a qualificação 

do professor consiste em conhecer o mundo e ser capaz de instruir os outros acerca deste [...]”. 

Qualificar o professor é uma das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) que indicam 

que, até 2024, 50% dos professores do ensino básico devem se formar em nível de pós-

graduação.  

A prática docente encontra-se atrelada aos programas formativos que respondem pela 

formação inicial e continuada dos professores. As transformações políticas, econômicas, sociais 

e culturais impactam a educação e o ensino (métodos, conteúdos, estrutura organizacional). 

Dessa forma, é crucial pensar a formação do professor para além da atribuição de transmitir os 

saberes produzidos por diversos grupos.  

A problemática da formação de professores é um desafio constante e justificado, afinal, 

são profissionais diretamente ligados aos processos e resultados da aprendizagem escolar. 

Considerando a importância de aprofundamento teórico no que tange ao exercício da docência, 

Tardif (2002) realizou uma pesquisa longitudinal com centenas de professores com o objetivo 

de identificar e criar uma tipologia dos saberes do professor, atentando-se para a natureza de 

cada um, considerando sua origem social e a forma como eles se integram no exercício da 
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docência. Para o autor, o saber docente relaciona-se à pessoalidade do professor e à própria 

atuação profissional, saber produzido e modelado pelo trabalho e como resultado de suas 

pesquisas. Tardif (2002) elaborou uma tipologia dos saberes docentes: 

 

a) saberes profissionais: saberes decorrentes das Ciências da Educação; 

b) saberes disciplinares: saberes contemplados nas disciplinas oferecidas pelas 

universidades; 

c) saberes curriculares: saberes que se apresentam sob a forma de programas escolares 

(objetivos conteúdos, metodologia); 

d) saberes experienciais: saberes baseados no trabalho cotidiano. 

 

Tardif (2002) observou que os saberes provenientes das Ciências da Educação, bem 

como os saberes curriculares e disciplinares, são incorporados à prática docente. No entanto, 

não nascem dela, e, consequentemente, os professores estabelecem uma relação de 

exterioridade com tais saberes. 

Quanto aos saberes experienciais, Tardif (2002) observou que os professores 

participantes da pesquisa os reconhecem como fundamentos de suas competências. 

Machado (2016) delineia as características da ideia de competência partindo da 

etimologia da palavra que tem origem latina, do verbo “competir” (com + petere), entendida 

como “pedir junto com”, e cuja derivação, “competentia”, apresenta a ideia de capacidade de 

responder adequadamente em dada situação (MACHADO, 2016, p. 96).  

O autor apresenta elementos como pessoalidade, âmbito e mobilização como sendo 

constitutivos da ideia de competência. O termo competência só se aplica às pessoas, não 

estendendo-se a objetos e demais seres. O âmbito define em que contexto ou situação a pessoa 

mostra-se competente e, por fim, a ideia de mobilização como a capacidade de acessar o 

repertório de conhecimentos disponíveis para aplicá-los com o fim de realizar o que se deseja. 

Aplicando o termo competência à função docente, Machado (2016) descreve seis 

competências do professor, a saber: 

 

a) tecer significações: quando o professor entende o conhecimento como uma rede de 

significações. Nesse sentido, o professor orienta sua prática de ensino com o intuito 

de levar o aluno a estabelecer o maior número possível de relações entre algo novo 

e algo que já se conhece; 
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b) mediar relações: aproximar os interesses do aluno aos conteúdos que a escola 

oferece; 

c) mapear relevâncias: diz respeito às aprendizagens fundamentais sustentadas pelos 

projetos. Para mapear relevâncias, o professor deve estar seguro dos objetivos 

decorrentes dos projetos em curso; 

d) construir narrativas fabulosas: a construção do significado é o que garante a 

aprendizagem, e a narrativa é um recurso poderoso no sentido de contextualizar e 

significar o aprendizado; 

e) exercer a autoridade: a ação docente tem o poder de iniciar algo novo no aprendiz, 

e a responsabilidade é decorrente desse poder. A responsabilidade é um atributo da 

autoridade. No caso da autoridade docente, o aluno se submete a ela mesmo podendo 

não o fazer, porque se trata de uma autoridade legítima, na qual não há espaço para 

qualquer tipo de coerção ou violência; 

f) praticar a tolerância: que se traduz no respeito pelo diferente, no equilíbrio que 

permite incentivar e acompanhar as transformações pertinentes à aprendizagem (que 

não é imediata, como demonstrou Piaget) sem invadir ou omitir-se em relação ao 

processo pedagógico em curso. 

 

Em seu livro “Constructivismo y escuela”, Porlán (2000) narra as respostas de três 

pedreiros, que, trabalhando na mesma obra, foram questionados sobre o que estavam fazendo. 

O primeiro pedreiro disse que estava assentando tijolos, o segundo, que levantava uma parede, 

e o terceiro, que estava erguendo uma catedral. 

Assim como o primeiro pedreiro, que assentava tijolos e o segundo, que erguia uma 

parede, muitos professores ministram aulas e corrigem provas sem perceber que essas ações 

devem estar a serviço da aprendizagem. Quando a visão do professor se mostra fragmentada, o 

aluno pode incorporar a ideia de que estudar é apenas um meio para obter nota e ser aprovado 

ao final do ano letivo. 

 A educação escolar, por meio da ação docente, não visa somente ao desenvolvimento 

cognitivo do estudante, mas atingir outros aspectos, como o cultivo de valores, essenciais para 

a construção de projetos, a capacidade de adaptação e de convívio em grupo. Enfim, são 

objetivos que não são alcançados imediatamente ou ao final de um ano letivo. É preciso que o 

professor compreenda a amplitude temporal do processo de aprendizagem e a natureza 

processual da educação escolar, para que, dessa forma, ciente das dimensões e dos significados 
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do trabalho da escola, possa ressignificar junto aos alunos a ideia de que o estudo não é apenas 

uma exigência do Estado, da família e da própria escola. 

 Collelo (2018) apresentou os dados de sua pesquisa feita com alunos dos Anos Iniciais 

com o intuito de compreender a percepção deles sobre a alfabetização. Os dados desta pesquisa 

nos mostram como, desde cedo, os estudantes entendem a aprendizagem como forma de 

responder às exigências escolares, e não como necessidade pessoal. 

 Ortega y Gasset (1933) advoga a favor da ideia de que o ato de estudar é, para o aluno, 

a aceitação compulsória de uma necessidade que não nasce do desejo pessoal e da vontade de 

conhecer, passando a se comportar como se a vontade do outro (professor, instituição, família) 

fosse a dele. Entretanto, Machado (2016), ao elencar as competências do professor, fornece 

elementos importantes para a prática docente, que contribuem para despertar no aluno novas 

relações com o conhecimento, o que amplia as possibilidades de retirá-lo desse cenário de 

aceitação compulsória de uma necessidade não autêntica. 

Sobre a competência docente, é importante inserir o papel das universidades, que, após 

a publicação, em 1998, da Declaração da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO, 2002), recomendava, para o século XXI, a necessidade de 

“aumentar o domínio das novas tecnologias da informação e da comunicação como disciplinas 

de ensino e instrumentos pedagógicos capazes de fortalecer a eficácia dos serviços educativos” 

(UNESCO, 2002, p. 02). 

Nesse contexto, atribuiu-se às universidades o papel de desenvolver competências 

profissionais que atendessem às demandas daquele momento histórico. O termo “competências 

profissionais” impulsiona a reflexão sobre a formação dos professores, considerando que a 

identidade do professor e a forma como compreende a sua atuação profissional impacta o 

processo de aprendizagem do aluno. Essa ideia do professor como profissional que se faz pela 

apropriação de conhecimentos específicos contrapõe-se à ideia de professor como portador de 

um dom especial ou de um missionário disposto a qualquer sacrifício pela educação, ainda 

presente, mesmo que de forma tácita. A desconstrução dessa visão de docência, que se mostra 

simplista e passiva, abre espaço para uma constituição identitária pautada na formação de 

professores críticos, reflexivos, conscientes da posição estratégica que ocupam no processo de 

aprendizagem dos alunos. 

A docência é uma profissão que, como tantas outras, exige formação específica e 

certificada. É o que Freidson (1998) denominou “credencialismo”, acompanhado de um 
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monopólio de um conhecimento específico, o desenvolvimento de habilidades e capacidades 

específicas para o exercício de determinada profissão. 

Freidson (1998, p. 98) definiu o termo “profissionalização” como o “processo pelo qual 

uma ocupação organizada, obtém o direito exclusivo de realizar um determinado trabalho”. 

A autora Sonia Penin (2009) adota “profissionalidade” como uma integração dos termos 

profissão e personalidade, evidenciando, dessa forma, que a identidade do professor se 

relaciona a contextos de atuação e a processos biográficos. O termo profissionalidade considera 

também a dimensão pessoal e subjetiva presentes na docência, elementos que não são 

contemplados pelo termo profissionalização. 

A experiência vivida na universidade faz parte do “ser docente”, da profissionalidade. 

Dessa forma, quanto mais a universidade se aproxima da escola real, maiores serão as 

possibilidades de se alavancar a prática docente. 

Para Colello (2010), a universidade, os estudos e as pesquisas, ao se aproximarem das 

práticas escolares reais, podem desestabilizar ideias sedimentadas que impedem a renovação 

do ensino e da cultura escolar a serviço da aprendizagem. Compreender as concepções de 

conhecimento é fundamental para a análise da prática docente. O professor direciona o olhar 

para aprendizagem e mobiliza seus recursos para alcançar esse objetivo. 

 

2.4 CONCEPÇÕES DE CONHECIMENTO E PRÁTICA DOCENTE  

 

A prática docente cotidiana implica na articulação de vários componentes. Dentre eles, 

a seleção de situações didáticas que visam contribuir para a consecução dos objetivos de 

aprendizagem.  Nesse sentido, a avaliação é um recurso importante para acompanhar o processo 

de aprendizagem e para orientar o trabalho do professor, permitindo-lhe a tomada de decisões 

conscientes. O cotidiano escolar é marcado por tomada de decisões, julgamentos e 

comparações, elementos esses que configuram a avaliação. As ações docentes relativas ao 

planejamento e operacionalização da aula, seleção de materiais e avaliação são decorrentes da 

concepção de conhecimento, de ensino, de aprendizagem e de avaliação que compõe o ideário 

de cada professor.  

Machado (2016) apresenta algumas associações entre concepções do conhecimento e 

imagens metafóricas que ilustram como as práticas docentes, não só a avaliação, são 

tangenciadas pelas teorias do conhecimento, seja de forma explícita ou tácita. Reconhecer a 

teoria do conhecimento que embasa a ação é uma forma da superação da dicotomia entre o 
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discurso e a prática docente, ou, ainda, uma forma de desvelar as concepções veladas que guiam 

as ações do professor. 

Uma das imagens selecionadas por Machado (2016) associa a produção de 

conhecimentos à ideia de “encher um balde”. Nessa associação, os alunos são representados 

por um balde vazio, prontos para receberem os conteúdos das aulas. A ideia de medir o quanto 

o aluno sabe sobre o conteúdo ministrado nas aulas, avaliado por meio de provas quantitativas, 

mostra-se tributária dessa imagem do conhecimento. A imagem do balde vazio remete à ideia 

de “tábula rasa” com a qual Locke (2012) comparou a mente humana da criança, que, não 

possuindo experiências anteriores, pode receber ensinamentos que serão sistematizados 

gradativamente.  

 As ideias educacionais do físico e filósofo John Locke (1632-1704) se contrapunham 

aos postulados da teoria do conhecimento denominada de inatismo. Manifestação é uma palavra 

central na teoria inatista. Nesta concepção, o ser humano nasce com dons, aptidões e 

capacidades que se manifestarão ao longo do desenvolvimento. Dessa forma, os elementos 

externos, incluindo a ação docente e o esforço pessoal do aluno, são limitados, assim como é 

limitada a condição de aprendizagem. Voltado para o interior do ser humano, o inatismo difunde 

a ideia de um saber congênito, fonte do discurso docente que atribui o desempenho escolar 

insatisfatório à falta de pré-requisitos que permitiriam a aprendizagem. 

Uma segunda imagem de conhecimento seria a ideia de “cadeia”, de encadear, 

relacionada ao pensamento de Descartes (1978). Para o autor, diante de uma situação complexa 

de ordem cognitiva, a fragmentação do todo permitiria uma análise e entendimento de cada uma 

das partes, que, em seguida, seriam reconstituídas. O cerne dessa ideia relaciona-se ao princípio 

de que o aluno precisa aprender conteúdos simples para que possa alcançar o entendimento de 

assuntos mais complexos. O uso de cartilhas na década de 70 ilustra esta ideia de linearidade, 

já que partia do princípio de que o aluno só poderia interagir com texto depois que se apropriasse 

do sistema de escrita alfabético, apresentado de forma estanque, combinando sílabas.  

A ideia de que marcos temáticos fixos, organizados sequencialmente e que devem ser 

percorridos sem desvios relaciona-se à ideia de conhecimento linear. Nos livros didáticos, era 

muito comum encontrarmos atividades que envolviam as ideias de divisão e de multiplicação 

somente após o trabalho com adição e subtração.  

Atualmente, mesmo sem conhecer os algoritmos convencionais da adição, subtração, 

multiplicação e divisão, os alunos trabalham livremente com situações-problema relacionadas 

a essas ideias. A compreensão e interpretação do enunciado possibilitam a resolução do 
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problema por meio de desenhos, esquemas e demais representações. Em anos anteriores, isso 

não seria possível, dada a ideia de linearidade presente na elaboração de planos de aula e de 

livros didáticos. 

A teoria do conhecimento intitulada empirismo responde pelas imagens do 

conhecimento associadas ao “balde e a cadeia”, visto que os empiristas posicionam o 

conhecimento como algo exterior ao indivíduo, que seria um receptor de conteúdos mentais sob 

a supervisão de alguém que faria as intervenções necessárias para a incorporação dele. Sendo 

o conhecimento visto como algo exterior ao ser humano, as experiências ocupam papel central 

nessa teoria. O conhecimento e a aprendizagem estão diretamente relacionados aos resultados 

dessas experiências. Sendo assim, apresentam-se como uma consequência das estimulações que 

podem coibir ou incentivar seu desenvolvimento. É possível afirmar que o aluno é dependente 

do professor, dado que esse é responsável por selecionar situações favoráveis ao seu 

desenvolvimento. Neste sentido, a postura passiva do aluno frente à aprendizagem é um ponto 

comum entre as duas teorias: inatista e empirista. 

A imagem de rede é a que mais se aproxima da concepção de que conhecer é conhecer 

o significado. A ideia de estabelecer feixes de relações, que extrapolam a fragmentação do 

conhecimento imposta pela organização das disciplinas, caracteriza o aprendizado 

interdisciplinar. Essa ideia de rede permite um planejamento que dialoga com outras disciplinas 

e permite vários percursos para se alcançar o mesmo objetivo. Quanto mais relações o aluno 

estabelece, mais a rede é ampliada e surgem novos centros de interesse.  

Não se pode negar que alguns assuntos pressupõem certa linearidade, mas há 

flexibilidade, possibilidades. A rede facilita o trabalho com projetos pessoais e coletivos e 

contribui para dar sentido ao aprendizado escolar, relacionando-o ao conhecimento de mundo 

que contribui para a formação cidadã do aluno.  

A teoria do conhecimento interacionista é o suporte teórico da imagem de conhecimento 

associada à “rede”, visto que defende a relação do ser humano com o meio, destacando a 

interação social como aspecto fundamental e necessário para a formulação de conhecimento. 

Nessa perspectiva, o professor assume a posição de problematizar, de incentivar o aluno a 

estabelecer relações, de auxiliar o aluno a formular o conhecimento a partir da interação sujeito-

objeto, dentro de um contexto real (práticas sociais). É possível afirmar que o interacionismo 

concebe o conhecimento como pessoal e não linear. Dessa forma, pode ser entendido como 

uma tentativa de superação das práticas docentes subsidiadas pelos paradigmas empiristas 

(ARANHA, 1996). 
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Assumindo que deve haver coerência nas ações de ensinar e avaliar, cria-se uma 

vinculação entre as concepções de conhecimento e de avaliação, procedimentos constantes no 

cotidiano do professor. 

Para Macedo et al. (2002), a avaliação quantitativa é predominante em uma prática 

pedagógica inserida em uma concepção de aprendizagem inatista. Sendo assim, a avaliação 

quantitativa atende ao objetivo de classificar as pessoas segundo suas capacidades.  

A avaliação cumulativa e certificadora atende aos postulados da concepção empirista, 

na qual a somatória de aprendizagens definiria o grau de inteligência. Já a avaliação formativa 

coaduna-se aos princípios fundantes do interacionismo. Nessa forma de avaliar, o objetivo 

central é auxiliar o aluno a aprender e a fornecer informações ao professor para poder orientar 

seu trabalho junto ao aluno.  

Em uma perspectiva de avaliação formativa, é importante que o professor tenha clareza 

dos objetivos de aprendizagem, entenda como o aluno está em relação a consecução desses 

objetivos e como ele, professor, pode intervir para favorecer a aprendizagem. 

 

2.5 PROJETO EDUCATIVO E AVALIAÇÃO 

 

É preciso mudar o cenário atual da educação brasileira, mas é preciso reconhecer que 

existem escolas públicas e privadas, confessionais e leigas que, fundamentando suas ações em 

projetos com objetivos definidos, conseguem oferecer um ensino de qualidade.  

Os projetos definem a identidade da escola por meio da explicitação dos valores que 

sustentam as ações e delineiam os objetivos e as metas que se pretende alcançar, funcionando 

como parâmetros que auxiliam a interpretação dos resultados das avaliações. 

Segundo a LDB, toda a escola deve elaborar seu projeto pedagógico, contendo a 

proposta educacional da instituição.  

Vale lembrar que a elaboração deste documento com a participação dos professores se 

deu após a publicação da Constituição Federal do Brasil, em 1988. O inciso VI, do Art. 206, 

garantiu a instituição da gestão democrática do ensino. A LDB, em seu artigo 12, inciso I, 

regulamentou a elaboração do projeto político pedagógico das escolas. 

A Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010 (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 

2010), definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica e orientou a 

elaboração de um currículo pautado em valores fundamentais e de interesse social. Em seu 
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artigo 44, contemplou uma estruturação para a construção do documento, o qual deveria 

contemplar:  

 

I - o diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, 

contextualizados no espaço e no tempo; 

II - a concepção sobre educação, conhecimento, avaliação da 

aprendizagem e mobilidade escolar; 

III - o perfil real dos sujeitos [...] que justificam e instituem a vida da e na 

escola, do ponto de vista intelectual, cultural, emocional, afetivo, 

socioeconômico, como base da reflexão sobre as relações vida- 

conhecimento-cultura-professor-estudante e instituição escolar; 

IV - as bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico; 

V - a definição de qualidade das aprendizagens e, por consequência, da escola, 

no contexto das desigualdades que se refletem na escola; 

VI - os fundamentos da gestão democrática, compartilhada e participativa 

[...]; 

VII - o programa de acompanhamento de acesso, de permanência dos 

estudantes e de superação da retenção escolar; 

VIII - o programa de formação inicial e continuada dos profissionais da 

educação, regentes e não regentes; 

IX - as ações de acompanhamento sistemático dos resultados do processo 

de avaliação interna e externa […]; 

X - a concepção da organização do espaço físico da instituição escolar de 

tal modo que este seja compatível com as características de seus sujeitos, 

que atenda as normas de acessibilidade, além da natureza e das finalidades 

da educação, deliberadas e assumidas pela comunidade educacional 

(BRASIL, 2010, Art. 44). 

 

Para Schneider (2001), o Projeto Político-Pedagógico pode ser estruturado em dois 

eixos, um apresentando os elementos permanentes que explicitariam os princípios filosóficos e 

epistemológicos e, no outro, elementos circunstanciais que definiriam a organização da escola 

e a organização do ensino. 

O projeto deve explicitar as concepções teóricas que subsidiam a ação docente: a visão 

de homem, a concepção de sociedade, a concepção de cidadão, bem como os princípios 

epistemológicos que definem as concepções de educação, ensino, aprendizagem, escola, papel 

do professor e currículo. 

Quanto aos elementos circunstanciais, são aqueles que materializam as concepções 

filosóficas e epistemológicas por meio de ações flexíveis, que podem ser modificadas buscando 

adequação de acordo com a demanda do momento. 

A organização do tempo e dos espaços da escola e a própria organização do ensino, 

como: planejamento, metas e objetivos, calendário de atividades, capacitação dos profissionais, 

dentre outros que organizam o cotidiano escolar.  
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O conteúdo e a avaliação da aprendizagem são dois elementos que merecem ser 

destacados para ressaltar como o projeto educativo da escola funciona como parâmetro para 

atribuir significado aos resultados informados pela avaliação. 

Quanto à seleção de conteúdo, é importante mapear relevâncias para reconhecer aqueles 

que contribuem para desenvolver o pensamento reflexivo, que permitem ao aluno desenvolver 

habilidades de investigação, que transformam suposições em perguntas, que possibilita realizar 

o maior número possível de conexões com outros conteúdos e saberes. 

No contexto escolar, muitas vezes, a avaliação é vista como um ato classificatório que 

separa alunos com bom e mau desempenho escolar. A avaliação escolar é uma questão 

complexa que envolve muitas varáveis: porquê avaliar, o que avaliar, como avaliar e o que fazer 

com os resultados da avaliação. Essas são algumas questões e que devem estar contempladas 

no projeto de cada escola. 

O resultado das avaliações da aprendizagem, mesmo que inspirem debates calorosos 

sobre a responsabilidade do governo, sistemas, professores, famílias e alunos pelo desempenho 

escolar insatisfatório, limita-se a fornecer dados e informações que, se devidamente 

interpretados, sinalizam a qualidade dos resultados obtidos. 

Resultados só podem ser interpretados a partir de parâmetros e, no caso da educação 

escolar, os parâmetros são fornecidos pelos objetivos e pelas metas que se deseja alcançar, 

definidos em um contexto descrito e sustentado pelos valores acordados naquela escola e até 

mesmo em um dado país, que constituem o projeto educativo. 

A avaliação escolar é uma parte do projeto educativo. Os resultados que ela produz são 

indicativos que podem levar ao aprimoramento da própria aprendizagem, se analisados à luz 

dos valores que embasam o projeto e subsidiam a tomada de decisões. 

A autoavaliação também pode colaborar com o processo reflexivo do aluno sobre sua 

própria aprendizagem, na medida em que ele consegue avaliar como a sua postura de trabalho 

impacta o processo de aprendizagem. 

Sem o projeto, a avaliação perde a função de assegurar a aprendizagem. É um resultado 

que informa, mas não produz uma ação revitalizadora, que permite avançar, aprimorar. 

 

2.6 EDUCAÇÃO ESCOLAR E CIDADANIA 

 

Desempenho escolar, educação escolar, prática docente, avaliação escolar são 

elementos que permeiam o cotidiano de alunos e professores. O professor tem o compromisso 
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de ensinar, e o aluno necessidade de aprender. Para além dos conteúdos conceituais e 

procedimentais, a preparação para a cidadania também faz parte das atribuições da educação 

escolar. Educar para a cidadania inclui pensar a escola como um espaço importante que 

contribui para o desenvolvimento moral da criança. 

Segundo Machado (2004), a Moral e a Ética contemplam os valores e as normas de 

conduta que orientam o comportamento humano. A escola tem um papel significativo no 

desenvolvimento da moral. Para Kohlberg (1992), o desenvolvimento moral depende de 

situações e interações em que a criança/jovem esteja envolvida, nas quais suas convicções 

morais sejam desafiadas, possibilitando um desequilíbrio cognitivo que lhes proporcionará a 

reflexão sobre a moralidade. Essas interações, embora possam acontecer em qualquer ambiente, 

quando oportunizadas intencionalmente na escola, possibilitam que o professor oriente e 

acompanhe o desenvolvimento dos alunos, levando-os a refletirem sobre determinados temas 

que estarão sempre presentes ao longo de suas vidas. 

Piaget, em sua teoria do desenvolvimento moral, afirma que a criança, em seus 

primeiros anos de vida, não consegue perceber que a ação humana é regulada por meio de 

normas, e denominou esse período de “anomia”. A palavra anomia, de origem grega (a- sem; 

nomos- leis), pode ser entendida como ausência de leis. Na teoria piagetiana, a anomia é uma 

fase pré-moral que se estende do nascimento até 4/5 anos de idade.  

A heteronomia seria o segundo estágio de desenvolvimento da moral para Piaget. De 

origem grega, a palavra (heteros-diversos e nomos-leis) foi usada por Piaget para descrever o 

estágio no qual a criança sabe da existência das regras, mas só as respeita por imposição.  

No terceiro e último estágio descrito por Piaget, o da autonomia, o indivíduo passa a ser 

governado por si mesmo e respeita as regras porque reconhece sua legitimidade. 

Para Kohlberg (1992), o desenvolvimento da moral não se encerra no estágio da 

autonomia. Para ele, o desenvolvimento avança e torna-se multifacetado e complexo ao longo 

da adolescência até o indivíduo tornar-se adulto. O autor concluiu que o desenvolvimento moral 

progride em uma sequência de três níveis, sendo que cada nível contempla dois estágios morais 

diferentes.  

A sequência de estágios é linear, ou seja, não é possível chegar ao sexto estágio sem ter 

passado pelos cinco anteriores, sempre na mesma ordem. Um estágio mais avançado é 

alcançado também por meio do desenvolvimento de certas capacidades cognitivas e de 

raciocínios que só estarão disponíveis se o indivíduo já tiver passado pelos estágios anteriores.  
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Os três níveis de desenvolvimento moral descritos por Kohlberg (1992) auxiliam a 

compreender como a criança/jovem relaciona-se na esfera social, devendo os educadores 

atentar para as características de cada estágio, tendo em vista o planejamento de atividades que 

levem o aluno a vivenciar situações que permitam refletir sobre suas ações. 

 

a) pré-convencional – as regras morais são externas e precisam ser impostas à criança, 

que obedece, inicialmente, por medo de ser punida e, mais tarde, porque sabe que 

pode ser recompensada pelo bom comportamento. Estende-se aproximadamente até 

os nove anos de idade: 

- punição e obediência – a ação é compreendida como inadequada pela criança. 

A punição funciona como parâmetro para entender gravidade da situação; 

- hedonismo ingênuo – permanece o medo da punição, mas a criança também 

obedece tendo em vista uma recompensa. Acredita que os desafetos podem ser 

alvo de retaliações. 

b) convencional – nesse período, que se inicia por volta dos dez anos e estende-se até 

o final da adolescência, o jovem comporta-se com o objetivo de obter a aprovação 

dos outros e se atenta para as ações relativas à manutenção da ordem social: 

- bom garoto/boa garota – o jovem entende que o bom comportamento é aquele 

que agrada aos outros e acredita que os fins justificam os meios; 

- ordem social – o teor das leis é compreendido como a representação da vontade 

da sociedade e, portanto, as leis devem ser seguidas como forma de manter-se 

em harmonia com todos. 

c) Pós-convencional – entre o final da adolescência e por toda a vida adulta, o 

desenvolvimento moral atinge um estágio mais refinado, no qual as ações são 

amparadas por uma concepção mais ampla de justiça. Nem sempre o que a lei define 

é moralmente correto: 

- contrato social – percebe as leis como instrumentos criados para expressar a 

vontade da maioria e para promover os direitos humanos. Portanto, se a lei não 

atender a essas finalidades, entende-se que é válido desobedecê-las; 

- consciência individual – nesse estágio, a pessoa é capaz de colocar-se no lugar 

de todos os envolvidos em uma situação e perceber como cada pessoa seria 

afetada por uma decisão, chegando, então, a uma solução que possa ser percebida 
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como justa para todos. Este sexto estágio é muito raro. Poucas pessoas 

conseguem atingi-lo.  

 

Assumindo que a escola é uma instituição de transição da esfera privada do lar para a 

esfera política, a educação moral se reveste de um caráter relevante, considerando que esse 

aluno desempenhará, de alguma forma, seu papel na sociedade.  

Nesse contexto, os projetos pedagógicos das escolas devem refletir sobre que tipo de 

homem a escola está formando e como ele contribuirá para uma sociedade mais justa e 

humanizadora. Quando se pensa em moralidade, pensa-se em cidadania. Educar para a 

cidadania consiste em formar o aluno capaz de agir conscientemente, considerando seus 

projetos pessoais e articulando-os com projetos coletivos, ou seja, aprender a cuidar de si e dos 

outros.  

 

[...] não é tão-só um meio de adaptação social ou de aquisição de hábitos 

virtuosos; também não é apenas o desenvolvimento do juízo moral ou o 

descobrimento dos próprios valores. A educação moral é uma tarefa complexa 

que os seres humanos realizam com a ajuda de seus companheiros e dos 

adultos para elaborar aquelas estruturas de sua personalidade que lhes 

permitirão integrar-se de maneira crítica ao seu meio sociocultural. (PUIG, 

1998, p. 150) 

 

Outro argumento oportuno para a preocupação da escola com o desenvolvimento da 

moralidade foi trazido por Charlot (2001) e diz respeito ao interesse do aluno pela escola e pelos 

estudos. Ele alerta para descompasso existente entre o que o professor quer ensinar e o que o 

aluno quer aprender. Muitas vezes, a falta do interesse do aluno pelos estudos e aprendizagem 

relaciona-se com a ausência de sentido. Para muitos, o que se aprende na escola não tem ou terá 

qualquer utilidade. Não se trata de transformar o ensino em algo útil a curto ou longo prazo, 

mas de fazer com que o aluno compreenda que a educação escolar o capacita a entender e se 

posicionar no mundo. Um dos recursos que o professor dispõe para fomentar esse interesse é a 

ideia de projeto, que se encontra intimamente ligada ao desenvolvimento da moralidade, pois 

esse recurso sustenta-se em valores socialmente acordados.  

Para Machado (2016),  a ação de projetar é uma característica exclusiva do ser humano.  

O autor entende que as disciplinas escolares interagem muito pouco. Contudo, se a meta da 

educação escolar é a formação para a cidadania, as disciplinas deveriam orbitar em torno dos 

projetos pessoais dos alunos. Dessa forma, os conteúdos, pensados nas dimensões conceituais, 
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procedimentais e atitudinais, ganhariam sentido, atenderiam à expectativa real do aluno e 

contribuiriam para uma atitude colaborativa entre professor e aluno.  
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3 DESEMPENHO ESCOLAR INSATISFATÓRIO 

 

O desempenho escolar insatisfatório não é um assunto recente, embora ocupe lugar de 

destaque nos noticiários sempre que os resultados das avaliações nacionais ou internacionais 

são divulgados. Tal fenômeno há décadas vem preocupando estudiosos e profissionais, que 

buscam compreender os fatores que contribuem para a não aprendizagem.  

No Brasil dos anos de 1970, o assunto ganhou destaque devido ao aumento exponencial 

do número de alunos oriundos de meios desfavorecidos que eram matriculados nas escolas, e 

que não conseguiam aprender. O acesso à educação escolar concedido a essas crianças se tornou 

um desafio para os docentes que empregavam os meios usuais de ensino, mas não obtinham 

sucesso. 

Nesse contexto, surgiram explicações relacionadas à falta de aptidões naturais ou de 

dons para o não aprendizado das crianças. Estas explicações se contrapunham à visão de autores 

como Bordieu e Passeron (1975), os quais apontavam para o despreparo da escola para lidar 

com heranças culturais familiares distintas que contribuíam para transformar diversidade 

cultural em trajetórias escolares marcadas pelo insucesso e desigualdade. 

As explicações para o insucesso escolar, segundo Patto (2000), podem ter origem em 

relações exteriores às escolas, nas variantes externas ao sistema escolar, nas relações 

intraescolares e na articulação entre ambas. Quando se evoca as aptidões naturais ou os dons 

como fatores determinantes do desempenho escolar insatisfatório, exclui-se da análise a ação 

docente, a relação aluno-professor, a adequação do currículo e a competência do docente. Estes 

são alguns elementos que podem impactar o aprendizado e que têm sua origem em relações 

intraescolares. 

Ainda hoje, professores tendem a explicar o desempenho escolar insatisfatório de seus 

alunos pautados pela ideia de que as características individuais (aptidões, prontidão, quociente 

intelectual) definem tal desempenho. 

Existe uma diferença de repertório cultural entre crianças criadas em meios 

socioeconômicos mais favorecidos e aquelas oriundas de meios socioeconômicos menos 

favorecidos. No entanto, a constatação da diferença não indica que uma cultura seja superior à 

outra. A ideia de que o meio menos favorecido influencia a não aprendizagem das crianças e 

de que a elas deveria ser concedida uma educação de caráter compensatório, assim como a 

teoria do dom, posiciona as causas do desempenho escolar novamente na esfera individual e 

exterior à escola.  



40 

 

Bourdieu e Passeron (1975) defendiam, baseados em seus estudos e pesquisas, que as 

causas do desempenho escolar insatisfatório se encontravam no interior das instituições 

escolares. Esta ideia será discutida mais adiante e aponta para a responsabilidade do professor 

no processo de aprendizagem. 

Patto (2009) realizou um importante estudo sobre a temática do desempenho escolar 

insatisfatório em 1980, publicado nos anos 1990, que continua a oferecer dados importantes 

para a reflexão sobre um problema que perdura há décadas no cenário educacional brasileiro. 

Nessa publicação, a autora tenta compreender as causas das desigualdades educacionais na 

sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, investiga as raízes históricas das concepções sobre o 

desempenho escolar insatisfatório. 

A referida autora ainda destaca que o contexto socioeconômico e político no qual a 

imagem de pessoas oriundas de classes populares se materializou é impregnado de 

preconceitos. As crianças pertencentes a esse grupo social, quando incorporadas à escola 

repentinamente, encontram um ambiente cultural diferente, mas que lhes é apresentado como 

um modelo a ser seguido. Vale destacar que, até esse momento histórico (de 1970 a 1990), a 

escola era privilégio de poucas crianças, e a maioria destas vivia em situações socioeconômicas 

favorecidas. 

Esse cenário educacional revelou a tensão entre o trabalho docente planejado para 

determinado grupo, com determinadas características, e o trabalho docente aplicado, da mesma 

forma, a outro grupo, com características culturais e econômicas distintas.  

Colello e Lucas (2017) fornecem elementos para uma análise criteriosa da não 

aprendizagem dos alunos, elementos que podem ser aplicados à década de 1970. Ao evocar que 

a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos estão associados à mediação dos 

conhecimentos sociais feita pelo professor e ao considerar que a linguagem, as regras, os valores 

e as normas sociais influenciam as interações das crianças, moldando suas representações da 

realidade, infere-se que as dificuldades das crianças estavam associadas ao ambiente escolar, 

cuja linguagem e valores eram vistos como obstáculos cognitivos. 

Nesse cenário, a dificuldade de aprendizagem manifestada pelas crianças poderia ser 

explicada também pela inadequação das interações promovidas pela seleção de conteúdos e 

pela linguagem, que dificultavam a atribuição de sentidos por parte delas e que criavam 

representações da realidade, de certa forma, deturpadas. 

Ainda sobre os anos de 1970, no Brasil, a teoria da carência cultural, legitimada pela 

Psicologia, forneceu explicações convenientes para justificar o desempenho escolar 
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insatisfatório de boa parte dos alunos e postergou a necessidade de buscar, também no interior 

da escola e nas práticas escolares, fatores que impactassem e condicionassem o desempenho 

escolar insatisfatório. Para esta autora, a “psicologia desde o seu nascimento baseia-se numa 

definição conservadora de ajustamento e de normalidades que centra suas investigações no que 

ocorre no indivíduo ou nas relações interpessoais, entendidos como entidades a-históricas” 

(PATTO, 2000, p. 67). 

Atualmente, muitos alunos continuam sendo encaminhados para avaliação psicológica 

ou para atendimento especializado, em razão do relato de professores que descrevem o aluno 

como desatento, desinteressado, excessivamente disperso. Nesse sentido, os laudos elaborados 

por psicólogos acabam por legitimar o suposto caráter individual do desempenho escolar 

insatisfatório e dão certo respaldo ao professor, que transfere a responsabilidade da não 

aprendizagem para o próprio aluno. 

O desempenho escolar insatisfatório é visto também como desperdício econômico, pois 

a reprovação dos alunos acarreta um novo investimento financeiro, gerando questionamentos 

sobre a intencionalidade e a legitimidade de muitas políticas públicas educacionais que 

poderiam estar a serviço de interesses econômicos. 

Admitindo que interesses econômicos prevaleçam sobre os educacionais, ao criar 

mecanismos paliativos que evitem a reprovação escolar, cria-se também um hiato na formação 

dos alunos que explicaria, em parte, os resultados obtidos nas avaliações em larga escala, 

internacionais. 

Charlot (2000), analisado o desempenho escolar insatisfatório, indica a necessidade de 

a escola interligar a história coletiva do ser humano com a história individual do estudante. É 

possível que tal aproximação forneça aos alunos a resposta para indagações sobre a real 

utilidade da aprendizagem de muitos conteúdos escolares que parecem não ter nenhuma relação 

com suas vidas. 

Sobre a validade daquilo que a escola deveria ensinar, Arendt (2014) afirma que o 

professor é responsável por apresentar o mundo à criança e pela transição desta da esfera 

privada para a esfera política ao final da escolaridade. Dessa forma, a autora advoga a favor da 

reinvindicação dos alunos sobre a necessidade de relacionar o conteúdo escolar com a vida, 

com seus entornos. Apresentar o mundo para os alunos, portanto, exige que o professor aceite 

partir de elementos do mundo e do senso comum para alcançar o conhecimento científico, 

buscando conexões e estabelecendo o maior número de relações possíveis com o que está sendo 

estudado.  
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A ação docente é um dos, mas não o único elemento que impacta o desempenho escolar 

do aluno. Charlot (2000) acredita que o desempenho escolar satisfatório tem relação com a 

origem social, mas discorda de que a origem social seja a fonte produtora das dificuldades de 

aprendizagem. Para o autor, há vários elementos que precisam ser considerados na análise 

interpretativa do desempenho escolar insatisfatório. A tentativa de redução desses fatores a uma 

única categoria acaba por ocultar outros fenômenos de igual importância para a compreensão e 

o enfrentamento de situações de não aprendizagem. 

Entende-se, sob essa ótica, que existe relação entre a ação docente e o desempenho 

escolar insatisfatório, embora não se possa afirmar que a causa do insucesso escolar seja a 

prática docente. Conforme Colello (2020), é preciso que o professor não se limite a constatar 

aquilo que o aluno não aprendeu, mas que seja capaz de propor novas formas de intervenção 

para auxiliá-lo em suas demandas. 

É necessário considerar, ainda, que a formação precária de muitos professores, a 

implementação de políticas públicas educacionais atreladas a interesses econômicos, os baixos 

investimentos em educação e a falta de um projeto educacional nacional são fatores que 

interferem no desempenho escolar dos alunos.  

 

3.1 O DISCURSO DOCENTE SOBRE O DESEMPENHO ESCOLAR INSATISFATÓRIO 

 

Diante dos resultados insatisfatórios das avaliações que visam a aferir o processo de 

aprendizagem do estudante, os professores buscam compreender os fatores que conduzem à 

não aprendizagem. A causa, em linhas gerais, ao se considerar a escola como o lugar específico 

onde ocorre a educação escolar, localiza-se em duas esferas, as quais correspondem a dois 

fatores: i) os intraescolares, tais como metodologia, competência do professor, gestão escolar, 

formas de avaliar, dentre outros; ii) os extraescolares, tais como falta de interesse e de esforço 

do aluno, problemas de aprendizagem desencadeados por fatores distintos, papel da família, 

condições econômicas, entre outros que, de alguma forma, impactam o processo de 

aprendizagem. 

A análise dos motivos levantados pelos professores sobre as possíveis causas da não 

aprendizagem apontam para as causas de origem extraescolares, incidindo principalmente sobre 

a falta de interesse dos alunos.  

No contexto desta pesquisa, a relação direta da pesquisadora, que atua como orientadora 

pedagógica, com a equipe de professores nos encontros se mostrou um fator propício para a 
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análise do discurso docente no que tange à não aprendizagem. É possível perceber que o 

professor entra em uma zona de desconforto, atingindo um ponto fundamental: o 

questionamento da competência de ensinar. Isso se assemelha ao efeito produzido ao se dizer a 

um médico que ele não é capaz de tratar um paciente. Esse desconforto e essa sensação de 

julgamento de sua capacidade de ensinar são elementos que desencadeiam o discurso proferido 

pelos docentes em relação ao desempenho escolar insatisfatório.  

A falta de interesse dos alunos pela aprendizagem indubitavelmente contribui para a não 

consecução dos objetivos. Entretanto, este é um aspecto cuja relevância demanda uma análise 

mais profunda, que será feita, ao longo do presente estudo, a partir das considerações de Dewey 

(1978) sobre interesse e esforço.  

Frases que destacam a falta de interesse e de empenho dos alunos são recorrentes nos 

encontros entre professores e orientadora pedagógica. São explicações que se tornaram 

frequentes e naturalizadas. A orientação pedagógica pode desempenhar um papel importante 

no desenvolvimento do pensamento reflexivo dos professores, instigando-os a pensar sobre 

como essas falas são instituídas e sedimentadas no exercício da docência. Então, pensar nos 

discursos que circulam na sociedade e em como se integram a outros discursos implica 

ressignificar concepções cristalizadas que, muitas vezes, paralisam e impedem que o professor 

se engaje no desafio de auxiliar alunos que apresentam algum tipo de dificuldade.  

As ideias foucaultianas sobre a produção de discursos se apresentam como um caminho 

possível para a reflexão sobre as falas dos professores quanto às causas da não aprendizagem. 

Foucault (2007) dedicou parte de suas investigações a entender como os discursos são 

produzidos historicamente, incorporados e naturalizados. Para o autor, o discurso é fundante e 

produz verdades e saberes em um dado momento histórico, condicionando as representações 

que se tem sobre o homem e o mundo. Nesse contexto descrito por Foucault (2007), a docência 

se constitui também pelas representações veiculadas pelos discursos. São os discursos, 

produzidos em esferas distintas, que, por vezes, intercruzam-se e condicionam o modo de 

pensar, de agir e de falar dos docentes, assim como o que ensinam, como ensinam e para que 

ensinam. 

Uma rápida retomada histórica permite perceber que o discurso religioso, com a vinda 

dos jesuítas, subsidiou o modelo de ensino vigente nas primeiras escolas surgidas no Brasil. 

Posteriormente, o discurso político e econômico influenciou o discurso pedagógico quando o 

Brasil iniciou a fase de industrialização, fazendo com que o ensino atendesse às demandas 

forjadas no campo da economia e do mercado de trabalho. Estes são alguns exemplos de que 
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existem princípios e intencionalidades, em um dado momento histórico, que fazem emergir 

discursos que são distribuídos e incorporados, reverberando nas trajetórias de aprendizagem. 

Revestidos de credibilidade advinda da fonte de produção, os discursos se propagam e 

são acolhidos naturalmente, como se seu cerne já estivesse presente naquele que os recebem, 

naturalmente se intercruzando com outros discursos e produzindo formas de enxergar a 

realidade. 

 Os discursos científicos, sob a égide da ciência, ilustram esse mecanismo de 

distribuição e propagação de discursos. É possível citar a mudança no ensino da Matemática, 

desencadeada na década de 1960 e conhecida como Movimento Matemática Moderna, em que 

se intercruzaram discursos políticos, econômicos e pedagógicos. A força do contexto histórico, 

o momento político no qual se encontravam a Europa e os Estados Unidos intencionalmente se 

misturou ao discurso da renovação do ensino de Matemática. 

Identificar a origem, o teor, os possíveis interesses, o que é proposto como verdade, 

quais as evidências relatadas, enfim, exercitar o pensamento reflexivo permitiria ao professor 

perceber que as mudanças ocorridas na forma de ensinar e de avaliar são tributárias da força de 

discursos que se intercruzam. 

Nessa perspectiva, a força dos discursos enraizados e naturalizados é um caminho para 

compreender os enunciados proferidos pelo professor relativos à insuficiência do aprendizado.  

Como um convite à reflexão, os docentes poderiam avaliar a relação entre o discurso 

pedagógico que coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, conferindo-lhe 

autonomia para buscar o conhecimento, e as explicações docentes que atribuem ao estudante a 

responsabilidade pelo desempenho escolar insatisfatório. 

Uma linha tênue separa credibilidade e culpabilidade em situações de aprendizagem 

sustentada por ideias de que o aluno seria responsável por buscar o conhecimento. Nesse 

contexto, a noção de protagonismo merece ser analisada. Costa (2000) é apontado como um 

dos pioneiros na utilização do termo “protagonista” no espaço escolar, definindo-o como o 

principal agente de uma ação. Recorrendo à etimologia da palavra “protagonismo”, de origem 

grega, encontramos proto, que significa “principal”, e agon, que quer dizer “lutador”; seria o 

lutador principal, do ponto de vista etimológico, e ator principal, do ponto da vista da esfera 

teatral. 

Na educação escolar, o conceito de protagonismo circula como uma forma de colocar o 

aluno em uma posição ativa na busca pelo conhecimento, o que não pode ser considerado uma 

novidade, já que estudos de décadas anteriores apresentaram a mesma proposta. Revestida de 
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pretensa contemporaneidade, a visão de protagonismo estudantil tende a delimitar o papel do 

professor a um colaborador, um coadjuvante do processo educativo. 

A ideia de protagonismo, quando mal interpretada, subsidia práticas docentes que se 

inclinam a atribuir ao aluno a responsabilidade pelo próprio aprendizado, não só da perspectiva 

da natureza interna e processual da aprendizagem, mas também da autonomia na apreensão do 

conteúdo trabalhado. Nessas condições, o professor, ao fornecer meios e instrumentos e se 

colocar como consultor de possíveis dúvidas dos alunos, teria cumprido o seu papel, ficando a 

cargo do aluno a tarefa de apreender os conteúdos. 

Protagonismo requer autonomia, que é um processo formativo que se consolida em 

tempos distintos, ou seja, varia de pessoa para pessoa, de acordo com as experiências 

vivenciadas em histórias pessoais, e não de cunho exclusivamente escolar. Nessa direção, é 

possível que, tacitamente, o professor acredite que, se o aluno é responsável por buscar o 

conhecimento, é igualmente responsável por não ter alcançado tal objetivo. Então, a noção de 

protagonismo pode interferir no julgamento do professor quanto às causas do aprendizado 

insuficiente, contribuindo para a manutenção de posturas de isenção frente à não aprendizagem. 

Os enunciados proferidos por docentes que entendem a não aprendizagem como falta 

de interesse do aluno remetem à necessidade de se pensar a origem do desinteresse. Há 

professores que agem como se o aluno tivesse a obrigação de valorizar, apreciar e se encantar 

com as aulas e com o esforço envolvido em prepará-las.  

Há um discurso responsável pela crença de que a educação escolar é a via para a 

conquista de empregos e a estabilidade financeira. Nessa visão, pode-se especular as relações 

entre o discurso napoleônico ou o das revoluções liberais, que fundamenta a ideia do esforço e 

do trabalho como vias legítimas de acesso a patamares econômicos e sociais mais elevados, e 

o discurso pedagógico, que realça o interesse e o esforço como sinônimo de êxito escolar.  

Os questionamentos acima aproximam-se das ideias de Foucault (1985) sobre as 

relações de poder. Na percepção do autor, aquilo que o homem representa por meio da palavra 

e que gera uma ação — os discursos das diversas instituições sejam religiosas, sejam escolares, 

sejam políticas, as leis e os enunciados científicos — obedecem a uma necessidade histórica de 

produção de saberes e, consequentemente, de relações de poder.   

Assim, Foucault (1985) descreve como o sistema escolar é utilizado de forma sutil a 

favor de interesses que demandam a formação de sujeitos (subjetivação). Disso vem a 

necessidade de investigar o discurso escolar, o que ele entende como verdade e quais interesses 

são por ele atendidos.  
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O enfrentamento do desempenho escolar insatisfatório passa também pela 

conscientização do professor sobre a força dos discursos e do seu poder de materialização e 

condução de atitudes que dificultam a pesquisa e a implementação de novas práticas que possam 

promover a aprendizagem. 

A relação entre os processos de ensino e de aprendizagem merecem ser analisadas a 

partir de falas dos professores que acreditam que dar aula, explicar o conteúdo e informar são 

ações que caracterizam o ensino. Nessa perspectiva, a aula e os outros recursos didáticos seriam 

sinônimos de ensino. 

O ensino se efetiva na medida em que promove aprendizagem, pois é um processo 

interno, individual, decorrente da reapropriação interna daquilo que o aluno vivenciou na esfera 

interativa sob a mediação do professor. Desse modo, o ensino legítimo promove o 

desenvolvimento da capacidade de reflexão, de análise e de síntese. Nem toda aula pode ser 

considerada ensino, e, muitas vezes, o professor acredita que a aula ministrada é garantia de 

ensino, mesmo que a aprendizagem não se efetive. 

A lógica do professor que atribui ao aluno a responsabilidade pela não aprendizagem é 

decorrente da percepção de que, ao dar uma aula, ele fez a sua parte e de que cabe ao aluno 

prestar atenção e aprender. Isso remete a outro equívoco igualmente perigoso, o de que se a 

aprendizagem é um processo individual e interno, a causa da não aprendizagem se localiza no 

aluno. 

São ideias como as expostas acima que precisam ser desconstruídas no ambiente escolar. 

O professor pode atuar em prol da aprendizagem dos seus alunos, estabelecendo uma relação 

de responsabilidade partilhada com eles, promovendo interações, agindo na esfera do interesse 

dos estudantes, ressignificando os conteúdos escolares e tratando-os como meios para alcançar 

projetos pessoais e coletivos, e não como finalidade da educação. 

Naturalizar a falta de interesse dos alunos pela aprendizagem e seguir em frente com 

aqueles tidos como interessados não é um caminho viável e não contribui para o enfrentamento 

da questão do não aprendizado. 

  

3.2 INTERESSE, ESFORÇO E APRENDIZAGEM 

 

John Dewey defende a ideia de que não é possível preparar a criança para viver, mas 

que a criança é preparada para a vida enquanto vive. A experiência vivida é uma ideia 

fundamental às práticas docentes fundamentadas nas ideias de Dewey (1978). Da vasta 
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produção do autor, podemos destacar o texto em que analisa o interesse e o esforço como fatores 

presentes nas justificativas dos docentes em relação à aprendizagem. 

Segundo Dewey (1978), há aqueles que defendem que somente pelo esforço a criança 

consegue a disciplina que a capacita para realizar o que deve ser feito, independentemente de a 

tarefa ser agradável ou não. Tais profissionais afirmam que o cotidiano não é constituído apenas 

por coisas interessantes; dessa forma, se a criança não aprende a se esforçar, não terá recursos 

para agir diante de atividades que não se apresentam como interessantes. 

Nessa concepção, o esforço é visto como uma ação vinculada a uma espécie de 

compensação futura. A razão de a criança se esforçar seria a garantia de que, de algum modo, 

havia uma recompensa futura — entendendo-se por futuro algo que nem sempre está próximo. 

O trecho a seguir, transcrito do e-mail (Anexo A) enviado pela Professora X para sua 

orientadora pedagógica, foi inserido no presente estudo como recurso para a análise do vínculo, 

estabelecido por muitos docentes, entre os fatores esforço e interesse e a não aprendizagem: 

 

Gostaria de agendar um horário para conversarmos sobre um dos meus alunos, 

o J. Estou muito preocupada com as notas dele, que estão muito baixas. J. é 

um aluno muito distraído. Por mais que converse com ele, não consigo fazê-

lo mudar de atitude. Não se interessa por nenhuma aula, pergunta 

constantemente sobre a hora do recreio, não se esforça para resolver as tarefas 

e fica esperando o momento da correção dos exercícios na lousa para poder 

copiar as respostas. Não se esforça para aprender nenhum dos conteúdos 

trabalhados. Enquanto explico a atividade, vejo que ele está desenhando. Na 

hora de resolver os exercícios, ele me procura dizendo que não entendeu o que 

era para ser feito. No início eu explicava novamente, mas quando percebi que 

ele estava ficando mal acostumado e não se esforçava para entender o que era 

para fazer, parei de repetir as explicações na tentativa de forçá-lo a prestar 

atenção. Parece que há algo de errado com ele. Não sei o que é, mas ele está 

sempre pensando em outra coisa, que com certeza, não tem relação com 

minhas aulas. Aguardo seu retorno para que possamos chamar a mãe e 

informá-la sobre a atual situação de J, afinal, ele é um forte candidato à 

reprovação. 

 

No e-mail escrito pela Professora X, é possível perceber o quanto as concepções de 

ensino, aprendizagem, conhecimento, dentre outras, revelam-se no seu discurso. A professora 

explicita que está preocupada com as notas do aluno. Em uma visão mecanicista de 

aprendizagem, a nota é o resultado do processo e se sobrepõe a este.   

 Concordando com Vygotsky, Prestes (2010) afirma que o professor deveria se atentar 

ao processo de aprendizagem dos alunos, desviando o olhar do resultado. É no processo que se 

encontram pistas que permitem o acompanhamento e o mapeamento do trajeto de 

aprendizagem. Dewey (1978) também alerta para a necessidade de o docente observar como a 
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criança realiza a atividade, na tentativa de identificar a direção da atenção, os sentimentos 

envolvidos e sua verdadeira disposição. 

Retomando o e-mail exposto acima, no caso do aluno J, a professora percebeu que o 

estudante desenhava enquanto ela falava, o que demonstra dissociação entre a atividade e a 

atenção espontânea da criança. O que J. estava desenhando poderia ser um indício importante 

no sentido de compreender o que desviava sua atenção enquanto a professora explicava a lição.  

Os desenhos de J. poderiam auxiliar a docente a utilizar os interesses genuínos de seu 

aluno como elo entre o que ele gostaria de fazer e o que ela tem a intenção de ensinar. Nas 

palavras de Dewey (1978, p. 112), seria o momento de questionar “que atividade em que já 

esteja empenhada a criança pode ser mais bem conduzida, até sua feliz conclusão, com auxílio 

da matéria a estudar?”.  

Geralmente, alguns professores consideram que qualquer atividade que desvie a atenção 

do aluno daquilo que está sendo trabalhado é algo prejudicial; portanto, dela não se pode tirar 

nenhum proveito. Muito se pode especular sobre a temática dos desenhos de J. Se o assunto 

fosse futebol e o tema da aula fosse relações entre unidades e dezenas, quais relações a 

professora poderia estabelecer entre o futebol e o Sistema de Numeração Decimal? 

Provavelmente, inúmeras. Dessa forma, as possibilidades de J. se envolver com o assunto 

tratado pela docente aumentariam exponencialmente. 

Frequentemente, a forma como o conteúdo conceitual é trabalhado na escola contribui 

para uma cisão entre o aluno e o objeto de estudo. Dewey (1978) acredita que, quando o 

professor for capaz de promover a identificação entre o aluno e aquilo que se pretende ensinar, 

não será preciso pensar em meios de atrair o seu interesse ou de forçá-lo a direcionar sua 

atenção: o envolvimento do estudante será natural e espontâneo. 

É comum que o professor se preocupe com formas de apresentar determinados 

conteúdos, com o objetivo de despertar o interesse da criança. Dewey (1978) questiona se o 

interesse legítimo necessita de ser revestido de artifícios. Para ele, se o professor precisa tornar 

a atividade interessante, é porque ela, por si só, não o é. Nessa tentativa, o docente corre o risco 

de apenas excitar a criança, o que gera um prazer transitório e não garante a identificação entre 

o aluno e a essência da atividade. 

O e-mail que se segue (Anexo B) foi enviado pela professora Z, regente de uma das 

turmas de 2º ano, da mesma escola da professora X, para a orientadora pedagógica do Ensino 

Fundamental: 
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Conforme sua solicitação para tornar as aulas de matemáticas mais 

interessantes e significativas para os alunos, planejei e realizei uma aula sobre 

tabuadas, utilizando o jogo de boliche para inserir o conceito de multiplicação 

como adição de parcelas iguais. Fiquei muito feliz com o resultado. As 

crianças adoraram e pediram que todas as aulas de Matemática sejam pensadas 

da mesma forma. Disseram que nem parecia aquelas aulas chatas de 

Matemática. Obrigada pela sugestão! Agora precisamos pensar como 

transformar a brincadeira em aula. Percebi que eles querem jogar, mas não 

prestaram atenção na hora da explicação da tabuada. 

 

Tome-se como exemplo a professora Z, que, para ensinar a tabuada, propôs um jogo de 

boliche no qual todos os pinos valiam 2 pontos. A ideia da professora era a de que a criança 

percebesse que, para contar os pontos, precisaria saber o número de vezes que o pino marcado 

com o algarismo 2 foi derrubado. 

Ao propor tal jogo, a professora Z percebeu a animação das crianças. Todas jogaram e 

relataram a experiência como algo prazeroso. A professora, então, entendeu que encontrou uma 

forma de os alunos se interessarem pela tabuada. Nesse sentido, emerge a questão: os estudantes 

se mostraram interessados no ato de jogar boliche ou em aprender tabuada? É claro que o jogo 

de boliche pode ser um meio para que a criança se interesse pela tabuada, mas o jogo pela pura 

ação de provocar prazer não assegura que a criança ultrapasse a esfera de mera satisfação. 

Nesse ponto, entra o trabalho do professor como mediador entre o sujeito e o meio. 

Cabe, pois, ao docente problematizar, envolver o aluno, buscar elos entre experiências 

anteriores e o que se quer ensinar, propor desafios a partir do que ele já sabe. Cinco pinos de 2 

pontos foram derrubados, então como fazer para saber quantos pontos foram acumulados? 

Existe uma única forma de contar esses pontos? Existe uma operação matemática que permita 

somar rapidamente quantidades iguais? Quais situações cotidianas envolvem adição de parcelas 

iguais e estão presentes na vida do aluno? Que outros jogos os alunos conhecem em que o 

resultado depende de somas de parcelas iguais?  

Ao problematizar, o professor evita que o empenho e o interesse sejam diluídos ao final 

do jogo. Mas a problematização necessita de dados obtidos a partir da observação contínua do 

docente sobre as ações dos alunos. Se o professor não tem esses dados, corre-se o risco de que 

o aluno não consiga estabelecer relação de sentido com o que está sendo estudado, o que 

compromete a manutenção do interesse legítimo. 

Dewey (1978) define “interesse legítimo” como sendo a consequência da verdadeira 

identificação do aluno com aquilo que está sendo proposto pelo professor. Engana-se o docente 

que acredita que o aparente silêncio da criança enquanto realiza a atividade é uma prova de que 

esteja interessada ou, ao menos, de que se esforçou para responder corretamente. Se a atividade 
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tem um caráter mecânico, a criança desenvolve a capacidade de resolvê-la sem empreender 

qualquer esforço ou interesse. 

Quantas crianças são capazes de resolver algoritmos matemáticos com precisão, mas 

não conhecem o significado dos números representados? Quantas crianças resolvem 

corretamente um problema matemático, guiadas por alguma palavra no enunciado, que 

funciona como uma pista sobre a operação a ser empregada na resolução, mas, na verdade, não 

compreendem o que aquilo significa? 

Segundo Dewey (1978, p. 90), “a atenção puramente mecânica e externa a uma tarefa 

qualquer é inevitavelmente acompanhada de um vaguear incerto de inteligência ao longo dos 

caminhos da fantasia”. É preciso que o professor entenda que o aluno é capaz de estabelecer 

relações com o objeto de estudo, que aparentemente é externo, desde que consiga enxergar uma 

relação entre esse objeto e algo já internalizado. 

A fragmentação do conteúdo, presente nas escolas, por vezes está relacionada à 

dificuldade que o aluno tem de estabelecer relações de sentido com o que é estudado. Nesse 

ponto, a seleção do conteúdo e a forma como será operacionalizado requer do professor uma 

tomada de decisão que precisa ser guiada pelo pensamento reflexivo. 

Diante dessa reflexão, tem-se o e-mail a seguir (Anexo C), enviado pela professora Y, 

regente de uma das turmas do 3º ano do Ensino Fundamental, para a coordenadora pedagógica 

do segmento, com uma proposta de trabalho cujo objetivo era instigar nos alunos o interesse 

pela pesquisa: 

 

Percebo que meus alunos não se interessam em fazer pesquisas. Na maioria 

das vezes, recebo transcrições de textos e quando vamos fazer a partilha, as 

crianças apenas fazem a leitura do que está escrito, mas é nítido que não se 

apropriaram das informações pesquisadas. Pensei o que poderia fazer para 

incentivá-los a pesquisar informações de outra forma que evitasse a simples 

transcrição de textos. 

Contei para eles como meu sobrinho matou, sem querer, sapo no sítio do meu 

pai e convidei-os a tentar como isso poderia ser evitado e como eles poderiam 

ajudar meu sobrinho a entender o que aconteceu. Fiquei muito surpresa com 

a reação da turma. Todos queriam ajudar. Todos! Coletivamente traçamos um 

plano de ação que envolvia a pesquisa, experimentações, elaboração de 

registros e oralidade, já que teríamos de alguma forma entrar em contato com 

meu sobrinho. Uma aula que poderia ter durado dez minutinhos transformou-

se em um projeto que durou duas semanas. E olha que motivos para desistir 

do projeto foi o que não faltou; palavras desconhecidas, notícias falsas, 

dificuldade para escrever com as próprias palavras e evitar cópia, e nada, 

absolutamente nada fez com que eles desistissem! No final, até eu estava 

confusa. Eles aprenderam muito sobre os anfíbios e então consegui trabalhar 

um conteúdo de Ciências, quando na verdade meu intuito era trabalhar 
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procedimentos de pesquisa. Foi demais! Gostaria de relatar essa experiência 

para os demais professores na próxima reunião de formação continuada. Bjs. 

 

Toma-se como exemplo a professora que iniciou a aula de Ciências sobre anfíbios 

contando para seus alunos que seu sobrinho encontrou um sapo pequeno no sítio do avô. A 

partir de seu relato, sabemos que o sobrinho acomodou o sapo em um aquário com água, 

colocou uma tampa e foi dormir. Quando amanheceu, o garoto encontrou o sapo sem vida. 

Muito triste, o menino estava tentando entender o que causou a morte do sapo. 

 A professora Y surpreendeu-se com a quantidade de crianças dispostas a auxiliar o 

garoto a descobrir o motivo pelo qual o sapo havia morrido. Uma simples informação da 

professora, que duraria segundos, seria suficiente para continuar a aula. Contudo, ela 

transformou aquela excitação em energia, em movimento, com grandes possibilidades de 

agregação de valor ao processo de desenvolvimento dos seus alunos. 

Ao lhes perguntar como poderiam responder com certeza à pergunta do sobrinho, a 

professora conseguiu montar grupos de trabalho. Alguns alunos foram pesquisar sobre as 

características do sapo, outros quiseram saber por que os sapos, quando nascem, não se parecem 

com os sapos adultos. O que os sapos comem? Sapos dormem? Como os sapos respiram? 

Enfim, havia um propósito para a ação e a pesquisa dos alunos que possibilitou a ação 

investigativa e revestida de interesse genuíno. 

É válido complementar a narrativa da professora Y, informando que muitos alunos 

encontraram obstáculos em suas tentativas de descobrir o motivo da morte do sapo, tais como 

onde pesquisar, como pesquisar, quais eram os significados de palavras desconhecidas, como 

se comunicar com o sobrinho da professora, dentre outros. Contudo, nenhum deles foi capaz de 

fazer com que as crianças desistissem de buscar a resposta. Nessa narrativa da professora Y, 

revela-se a faceta legítima do esforço, com sentido de persistência ou ainda de lidar com as 

dificuldades que surgem. 

No que tange à intensidade do esforço, cumpre alertar que o esforço vazio, sem ligação 

com um propósito, pode se tornar fonte de desânimo. Retoma-se, então, a necessidade de que 

o professor observe atentamente os processos pedagógicos dos alunos, com o intuito de 

reconhecer as capacidades já desenvolvidas, para lhes oferecer oportunidades de redirecioná-

las. 

A partir disso, é possível afirmar, respaldando-se nos estudos de Dewey (1978), que a 

professora Y propiciou uma atividade que tinha uma finalidade clara e explícita, mobilizando, 

conforme se desenrolava, a reflexão sobre os meios necessários para bem realizá-la. 
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Concebendo os conteúdos de Ciências ou de qualquer outra disciplina como meios e 

não como fins, o professor possibilita o que Dewey (1978) chamou de “desenvolvimento 

inteligente da experiência”. Assim, a atividade proposta pela professora Y poderia ser uma 

pesquisa sobre os anfíbios, o que a tornaria apenas um assunto a ser estudado; entretanto, 

quando os alunos encontraram sentido na atividade, bem como na forma de sua realização, 

oportunizou-se um meio para que ampliassem suas capacidades cognitivas. 

Interesse e esforço são ferramentas que auxiliam a criança a agir em busca de um fim, 

mas cabe ao professor instigá-la. Aprender é responsabilidade da criança, uma vez que a 

aprendizagem é um processo interno de cada um, mas que se relaciona e depende do meio 

cultural no qual ela está inserida. O professor tem um papel relevante no sentido de planejar 

intencionalmente meios e recursos para que a criança possa se desenvolver e aprender cada vez 

mais. 

Dessa forma, entende-se que o docente responde, em certa medida, pelo interesse da 

criança pela aprendizagem, sendo o interesse, visto como vínculo entre aquele que aprende e o 

que se aprende, o que sustenta a aprendizagem. Para Dewey (1978), é preciso que o professor 

conheça seus alunos para conseguir preparar os materiais de modo a oferecer recursos didáticos 

que contribuam para a emergência do verdadeiro interesse. 

 

3.3 CONHECER A CRIANÇA: UMA CONTRIBUIÇÃO DA SOCIOLOGIA DA 

INFÂNCIA 

 

Os estudos produzidos pela Sociologia da Infância, enquanto campo teórico que vem se 

constituindo desde a década de 1980, podem contribuir para que o professor conheça seus 

alunos, na medida em que a área estuda e descreve as culturas infantis. A Sociologia da Infância 

questiona e indaga os conceitos de criança e infância, até então naturalizados ao longo do século 

XX. Uma das principais contribuições desses estudos é a reflexão sobre como o entendimento 

do adulto sobre a infância se constitui a partir do que o próprio adulto pensa sobre a criança.  

De acordo com Soares (2006), as investigações sobre crianças feitas no século XX 

restringiam-se à observação dos contextos familiares e escolares. Dessa forma, estudava-se o 

papel desempenhado pela criança como filha ou como aluna, mas ela, por si só, não era o objeto 

de investigação. 

Nas pesquisas, entende-se que os membros mais capacitados para informar dados ao 

pesquisador são aqueles diretamente envolvidos com a situação pesquisada. No caso dos alunos 
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com rendimento escolar insatisfatório, seriam, então, eles os mais indicados para serem ouvidos 

sobre essa situação na qual estão inseridos.  

Os alunos dos Anos Iniciais, como todas as crianças, têm, segundo a Convenção sobre 

os Direitos da Criança (BRASIL, 1990), assegurado o direito de participação em decisões que 

afetam sua vida e o direito de serem ouvidas. Ouvir o que a criança tem a dizer, permitir a sua 

participação na elaboração de currículos escolares e criar políticas públicas que considerem o 

que a criança pensa sobre determinados assuntos implicam romper com paradigmas que 

sustentam, há muito tempo, o funcionamento da estrutura escolar. 

A criança é vista, ainda no século XXI, por grande parte dos professores, como um ser 

em desenvolvimento, um ser que se prepara para ser adulto. De certa forma, considera-se que 

a infância é somente um tempo de espera. 

Portanto, não considerar o que a criança tem a dizer, o que pensa e como pensa a respeito 

de situações diretamente relacionadas às suas vivências, sob o pretexto de incapacidade, é, na 

verdade, a materialização de um discurso construído e naturalizado em um determinado tempo 

histórico. É possível dizer que o discurso dos professores, no que diz respeito à incapacidade 

de participação da criança em determinados assuntos de seu interesse, integra representações 

produzidas em outras áreas do conhecimento que, nem sempre, são questionadas ou 

identificadas. 

 “Quem não estuda não aprende”; “o aluno é imaturo, não tem pré-requisitos para cursar 

o ano seguinte”; “quando crescer, vai perceber como o mundo funciona”. Frases como estas 

estão presentes no cotidiano escolar. Como surgiram? Em quais contextos? Qual concepção de 

aprendizagem sustenta essas afirmações? Qual concepção de criança se encontra implícita 

nesses dizeres?  

Pode-se afirmar que existem elementos históricos que são fundamentais para que se 

compreenda a formação dos discursos. Basta retomar o papel da Psicologia que, ao desenvolver 

meios de medir a inteligência humana, usou os resultados para classificar as crianças de acordo 

com seu desenvolvimento mental. Os dados obtidos pelos estudos realizados permitiram a 

elaboração de gráficos, tabelas e escalas que, por sua vez, tornaram possível localizar as 

crianças que se desviavam do padrão estabelecido.  

O discurso sobre o desenvolvimento mental infantil, que possibilita ou não a 

participação da criança em certos contextos, materializa e desvaloriza sua voz. Observa-se, 

nessa conjuntura, como o saber científico é capaz de produzir verdades que se instalam e se 

revelam nas práticas docentes. 
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No caso específico dos alunos dos Anos Iniciais, verifica-se que suas vozes são 

continuamente silenciadas. Poucos professores se dispõem a ouvir o que seus alunos pensam 

sobre suas aulas e as avaliações e as sugestões que podem agregar valor à disciplina. Dessa 

maneira, o silenciamento das vozes da criança, a crença de que não são capazes de analisar a 

situação e de falar sobre si de forma assertiva e a convicção de que o professor sabe o que é 

melhor para ela lhe impõem uma condição de invisibilidade. 

Invisibilidade, vulnerabilidade e incompetência são alguns conceitos que precisam ser 

repensados, com o intuito de permitir que a criança participe das discussões que afetam sua 

vida. 

A invisibilidade infantil é uma situação que se manifesta na prática docente de forma 

recorrente. Discute-se o contexto escolar no qual a criança está inserida, sobre seu processo de 

aprendizagem, sobre seus interesses, seus comportamentos, mas não se fala com a criança. 

Assim, ela se torna invisível. Nessa perspectiva, as decisões que o professor toma em relação à 

metodologia de ensino, à didática e à elaboração de planos de aula impactam a vida de muitas 

crianças, então seria justo ouvi-las e, mais ainda, considerar o que dizem. 

A ideia de que elas são apenas seres em desenvolvimento gera um sentimento de 

proteção que, muitas vezes, aparta-as de situações e contextos nos quais as culturas da infância 

se materializam, como brincar sem a presença de adultos. 

As crianças pequenas são consideradas vulneráveis, precisam do cuidado permanente 

de um adulto ou do professor no contexto escolar. Essa condição de fragilidade não é sua 

característica natural. Cabe lembrar que as situações que colocam a criança em risco, 

atualmente, são decorrentes de uma sociedade pensada e construída para satisfazer as 

necessidades adultas, e não as infantis. 

Essa característica de vulnerabilidade foi descrita por Qvortrup (2015) como uma 

“exclusão protetora”, ou seja, em nome da proteção que a criança necessita, ela é apartada da 

sociedade. Não se trata de negar que a criança precisa ser protegida, mas é necessário pensar 

em formas de protegê-la sem lhe negar o direito à participação, para que a proteção não seja 

entendida como controle ou processo de disciplinação (FOUCAULT, 2006). 

Bauman (1997) pontua que o cuidado com o outro, quando levado ao extremo, pode 

resultar em aniquilação da autonomia. Considerando que o desenvolvimento da autonomia faz 

parte dos objetivos educacionais, é imprescindível indagar se a educação escolar vem 

cumprindo o seu papel de contribuir para o desenvolvimento da autonomia dos alunos.  
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A ideia de incapacidade infantil, tratada anteriormente, foi veiculada pela Psicologia 

Cognitiva quando Jean Piaget, ao utilizar provas operatórias com o objetivo de investigar o 

nível de cognição da criança e de identificar possíveis defasagens, reiterou a ideia de 

competência associada ao estágio de desenvolvimento. A partir disso, as crianças passaram a 

ser consideradas capazes ou não de acordo com o estágio de desenvolvimento cognitivo no qual 

se encontram. 

No interior das instituições escolares, a ideia de incapacidade infantil reverberou de 

modo a menosprezar a participação das crianças em assuntos considerados pelos adultos como 

demasiadamente complexos. A suposta complexidade de situações e a decorrente incapacidade 

da criança de lidar com isso têm sido questionadas por estudiosos que defendem que a 

participação infantil pode ser um poderoso recurso, capaz de mobilizar o delas pela 

aprendizagem. Não se trata de uma utopia. Nas escolas decrolianas, os alunos participam das 

decisões sobre o que querem aprender e constroem o currículo segundo sua curiosidade, sem 

fragmentar o conhecimento em disciplinas. 

A escola Te Arte, fundada por Thereza Soares Pagani, em São Paulo, é um exemplo de 

escola que proporciona às crianças um espaço para produção e vivência de culturas infantis. A 

proposta pedagógica da escola foi retratada no documentário “Sementes do Nosso Quintal” 

(2012) e no livro “De volta ao quintal mágico” (BUITONI, 2006), que descrevem o espaço 

escolar sem salas de aula, com crianças de idades diferentes convivendo juntas, tomando o 

brincar sempre como uma forma de se conhecer. 

Os estudos sobre a infância revelam que a criança produz cultura. Uma escola que 

proporciona espaços de brincadeira produz a vivência das “culturas da infância” (CORSARO, 

2011) e desenvolve o sentimento de pertencimento. Segundo Santos (1999, p. 65), “o 

sentimento de pertencimento a um determinado lugar constrói uma introspecção de valores que 

condiciona o modo de vida dos indivíduos”. Ao se sentir valorizada e acolhida pelo ambiente 

escolar, a criança passa a vê-lo como familiar e confiável, possibilitando a apreensão das 

experiências vividas no local.  

O sentimento de pertença tende a gerar uma atitude cooperativa por parte da criança na 

medida em que ela vai se tornando visível em um processo feito para ela e com sua participação.  

Uma das causas da não aprendizagem evidenciada por Colello (2020) é a não 

identificação da criança com a linguagem e com as práticas escolares, principalmente na 

aprendizagem da escrita. Este estranhamento e esta resistência em aprender poderiam ser 
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amenizados, ou até mesmo dissipados, se a criança estabelecesse um laço de familiaridade e de 

pertencimento com o lugar e com a forma de ensinar. 

A escola, vista dessa forma, seria um lugar reconfortante para as crianças, um espaço 

propício para a aprendizagem e para uma relação significativa com o conhecimento. 

A criação de escolas para crianças foi uma construção histórica que ainda produz 

práticas escolares que reiteram uma ruptura com o pensamento infantil, não pelas características 

distintivas entre o pensamento do adulto e da criança, mas por considerar o pensamento da 

criança como ilegítimo, impróprio, incompetente e inadequado (SARMENTO, 2005). 

Diante disso, a formação de professores necessita repensar as ideias de criança e de 

infância. A criança ativa, produtora de cultura, que brinca, investiga, elabora hipóteses, valida-

as ou não: é essa a que deve estar presente em todas as relações escolares. 

O professor, por sua vez, é um dos responsáveis pelas relações que a criança estabelece 

com o conhecimento. A trajetória acadêmica de muitos docentes é marcada pela naturalização 

do discurso de impotência diante de situações de alunos que não consolidam suas aprendizagens 

no mesmo período que a maioria dos colegas de turma. Se a ação docente, marcada pelo 

sentimento de impotência, é uma ação construída, significa que há possibilidades de sua 

desconstrução. Para tanto, a formação continuada em serviço é um recurso que auxilia o 

professor a construir novas relações com seus alunos por meio de estudos e pesquisas.  

Muitos docentes acreditam que, ao permitir a participação das crianças nas decisões e 

no planejamento das atividades escolares, estão esfacelando sua autoridade. Contudo, a 

autoridade legítima não se caracteriza pela imposição de decisões. Para que a escola se constitua 

um espaço de vida, de experiências compartilhadas entre pares e entre crianças e professores, 

para que se garanta a participação legítima das crianças em seus processos de escolarização, é 

necessário compreender e avaliar qual é o lugar que a criança ocupa na sociedade atual. 

Como apontado por Soares (2006, p. 239), “a participação ativa e interveniente da 

criança está relacionada a uma questão de poder retido nas mãos dos adultos”. Nesse sentido, o 

adulto tem o poder de permitir ou não a participação da criança nas esferas de decisões. É do 

adulto, pois, que partirá a iniciativa de tornar a escola um ambiente que incentive o 

cosmopolitismo infantil. Perante as crianças, é como se o professor fosse um representante de 

todos os habitantes adultos, apontando os detalhes e lhes dizendo: “isso é o nosso mundo” 

(SOARES, 2006, p. 239). Na tentativa de compreendê-lo, a criança representa o mundo por 

meio de desenhos, da escrita ou da brincadeira. Disso vem a importância de o docente não 
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desconstruir essas primeiras representações, que, na verdade, conduzem à aprendizagem, ainda 

que em momentos diferentes. 

A relação docente com a criança deveria, então, buscar o equilíbrio entre respeito, 

autonomia e proteção: 

  

a) respeito – é a postura de ouvir e considerar a voz da criança como ator social competente 

e capaz de informar ao professor sobre a realidade por ela vivenciada; 

b) autonomia – só pode ser cultivada se o professor abandonar concepções conservadoras 

do exercício do poder e de controle adulto sobre a criança, a fim de incentivar as 

brincadeiras que contribuem para o desenvolvimento cognitivo e social e para o 

cosmopolitismo infantis; 

c) proteção – considera a sensibilidade e a vulnerabilidade das crianças não como 

justificativa para apartá-las das esferas de decisão, mas como forma de garantir que seus 

interesses e necessidades sejam considerados e resguardados. 

 

Nesse cenário, a investigação participativa com e para as crianças pode fornecer ao 

professor dados que lhe permitam buscar outras práticas pedagógicas que possam auxiliar o 

aluno a aprender mais e melhor. 

 Para que o professor possa conhecer a criança, é necessário aproximar-se de seu 

cotidiano e ouvir como ela interpreta e compreende o processo de escolarização e 

aprendizagem. Dessa forma, o docente estará mais habilitado a propor ações assertivas com o 

objetivo de enfrentar da questão designada como desempenho escolar insatisfatório. 

Segundo Soares (2006), a investigação participativa visa à produção de um 

conhecimento prático que colabore para o pleno desenvolvimento humano. Neste tipo de 

pesquisa, as crianças se tornam parceiras do professor. Ambos coletam dados, sugerem e 

reformulam procedimentos. Se, como afirmou Arendt (2014), o adulto é responsável por 

apresentar o mundo aos que chegam por nascimento, no âmbito da pesquisa investigativa com 

crianças, são estas as responsáveis por apresentar o mundo da infância para o adulto. 

Alderson (2005) destaca que, se o professor permite a participação das crianças como 

copesquisadoras, ele pode obter relatos de experiências e compreender suasvisões sobre a 

escola e sobre os modos de ensinar, retirando-as do silêncio e da invisibilidade. Nessa 

perspectiva, os alunos que apresentam desempenho escolar insatisfatório podem fornecer 

elementos para o professor compreender como eles se relacionam com o conhecimento e como 
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veem as formas de o professor/escola mediá-los. Esses estudantes possuem um conhecimento 

muito mais amplo sobre a natureza de suas dificuldades, já que as vivenciam diariamente. 

Ainda, Alderson (2005) descreve um episódio no qual as crianças forneceram aos 

adultos as informações necessárias para construir um parquinho no meio do condomínio e não 

ao lado, evitando, assim, a proximidade com a rua e a estrada. Vale ressaltar que o projeto 

inicial posicionaria o parquinho exatamente ao lado do condomínio e perto da rua. Este é um 

exemplo de como a criança, por vivenciar uma situação da qual o adulto não participa, pode 

informar dados mais precisos e confiáveis. 

Para que as informações fornecidas pelas crianças sejam úteis, há que se ter um cuidado 

na elaboração da pergunta. Isso porque a resposta da criança está diretamente ligada à 

competência da pergunta formulada.  

Quando a escola e/ou o professor utilizam instrumentos de avaliação para classificar o 

desempenho escolar do aluno, deve-se garantir que a linguagem dos enunciados das questões 

conduza às respostas que permitam a obtenção de dados legítimos sobre o processo de 

aprendizagem. Situações nas quais as crianças fossem convidadas a elaborar questões para os 

colegas responderem sobre determinados assuntos, selecionados pelo professor, poderiam 

fornecer parâmetros para o docente quanto à adequação da linguagem ao público ao qual se 

dirige. 

A escuta atenta à voz das crianças e seu envolvimento nas decisões que definem a forma 

como o professor conduz o planejamento tendem a tornar a criança corresponsável pela 

aprendizagem, além de fomentar o interesse por um projeto que, afinal, é dela. Dessa forma, 

emerge o sentimento de pertença em relação ao ambiente escolar, ao planejamento do professor 

e ao próprio processo de aprendizagem.  

Na ação de inserir os alunos nas investigações participativas como parceiros de 

pesquisa, o professor lhes oportuniza vivências que lhes possibilitam aprofundar conhecimentos 

e refletir sobre suas atitudes. Sendo assim, no âmbito escolar, a investigação participativa se 

apresenta como uma ferramenta que auxilia o professor a compreender as culturas da infância 

e, sobretudo, a reconhecer a capacidade das crianças de buscar soluções para problemas 

relacionados aos seus contextos de atuação. 

A Sociologia da Infância, assim como outros campos teóricos, mostra-se como uma 

lente com a qual podemos enxergar as culturas infantis. Cumpre seu papel de teoria enquanto 

possibilidade de visão ampliada de algo. A investigação participativa com crianças torna-se um 
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recurso interessante a partir do qual o professor pode se aproximar das culturas da infância e 

dela extrair elementos que agreguem valor à prática docente. 

 

3.4 RELAÇÕES ENTRE A AVALIAÇÃO E O DESEMPENHO ESCOLAR 

INSATISFATÓRIO 

 

A avaliação tem como objetivo promover a aprendizagem, embora muitos professores 

a entendam como um instrumento para medir a aprendizagem.  

 

De modo geral, os resultados de um processo de avaliação são analisados 

como se tivessem o significado e a precisão de uma medida em sentido 

matemático. Os instrumentos utilizados, no entanto, situam-se bem longe de 

tal pensamento desejoso. Em sentido próprio, as medidas resultam da 

comparação entre uma grandeza e um padrão: no caso da avaliação, não existe 

nitidez nem na ‘grandeza’ a ser medida nem no padrão a ser adotado. No 

fundo, avaliamos pessoas, e os supostos padrões somente poderiam decorrer 

da existência de um projeto educacional com um mínimo de nitidez, o que 

inexiste no caso brasileiro. E os números que resultam de toda pseudomedida 

avaliativa são como indícios de algo que não dispensa uma interpretação mais 

complexa do que a simples leitura do mostrador de um instrumento de medida. 

(MACHADO, 2016, p. 214) 

 

O pensamento de Machado (2016) descreve a realidade vigente no cotidiano escolar. 

Muitos professores avaliam o processo de aprendizagem do aluno por meio da nota, sem 

qualquer referência aos objetivos de ensino e aprendizagem. Esta não pode ser quantificada em 

números, pois se dá pela observação criteriosa das atividades e do percurso do pensamento do 

aluno, expresso diariamente e observável também na interação professor-aluno.  

Cabe, neste estudo, analisar as relações entre avaliação e desempenho escolar 

insatisfatório. A Lei 9.394 (BRASIL, 1996), nas alíneas “a” e “e”, no inciso V, estabelece:  

 

V – A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação 

contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de 

eventuais provas finais; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação. (BRASIL, 

1996, Inciso V) 

 

A prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e a análise dos resultados 

ao longo do período letivo em detrimento de resultados pontuais permitem identificar a 

avaliação formativa como um ordenamento legal. No entanto, a realidade vivida nas escolas 

brasileiras revela o hiato entre expectativa e realidade. 
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A avaliação entendida como um diagnóstico contínuo materializa-se como instrumento 

capaz de fornecer elementos para a reformulação de procedimentos e estratégias de ensino, 

podendo atuar de forma assertiva no desempenho escolar dos alunos. Contudo, se entendida 

como forma de classificação do aluno, a avaliação passa a ter o propósito equivocado de reter 

ou de aprovar o estudante. Infelizmente, na maioria das escolas, o papel da avaliação é 

confundido com o propósito do próprio ensino, tornando-se fim quando deveria ser meio. 

Mudar este cenário depende também da postura reflexiva do professor, que precisa se 

autoavaliar, a fim de identificar o conceito de avaliação, os critérios utilizados na formulação 

dos instrumentos avaliativos e a relação estabelecida entre notas e aprendizagens presentes em 

sua prática cotidiana. 

Cabe destacar que o conceito de avaliação do professor revela a intencionalidade 

avaliativa: medir, quantificar, formar, diagnosticar etc. 

Os critérios utilizados na formulação dos instrumentos de avaliação são, muitas vezes, 

postos em segundo plano. Alguns professores se apoiam em experiências anteriores com o 

mesmo conteúdo, reaproveitando instrumentos já utilizados, e outros tentam adequar o 

instrumento ao conteúdo desenvolvido. A elaboração de um instrumento avaliativo requer do 

professor a clareza dos objetivos de aprendizagem: o que é relevante avaliar? Quais 

instrumentos favorecem a avaliação não só do conteúdo conceitual, mas procedimental e 

atitudinal? Um instrumento de avaliação que privilegia a evocação da memória pode não ser 

adequado para compreender a visão do aluno sobre determinado assunto. 

Para muitos docentes, a nota reflete o que o aluno sabe a respeito de um assunto, mas, 

por vezes, a seleção do instrumento de avaliação inibe a expressão do estudante sobre 

determinado assunto. Considerar as diferentes linguagens como meio de avaliar é uma opção 

que pode fornecer dados importantes para o professor sobre o processo do aluno, considerando-

se a diversidade existente entre o alunado. As crianças não são idênticas, nem todas aprendem 

da mesma forma. É importante ressaltar que alunos com a mesma nota, na mesma avaliação, 

podem ter necessidades completamente diferentes. 

A nota da avaliação frequentemente define os rumos da escolarização do aluno. Um 

instrumento avaliativo inadequado tende a comprometer o aprendizado, inclusive porque não 

será capaz de fornecer ao professor dados sobre as demandas do aluno, dados estes que seriam 

necessários para o docente pensar em formas de auxílio. 

Quando o professor não tem clareza da relevância dos objetivos de aprendizagem, dos 

conteúdos e das aprendizagens fundamentais, a elaboração do instrumento de avaliação é feita 
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de forma aleatória com potencial para reprovar um aluno por não ter elaborado, naquele 

momento, conhecimentos que podem ser retomados posteriormente.  

Entre a aula ministrada pelo professor e a avaliação do processo de aprendizagem dos 

alunos existe uma infinidade de fatores que atuam a favor ou contra o desempenho escolar 

satisfatório. Pessoas, grupos, interesses, intencionalidades, normas, pareceres, questões 

culturais, formação acadêmica e políticas públicas educacionais são alguns exemplos de 

elementos que interferem na avaliação do aluno. Apesar disso, nos casos de desempenho escolar 

insatisfatório, quase sempre o aluno é responsabilizado. 
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4 AUTORIDADE, RESPONSABILIDADE E CORRESPONSABILIDADE 

 

A educação está entre as atividades mais elementares e necessárias da sociedade 

humana, que jamais permanece tal qual é, porém se renova continuamente através do 

nascimento, da vinda de novos seres humanos. (ARENDT, 2014, p. 234) 

 

 A relação professor-aluno ocupou lugar de destaque nas reuniões realizadas pela 

pesquisadora junto aos professores da escola na qual atua como orientadora pedagógica. A 

equipe docente considerou que a relação mencionada é um elemento fundamental para que haja 

condições de aprendizagem. Entretanto, os relatos dos próprios docentes revelam contradições, 

quando afirmam que, para manter a disciplina, recorrem a alguma forma de ameaça.  

A ameaça é um modo de ação coercitiva e incompatível com a autoridade legítima. Uma 

prática docente autoritária tende a gerar conflitos com potencial para desgastar a relação entre 

professores e alunos, visto que muitos estudantes reagem a atitudes autoritárias do professor, 

manifestando rebeldia, intolerância e desrespeito. Nesse cenário, dificilmente os alunos se 

sentem instigados a participar da aula; muitos adotam uma postura de distanciamento, a partir 

da qual não atrapalham, mas não participam da aula. 

Situações como essas são propícias para impactar o processo de aprendizagem porque 

desfazem, rompem o vínculo do professor com o aluno. Muitos estudantes se desinteressam por 

alguma disciplina por causa de experiências negativas vivenciadas com o professor em 

determinada disciplina. 

Em uma das aulas das quais a pesquisadora participou como aluna-ouvinte no curso de 

graduação, foi possível observar as marcas que os docentes deixam na vida de seus alunos. 

Quando a professora perguntou sobre a memória que os universitários tinham de seus 

professores da Educação Básica e se algum deles os havia influenciado na escolha do curso 

superior, as respostas foram impactantes. Muitos alunos desistiram de cursos da área de exatas 

em razão de experiências negativas com professores de Química e Física. Outros relataram que 

a escolha do curso tinha relação com professores que despertaram neles a vontade de se 

aprofundar mais em determinada área do conhecimento. 

Os relatos dos alunos foram determinantes para a realização de uma rápida enquete feita 

pela pesquisadora com o grupo de professores da escola onde atua como orientadora 

pedagógica. Ao serem perguntados se se consideravam responsáveis pela aprendizagem dos 

alunos, dos 40 professores que responderam à pergunta, 100% declararam que, de alguma 

forma, sentiam-se responsáveis pela aprendizagem de seus alunos. Quando perguntados sobre 
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a responsabilidade docente pela não aprendizagem, 50% dos entrevistados responderam que 

não se sentiam totalmente responsáveis pela não aprendizagem. 

As respostas revelam uma contradição explícita. Dito em outras palavras, o desempenho 

escolar satisfatório é mérito do professor; contudo, se a aprendizagem não se efetivou, o 

professor não é responsável. É possível afirmar que, se o docente é uma autoridade legítima, 

cabe a ele responder pelo processo de aprendizagem do aluno. 

Não se trata de culpabilizar o professor pela não aprendizagem, mas de possibilitar a 

reflexão sobre a autoridade e a responsabilidade como elementos indissociáveis. Não existe a 

possibilidade de ruptura entre autoridade e responsabilidade. Disso surge o pleonasmo 

recorrente quando alguém pergunta sobre quem é a autoridade responsável por determinado 

assunto. Responder por algo ou alguém é exercer a autoridade legítima, livre de coerção. 

 

4.1 AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE 

 

O pensamento de Arendt (2014) expressa a importância da inovação no campo 

educacional. A escola não é uma instituição isolada, ela está inserida na sociedade, que, por sua 

vez, move-se em ritmo acelerado diante das inovações tecnológicas, mudanças de paradigmas, 

oscilações na economia, dentre outras. Muitos acreditam que a escola deve lidar com essas 

mudanças preparando as crianças para um futuro que envolva a mobilização dos conhecimentos 

que possuem para se adequar às situações imprevisíveis. Mas o futuro sempre foi imprevisível, 

não se trata de uma característica exclusiva do século XXI. 

No final da década de 1950, Arendt (2014) escreveu um ensaio intitulado “A crise na 

educação” no qual formulou a seguinte questão: “por que os níveis escolares da escola 

americana média se acham tão atrasados em relação aos padrões médios da totalidade dos países 

da Europa?” (ARENDT, 2014, p. 227). 

A autora supracitada enfatiza o esfacelamento da autoridade docente como um dos 

fatores mais elementares para o que ela chamou de “crise na educação” americana. Destaca-se 

que, no mesmo texto, a autora defende: 

 

[...] há sempre a tentação de crer que estamos tratando de problemas 

específicos confinados a fronteiras históricas e nacionais [...]. É 

justamente essa crença que se tem demonstrado invariavelmente falsa 

em nossa época: pode-se admitir como uma regra geral nesse século 

que qualquer coisa que seja possível em um país pode, em futuro 

previsível, ser igualmente possível em praticamente qualquer outro 

país. (ARENDT, 2014, p. 222) 
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No Brasil, circulam questionamentos sobre a desigualdade do aprendizado escolar dos 

alunos brasileiros em relação aos alunos de outros países. Parafraseando Arendt (2014): por que 

os níveis escolares da escola brasileira se acham tão atrasados em relação aos padrões médios 

da totalidade dos países da Europa? Há vários fatores que podem ser evocados e analisados, 

mas, no presente estudo, enfoca-se em um aspecto: a autoridade docente. Isso porque tal 

fenômeno aparece recorrentemente nas falas dos professores quando afirmam que os alunos 

não reconhecem a autoridade, o que inclui a autoridade docente. 

É preciso retomar que a autoridade docente legítima não está associada a qualquer 

prática de coerção. A ação coercitiva é propriedade do autoritarismo. Muitos professores se 

queixam da perda de autoridade e consideram a crise de valores vivida pela sociedade como 

fonte produtora dos comportamentos desrespeitosos dos alunos. Embora os problemas 

enfrentados pelos docentes que atuam nos Anos Finais sejam mais evidenciados, nos Anos 

Iniciais as queixas são igualmente recorrentes.  

Arendt (2014) defende que a diluição da autoridade do professor é decorrente da 

desconstrução da tradição, entendida como legado que se constitui de relevâncias e 

disponibilidades para a consulta das próximas gerações. O termo, traduzido do latim traditio, 

significa passar para a frente, entregar, relatar. É possível identificar o sentido de preservação 

na forma como a autora emprega o termo tradição: não como algo que impõe ações futuras, 

mas como uma espécie de relato que contextualiza, que permite análise e transformações. 

Assim, conforme Arendt (2014), a escola é uma instituição que se ocupa da transição 

da criança da esfera privada, do lar, para o mundo, e a relação professor-aluno pauta-se pela 

confiança que se tem de que o primeiro é preparado para apresentar ao último o mundo.  

Novamente, a tradição se faz presente na ação docente de introduzir o mundo à criança. É um 

mundo que tem história, que afeta o homem e é afetado por ele. Esse conhecimento de mundo 

advém também da tradição. 

Ainda para a autora acima citada, essas relações de confiança que as crianças 

estabelecem com seus professores foram alteradas de forma radical pela aceitação das teorias 

que deslocam a ação docente, como aquela responsável pelo ensino e aprendizagem do aluno, 

para uma ação quase contemplativa, na qual se atribui ao docente um papel menos definido em 

relação à sua verdadeira função. 

A ideia de que a criança aprende melhor quando é incentivada a aprender por si mesma 

modifica a relação entre aluno e professor. Entende-se que a intencionalidade de tal pensamento 
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reside na compreensão de que a criança deve desempenhar um papel ativo no processo de 

aprendizagem, o que é válido. Todavia, cabe ao professor a condução e o acompanhamento 

sistemático do processo de aprendizagem do aluno.  

O entendimento equivocado que se teve das pesquisas realizadas por Emília Ferreiro 

sobre a aprendizagem da leitura e da escrita pode ser citado como exemplo. Entendeu-se que a 

criança seria capaz de aprender sozinha, que os exercícios de caligrafia não tinham mais 

utilidade. Em nome de uma inovação mal compreendida, milhares de alunos concluíram o 

Ensino Fundamental com lacunas significativas em seu aprendizado. 

O professor movimenta-se em um labirinto de novas informações e novidades que 

entram na esfera escolar constantemente: ensino híbrido, metodologias ativas, aula invertida, 

cultura maker etc. Mas nem sempre o docente consegue se manter atualizado ou dispõe de 

repertório teórico para avaliá-las. 

O passado é parte integrante da ação docente, visto que o professor constantemente age 

como mediador entre o que já se sabe sobre o mundo (passado) e o novo (aluno). Quando as 

novidades pedagógicas desconstroem o passado, o professor perde uma referência importante 

para o seu trabalho, o que pode comprometer a aprendizagem do estudante, da qual o docente 

assumiu a responsabilidade quando se tornou professor. 

A autoridade docente nada mais é, segundo Arendt (2014), do que a manifestação da 

responsabilidade que o professor tem sobre o mundo e diante do aluno. A autoridade é 

concebida, nesse ponto de vista, no sentido romano de auctoritas, derivado do verbo augere, 

que significa aumentar.  

O professor é responsável por aumentar o conhecimento do aluno sobre o mundo, então 

se o profissional não estiver ciente dessa responsabilidade, sua autoridade se esvai e a 

aprendizagem se esvazia. Uma educação sem aprendizagem não se sustenta, não serve para 

compreender o mundo, não tem sentido nem significado.  

O professor é aquele que conduz o processo de aprendizagem dentro do seu âmbito de 

atuação, já que se entende que a aprendizagem é um processo corresponsável que envolve o 

professor e o aluno. É responsabilidade do professor fomentar o interesse pela aprendizagem, 

incentivando o estudante a se interessar por projetos, sejam eles individuais, sejam coletivos. 

Quanto aos projetos de caráter coletivo, vale lembrar que cabe ao docente incentivar o 

pensamento reflexivo como ferramenta para o aluno compreender a responsabilidade coletiva 

pelo mundo. 
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Arendt (2014, p. 223) considera que toda a crise é uma oportunidade para a reflexão: 

“uma crise nos obriga a voltar às questões mesmas e exige respostas [...]”. O entendimento da 

autora pode contribuir para um novo olhar dos professores sobre o momento atual da educação, 

no sentido de entendê-la em sua origem e totalidade. Enquanto processo relacional que se insere 

em diferentes tempos e contextos, a autoridade do professor passa por transformações, na 

medida em que a própria educação também se transforma, sem abrir mão do respeito, pois é 

este o pilar de sustentação da autoridade. É o respeito que permite o ouvir e o ser ouvido e que 

propicia o diálogo constante entre professor e aluno. 

Outra perspectiva sobre a perda da autoridade do professor merece ser analisada. Os 

relatos de docentes sobre a época em que eram alunos descrevem uma realidade muito diferente 

da que eles vivem hoje; naquela realidade, o professor era respeitado, e os enfrentamentos feitos 

por alunos eram raros. É preciso, no entanto, analisar se o comportamento dos discentes era 

baseado no respeito ou no medo da punição. 

O discurso escolar contemporâneo expressa a preocupação de desenvolver um 

pensamento reflexivo que instigue o aluno a questionar, a defender seus argumentos, a não se 

contentar com explicações rasas. Alguns professores entendem os questionamentos dos alunos 

como uma atitude agressiva ou como afronta. Nesse sentido, ser questionado é sinônimo de ser 

desrespeitado. 

Questionamento e desrespeito não podem ser associados. Um aluno incentivado a 

analisar as situações e seus pontos diferentes antagônicos se mostra sensível a qualquer 

incoerência, inclusive às praticadas pelos professores, e tende a não se omitir diante de tais 

situações.  

Cabe, pois, aos professores trabalhar as atitudes dos alunos para que compreendam que, 

em uma sociedade democrática, todos podem expressar seus pensamentos e sentimentos, mas 

o respeito ao outro, a forma de dizer, deve ser permeado pelo respeito. O docente não responde 

somente pelo ensino de conteúdos conceituais e pelos procedimentos: as atitudes são dimensões 

igualmente importantes do conteúdo escolar. 

Na relação professor-aluno, as posições são desiguais, e o discente concede 

espontaneamente e reconhece a autoridade do docente para guiá-lo. Esta relação demanda 

confiança e respeito, não é a mesma que a criança estabelece com seus parceiros. O 

conhecimento do conteúdo a ser ensinado, o domínio metodológico que permite planejar 

situações formativas, a afetividade, a escuta, o diálogo e o respeito são elementos constitutivos 

da autoridade docente.  
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4.2 CORRESPONSABILIDADE, COPARTICIPAÇÃO 

 

Machado (2015) afirma que o conhecimento compartilhado não provoca nenhuma cisão, 

não diminui. O verbo “compartilhar”, segundo o Dicionário Michaelis da Língua Portuguesa 

(on-line), indica “tomar parte em algo”, embora os jovens, inseridos nos contextos de redes 

sociais, compreendam compartilhar como a ação de dividir. 

Nessa perspectiva, é possível afirmar que professores e alunos compartilham o mesmo 

objetivo: a aprendizagem. Logo, ambos tomam parte no processo de aprendizagem. Este 

processo, no que tange à relação aluno-professor, pertence ao primeiro, mas é a ação docente 

que o guia. Juntos, docente e discente, a quatro mãos, participam de uma tarefa comum. Assim 

o fez Wesley Duke Lee (POMAR, 2020), ao final de um curso ministrado por ele, quando 

propôs uma avaliação coparticipativa com seus alunos. A ideia do professor e artista plástico 

consistiu no compartilhamento de uma tela de pintura, na qual, ao mesmo tempo, o professor 

retrataria o aluno e o aluno retrataria o professor. Pode-se ver alguns resultados dessa proposta 

nas figuras abaixo:  

   

Figura 5 – “A zona: Rembrandt, Luiz Paulo Baravelli e Wesley Duke Lee” 

 

Fonte: Camêlo (2014, p. 208). 
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Figura 6 – A zona: It’s all very silly, Frederico Nasser e Wesley Duke Lee 

 

Fonte: Arte Contemporânea Brasileira Anos 1960 (Blog). 

 

Figura 7 – A zona: It’s about painting, Carlos Fajardo e Wesley Duke Lee 

 

Fonte: Acervo de Wesley Duke Lee Art Institute. 
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Figura 8 – La zone: José Resende e Wesley Duke Lee 

 

Fonte: Acervo do Wesley Duke Lee Art Institute. 

  

Essa coparticipação entre Lee e seus alunos ilustra, em certa medida, a ação 

corresponsável que responde pela aprendizagem, materializando-se no resultado das interações 

entre aquele que ensina e aquele que aprende.  

O professor e o aluno se relacionam de forma mútua, e o resultado dessa relação resulta 

em aprendizagem ou em não aprendizagem. Esta última requer envolvimento do professor na 

busca de caminhos que possam reverter a situação. 

É preciso, dessa maneira, que o docente compreenda sua responsabilidade no que diz 

respeito ao desempenho escolar dos seus alunos e de como pode colaborar para que os discentes 

desenvolvam atitudes assertivas em relação ao próprio processo de aprendizagem. 

É evidente que o professor é afetado pela não aprendizagem de seus alunos, assim como 

é impactado pelas novas exigências curriculares, que são constantes no cotidiano da educação 

escolar. Nesse contexto, é preciso criar possibilidades para que o profissional tenha condições 

efetivas de atuar em prol da aprendizagem, como investir em sua formação continuada. 

 Possibilitar espaços para que o professor reflita sobre sua prática educativa é um aspecto 

importante e necessário à escola, tendo em vista que esta atitude pode resultar em melhoria na 

relação aluno-professor. 
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A ressignificação da ação docente direcionada para o processo de aprendizagem, e não 

somente para o processo de avaliação, consiste em um desafio a ser superado. É necessário que 

o professor conduza suas aulas de modo que a avaliação seja norteadora de possíveis 

reorientações do planejamento. Se o professor coage o aluno por meio da avaliação, ele não só 

corrompe a função formativa do ato de avaliar, como destrói sua própria autoridade. 

Uma atitude cooperativa e corresponsável é sustentada pelo respeito tanto do aluno pelo 

professor quanto do professor pelo aluno. Promover uma conscientização sobre a importância 

da aprendizagem e do conhecimento é um caminho possível para desconstruir a ideia de muitos 

alunos de que o estudo visa somente à aprovação. Há que se ressaltar que a valorização do 

conhecimento contribui para a valorização da própria profissão docente. 

Ainda, destaca-se que a forma de ensinar passou por transformações significativas nas 

últimas décadas. Ao professor era atribuída a função de transmitir conhecimentos e de verificar, 

através de exames e avaliações classificatórias, o “nível de conhecimento” do aluno. A 

concepção de professor como mediador impactou as relações entre alunos e professores, e, 

como toda mudança de concepção, demanda esclarecimentos, estudos e adaptações.  

 

4.3 AÇÃO DOCENTE CORRESPONSÁVEL 

 

Aprender exige acolhimento, escuta, incentivo e apoio. É preciso que o aluno 

desenvolva o pensamento reflexivo que direciona a ação consciente. Para que isso se efetive, a 

partilha de responsabilidades entre o professor e aluno é fundamental. O primeiro incentiva, 

apoia o último, fornecendo-lhe suporte diante dos esforços que a aprendizagem requer e 

transmitindo a confiança de quem sabe o que está fazendo e conhece o caminho a ser seguido. 

Por sua vez, o estudante se sente amparado e, a cada conquista, renova suas forças, pois a 

aprendizagem se torna visível.  

De acordo com Masetto (2003), quando o professor se coloca ao lado do aluno, 

trabalhando pelos mesmos objetivos, a relação entre ambos se fortalece e potencializa o 

processo de aprendizagem. 

A atitude de parceria se inicia com um pacto entre aluno e professor para juntos 

buscarem aprendizagem (desenvolvimento pessoal e profissional). Para que haja compromisso, 

o primeiro passo é abrir uma discussão sobre a razão do encontro entre professores e alunos e 

o que se pretende buscar conjuntamente. É preciso também dialogar sobre a situação de se 
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compor um grupo e, como tal, de se conhecer e definir alguns interesses comuns que os una 

(MASETTO, 2003). 

É necessário que o aluno compreenda o significado do conteúdo a ser ensinado, que o 

professor estabeleça metas claras em seus planos de ensino e dialogue com o aluno, 

estabelecendo um clima de confiança e parceria. 

A corresponsabilidade é marca da ação coletiva, pois não se pode ser corresponsável 

sem o outro, e esse é mais um dos objetivos a ser alcançado pela educação escolar. No 

desenvolvimento de projetos pessoais e coletivos, a escola prepara o aluno para uma educação 

reflexiva, para a atuação nas esferas pública e social, que demandam do aluno autonomia e 

corresponsabilidade pelos efeitos das ações coletivas (AQUINO, 2017). 

Ao analisar o papel do professor na relação aluno-professor, marcada pela 

corresponsabilidade, verifica-se que ele atua como colaborador do processo de 

desenvolvimento da criança. O conceito de zona de desenvolvimento proximal, formulado por 

Vygotsky (PRESTES, 2010), auxilia a compreender esse papel colaborativo do professor. 

Nesse conceito, o psicólogo russo, ao fixar o olhar no processo de desenvolvimento, aponta 

para a necessidade de se compreender aquilo que a criança é capaz de fazer sozinha, a fim de 

enxergar as possibilidades que se seguem no percurso de suas aprendizagens. 

 A observação de como a criança realiza as atividades fornece dados para que o 

professor possa planejar situações didáticas relacionadas às aprendizagens anteriores já 

consolidadas, que impulsionem a criança a avançar em seu desenvolvimento. Para tanto, o 

docente precisa conhecer seus alunos. 

O filme “Escritores da liberdade” (2007) narra a história da professora Gruwell, que 

chega a uma escola de um bairro pobre, na qual as relações entre os alunos são marcadas pela 

agressividade e pela aparente falta de vontade de aprender. Gruwell os trata com muito respeito 

e ministra aulas bem preparadas, mas nada parece atrair o interesse dos alunos, que a tratam 

com indiferença. Em determinado momento, quando uma aluna inicia uma discussão de forma 

agressiva com a professora, surge uma acusação, a de que a professora não estava capacitada 

para lhe ensinar, já que não sabia nada sobre a vida dela e dos colegas. 

Gruwell entendeu que não poderia selecionar uma situação didática adequada para sua 

turma enquanto não ouvisse as vozes dos alunos, enquanto não conhecesse quem eram os 

estudantes para os quais ministrava suas aulas. Assim como Gruwell, muitos professores 

planejam suas aulas antes de conhecer o alunado. Não se defende, aqui, que o docente inicie o 

ano letivo sem um planejamento, mas que planeje meios de conhecer seus alunos e de buscar 
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situações didáticas que lhe possibilitem considerar as experiências de vida e de aprendizagens 

que seus estudantes possuem.  

A criança carrega uma história decorrente de suas experiências e das trocas com o outro. 

Para que o professor possa contribuir para o seu desenvolvimento no ambiente escolar, é preciso 

conhecer o espaço em que ela vive e a maneira como constrói relações de sentido. 

Muitas vezes, a linguagem empregada pelo professor, os textos didáticos padronizados 

e os próprios recursos didáticos são alheios ao contexto cultural no qual a criança está inserida, 

de maneira que ela não consegue estabelecer relações com o objeto de estudo. 

Diante de situações nas quais os alunos não avançam em seu processo de aprendizagem, 

às vezes, em busca de respostas, o professor acaba localizando possíveis causas para o 

desempenho escolar insatisfatório em esferas exteriores à prática pedagógica. Há professores 

que acreditam que, se o conteúdo foi explicado e alguns alunos o compreenderam, e outros não, 

o problema não está na ação docente. Poderia, em tese, ser oriundo de questões emocionais, da 

falta de esforço do aluno, de problemas na dinâmica familiar, dentre outros. 

Há que se considerar que, sendo o Brasil um país marcado pela diversidade étnica e 

cultural de sua população, a sala de aula reflete essa heterogeneidade, que pode agir em prol da 

aprendizagem, uma vez que possibilita o diálogo, a cooperação e o encontro de culturas 

distintas. Isso requer habilidade do professor para gerir esse ambiente desafiador. Não basta 

identificar a heterogeneidade em sala de aula, é preciso saber lidar com ela. 

A diversidade cultural presente nas aulas é desafiadora, principalmente se o docente 

tende a acreditar que todos aprendem da mesma forma, com os mesmos recursos e no mesmo 

contexto. 

Conforme Prestes (2010), os estudos de Vygotsky demonstram que a aprendizagem 

decorre de uma ação partilhada, que depende de um processo de mediação entre os sujeitos, já 

que o conhecimento, para o autor, é resultado da combinação do sujeito historicamente situado 

no ambiente cultural onde vive. 

A heterogeneidade pode ser usada como forma de favorecer o diálogo entre os alunos, 

além de incentivar a cooperação, promover o enriquecimento por meio das trocas de 

experiências, criar oportunidade de se reconhecer- no discurso do outro e concordar ou 

discordar de variadas formas de pensar sobre o mesmo tema.  

Assim, heterogeneidade e mediação podem se tornar ferramentas potentes nas mãos de 

professores hábeis. Observando as experiências dos seus alunos, o professor pode planejar sua 
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interferência, criando situações que promovam o desenvolvimento do aluno e possibilitando 

avanços que não ocorreriam espontaneamente.  

Ainda sobre o papel corresponsável do professor, pode-se apresentar outro elemento 

fundamental que age a favor da aprendizagem: a alteridade. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), em 1997, destacam a importância da alteridade no processo pedagógico, 

quando tratam da Puralidade Cultural a ser trabalhada como tema transversal. Para Frangella 

(2009, p. 10), “as relações de alteridade estabelecidas são fundamentais à medida que a palavra 

dita pode ter uma réplica produzindo tensões que exigem negociação, tradução, confronto, 

consenso (conflituoso), diálogo”. 

Não são raras as ocasiões em que o aluno verbaliza sentimentos decorrentes de situações 

desconfortáveis vivenciadas ou relativas ao ambiente escolar que, por vezes, aparentam um 

descontentamento com o professor ou com sua forma de trabalho.  

Cabe ao professor cultivar relações de alteridade que o auxiliem a compreender a origem 

do discurso do aluno, que, na maioria das vezes, não tem a intenção de agredir o professor no 

âmbito pessoal, mas de externalizar um sentimento que o incomoda. Nesses momentos de 

tensão, sendo o professor o adulto experiente da relação, espera-se que ele seja capaz de se 

colocar no lugar do aluno, na tentativa de compreender suas razões e de interpretar suas ações.  

Considerando que, nos Anos Iniciais, os alunos estão construindo seus valores e 

gradativamente aprendendo a regular o próprio comportamento, a atitude do professor diante 

de possíveis enfrentamentos assume relevância singular. Não se pode negar que o docente é 

uma referência para o aluno em formação. 

Tensões como essas, que ameaçam desestabilizar a relação professor-aluno, podem ser 

uma oportunidade de instigar o crescimento, se mediadas pelo diálogo. Dessa forma, por meio 

da interação com o professor, o aluno tem a oportunidade de incorporar instrumentos culturais 

que auxiliem o desenvolvimento de suas competências socioemocionais. 

Amorim (2004) defende que a alteridade permite o professor valorizar a presença do 

“outro” como sujeito que fala e produz ideias. Nessa direção, caberia ao professor acolher seus 

alunos, tendo o outro como referência de limite e de possibilidade. Muitas vezes, o momento 

de aprendizagem atual do aluno não é entendido pelo docente como uma situação transitória. O 

fato de apresentar uma dificuldade não significa que se trata de um aluno portador de uma 

dificuldade de aprendizagem. 

Investir na formação continuada do professor é uma forma de fazê-lo responder, de 

forma assertiva, pautado pela alteridade, aos desafios impostos pela diversidade cultural 
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presente na sala de aula. Uma relação corresponsável, conforme o próprio prefixo da palavra 

indica, só se concretiza na companhia do outro. Ninguém é corresponsável sozinho.  

 

4.4 METODOLOGIA E AÇÃO CORRESPONSÁVEL 

 

Dentro da ortodoxia escolar, um aspecto sempre presente nas discussões relacionadas 

ao desempenho escolar insatisfatório é, sem dúvidas, a eficácia da aula lecionada. O aluno 

recorre à aula “mal dada” para justificar seu desempenho, e o professor recorre à “aula dada” 

como comprovar o trabalho realizado. 

Historicamente, a aula, independente da tipologia, pois sempre esteve associada ao ato 

de ensinar. Entende-se, então, que oportunizar a reflexão sobre a aula como uma ferramenta de 

ensino a serviço da aprendizagem do aluno é uma forma de desconstruir a ideia de aula enquanto 

mera operacionalização do plano de ensino. 

A preparação da aula e sua operacionalização quase sempre são entendidos como uma 

via de mão única para a aprendizagem. Isso pressupõe que uma aula bem preparada e bem 

aplicada é a garantia de que o professor cumpriu sua tarefa de ensinar, restando ao aluno a tarefa 

de compreender o que foi aparentemente ensinado. 

No que concerne à ideia de aula bem-preparada, levanta-se a discussão sobre as escolhas 

conscientes ou não que o professor faz quando planeja. Novamente, retoma-se a discussão sobre 

concepções de ensino, de aprendizagem e de conhecimento internalizadas pelo professor e que 

se revelam em sua prática docente. 

O conceito de aprendizagem internalizado pelo professor influencia a preparação e a 

condução da aula. O ato de aprender associado à memorização e à repetição ou à atribuição de 

significados produz ações docentes distintas no encaminhamento da aula. Atualmente, o 

discurso docente expressa a preocupação com o aprendizado, considerando-se a importância do 

processo de construção de significados.  

Tendo em mente o pressuposto de que a construção de significados impulsiona novas 

aprendizagens, faz-se necessário pensar em alternativas metodológicas que instiguem ações 

reflexivas em detrimento de ações mecânicas. 

Vygotsky (1993) afirma que a formação de conceitos é processual e ocorre em 

movimento dialético. O autor atribui à palavra a função condutora da interpretação. Mortimer 

e Scott (2002), apoiados no pensamento de Vygotsky, entendem que  os professores precisam 

elaborar situações de ensino que privilegiem as interações discursivas entre os alunos e entre 
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os alunos e professores, pois são essas interações que vão gerar a produção de significados e, 

consequentemente, as aprendizagens. 

Interações discursivas adotadas como metodologia implicam desconstruir a visão de 

sala de aula, aparentemente disciplinada, e a linearidade da enunciação. Ouvir a fala do outro 

requer respeito, escuta atenta, cooperatividade e postura assertiva. Se a fala do aluno é recebida 

de forma negligente por outros alunos ou pelo professor, é provável que a criança seja 

desencorajada a participar de futuras interações. Por outro lado, se a criança se sente encorajada 

a falar, se sua voz é ouvida e respeitada, cria-se um ambiente acolhedor e frutuoso. 

A elaboração dos planos de aula, considerando a produção intencional de interações 

discursivas, implica a construção de repertórios específicos. O professor precisa saber quais 

atividades provocam as legítimas interações discursivas. 

Elaborar um plano de aula não é o mesmo que selecionar um conjunto de atividades 

aleatórias. O trabalho com professores dos Anos Iniciais, que não possuem formação específica 

em Matemática, Língua Portuguesa, Ciências Naturais ou Ciências Humanas, requer uma 

reflexão acentuada sobre os objetivos de aprendizagem, sobre a intencionalidade do ensino, ou 

seja, sobre como o plano de aula pode auxiliar a aprendizagem de um determinado conceito, 

procedimento ou atitude. Na concepção de Libâneo (1994, p. 222), trata-se de “um processo de 

racionalização, organização e coordenação docente [...]”. 

Os objetivos de aprendizagens iluminam, guiam a seleção de atividades, que não são 

selecionadas aleatoriamente, mas são entendidas como ações de ensino intencionalmente 

pensadas para que se tornem experiências de aprendizagem.   

O plano de aula prevê formas de alcançar os objetivos propostos, contempla a ideia 

central do que se quer ensinar e agrega outras intencionalidades quando se pensa na produção 

de interações discursivas: problematização, levantamento de conhecimentos prévios, 

introdução e desenvolvimento do conteúdo pretendido; orientação da ação dos alunos no 

trabalho com as ideias principais do tema desenvolvido; orientação da discussão com o objetivo 

de fazer com que o aluno estabeleça relações entre o tema e os conhecimentos anteriores; 

criação de  novas relações; mediação do processo de transformação de informações em possível 

conhecimento. Considerando a perspectiva da produção intencional de interações discursivas, 

o conteúdo, previamente selecionado, será utilizado como meio para provocá-las.  

Outro aspecto da abordagem comunicativa diz respeito a como o docente transita pelas 

esferas da intencionalidade e do conteúdo, criando uma ponte entre elas e o aluno. Essa ponte 



76 

 

atende pelo nome de “intervenções pedagógicas”, que correspondem à forma como o professor 

intervém para desenvolver o tema da aula e torná-lo acessível para os alunos. 

Segundo Scott (1998), a implementação das interações discursivas como metodologia 

de trabalho prevê a conscientização do professor de que ele assumirá a condução do trabalho, 

visto que, com frequência, o professor permite que o livro didático determine o conteúdo que 

será trabalhado na aula. Dessa forma, o assunto abordado deixa de ser um meio para se tornar 

um fim. 

A preocupação com o conteúdo acaba minimizando a participação do aluno na aula. O 

conteúdo, nesse contexto, torna-se o protagonista da aula. Permitir que o aluno fale implica o 

risco de não ter tempo para concluir a apresentação do assunto da aula. 

Outro aspecto observado quando o conteúdo é visto dessa forma é o silenciamento do 

aluno. Nem todas as questões são permitidas, pois algumas escapam do tema que está sendo 

trabalhado. Desse modo, a elaboração de uma conclusão ou de impressões sobre o assunto, por 

parte do aluno, é um importante feedback para o professor. 

Quando a criança faz uma pergunta, um comentário ou enuncia uma dúvida sobre o 

assunto, ela pode dar pistas sobre como está pensando, e, com isso, o professor consegue fazer 

intervenções que colaborem com a produção de significados. No entanto, se a criança não tem 

a liberdade de interromper o professor, se há um momento previsto e preciso da aula para que 

a criança fale, se o professor considera a fala da criança inoportuna, pode-se afirmar que a aula 

não propicia interações discursivas. 

Cumpre salientar que permitir interações discursivas não se trata de deixar o aluno falar 

à vontade ou desviar-se do assunto tratado, mas de orientar a fala da criança, fazendo 

aproximações com o assunto ou explicando sua inviabilidade de forma respeitosa. 

De todas as distorções possíveis que podem acontecer durante a aula, quando o conteúdo 

é visto como o elemento principal do processo de aprendizagem, a mais nefasta para o 

aprendizado é não permitir que o estudante elabore hipóteses e desenvolva procedimentos de 

validação.  

O livro didático, na medida em que oferece uma certa segurança para os professores dos 

Anos Iniciais, que não são especialistas em determinadas disciplinas, fornecem, por vezes, uma 

espécie de roteiro de aula. É o livro que decide como apresentar o tema, como desenvolvê-lo e 

as conclusões a ele associadas. Nessa perspectiva, o aluno não desenvolve procedimentos 

cognitivos, mas mecânicos, desprovidos de sentido.  
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O desempenho escolar está associado a muitas das escolhas feitas pelo professor quando 

elabora o seu planejamento. Como dito anteriormente, fomentar o interesse do aluno é um 

recurso para potencializar a aprendizagem. A interação discursiva apresenta-se como uma 

ferramenta de extrema importância que pode instigar o interesse do alunado. 

Oportunizar a interação e o diálogo na sala de aula pode resultar em engajamento dos 

alunos no desenvolvimento de conceitos. Portanto, é papel do professor pensar em situações de 

ensino que envolvam todos os alunos, para que todos dialoguem, interajam uns com os outros 

e com o docente. 

 

4.5 CORRESPONSABILIDADE: INTERVENÇÃO INTENCIONAL E SISTEMÁTICA 

 

O acompanhamento dos relatos de professores de 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, 

entre os anos de 2018 a 2021, durante os Conselhos de Classe, revelam que, mesmo nas escolas 

da rede privada, o desempenho escolar insatisfatório se faz presente – embora em número muito 

reduzido se comparado aos números da escola pública –, instigando a discussão sobre a 

urgência de inserir, cada vez mais, situações de ensino que ressignifiquem a aprendizagem. 

Alunos que constantemente não conseguem atingir os objetivos de aprendizagem 

tendem a se tornar hesitantes e a desacreditar na sua capacidade de aprender. O professor 

consciente da importância do seu papel formativo também é impactado pelo desempenho 

escolar insatisfatório e busca caminhos para resgatar a credibilidade dos estudantes na própria 

aprendizagem. 

Muitos alunos não compreendem a importância ou o significado dos conteúdos 

escolares oferecidos nas Escolas Básicas. Esse sentimento provoca e alimenta o desinteresse. 

São alunos que precisam ser reconquistados por meio da implementação de novas propostas 

que promovam suas participações e que renove suas concepções de aprendizagem e de 

conhecimento. 

O fomento do interesse do aluno pela aprendizagem passa pela autoavaliação do 

professor em relação à forma de ensinar, bem como pela avaliação do currículo, buscando tecer 

relações com pontos de interesse dos alunos. Passa, ainda, pelo desenvolvimento de atividades 

intencionais que instiguem a participação dos alunos e que gerem aprendizagens significativas. 

Incentivar o interesse dos alunos pelo conhecimento e pela aprendizagem requer 

empenho, pesquisa e planejamento, com o intuito de selecionar atividades desafiadoras, a partir 
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das quais o aluno perceba que sua participação é fundamental para a consecução de tais 

momentos.  

A interação professor-alunos-projetos gera boas oportunidades educacionais. O 

professor pode levar uma situação-problema para a turma, por exemplo, gerenciar o plantio na 

horta escolar, gerar recursos e direcioná-los para atender a alguma necessidade da turma ou da 

escola.  

A professora Marina pediu para que os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental saíssem 

pela escola e perguntassem para professores, alunos e funcionários quais palavras eles 

conheciam escritas com a letra G e outras com a letra J. Depois da enquete, os alunos voltariam 

com as listas de palavras e deveriam consultar o dicionário e verificar se as palavras foram 

escritas corretamente.  

As crianças estavam muito animadas, exceto duas garotas, que não pareciam muito 

confortáveis com a situação. Marina, sabendo que o desconforto das meninas tinha relação com 

o fato de elas não terem se apropriado dos mecanismos de leitura e escrita, convidou-as para 

um “papel muito importante”: elas ficariam responsáveis por apresentar a tarefa do grupo aos 

entrevistados. 

Um pouco de ensaio, e as meninas saíram confiantes e se dirigiam aos professores, aos 

funcionários e até aos alunos, dizendo: “por favor, você poderia ditar para os meus amigos uma 

palavra escrita com a letra J?”. Assim que o entrevistado respondia, as meninas imediatamente 

solicitavam: “por favor, agora soletre para que os meus amigos possam escrever?”. Este é um 

exemplo simples de como desenvolver o sentimento de coparticipação na criança, que passa a 

se sentir fundamental na execução da atividade. 

Se a professora optasse por fazer um ditado seguido de autocorreção, provavelmente as 

meninas seriam impactadas pelo constrangimento de não saber qual letra deveriam escrever 

para representar os sons ditados pela professora e pouco usufruiriam da autocorreção. Para elas, 

serviria apenas como comprovante de sua inabilidade em relação à escrita. 

Não se trata de delegar à criança, que se encontra em um momento de aprendizagem 

inicial, uma atividade irrelevante ou de achar qualquer coisa para que ela não se sinta mal 

perante o grupo. Trata-se de intencionalidade. Marina sabe do valor das interações 

comunicativas, da necessidade de a criança perceber que a escrita representa a fala, e não o 

objeto, que a fala é representada, na escrita, por meio de letras que, combinadas, produzem 

determinados sons.  
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Ao pedir que as crianças utilizassem habilidades de comunicação oral, Marina fez com 

que elas percebessem a relevância da sua tarefa para o bom desempenho da equipe. Não é 

improviso, é intencionalidade fundamentada em repertório teórico que permite enxergar 

oportunidades. Trata-se de superar concepções de ensino que valorizam mais algumas 

capacidades do que outras. 

É válido acrescentar que Marina explicou o objetivo da atividade para seus alunos e 

incentivou o planejamento feito pelas crianças: para quem deveriam perguntar, quem ia para 

onde, como deveriam anotar, como fariam para saber se a pessoa ditou a grafia correta, o que 

fariam com as palavras coletadas e conferidas. 

Se o professor não envolve os estudantes no planejamento das atividades, não explicita 

o porquê daquele conteúdo ou atividade, torna-se mais difícil fomentar o interesse e, 

principalmente, a responsabilidade deles. 

Acrescenta-se, como observação pessoal, que o trabalho de Marina deveria ser marcado 

por reflexões ao longo das atividades. Simples, claras e objetivas, as indagações das professoras 

sobre o andamento das atividades permitem que a criança regule a própria participação no 

desenvolvimento da atividade e aprenda a fazer ajustes que garantam o êxito da ação ou até a 

compreensão dos motivos pelos quais não houve êxito. 

Adotar estratégias de aula que visam a um ambiente cooperativo de aprendizagem 

significa romper com a organização convencional de tempo e espaço para a realização das 

atividades. O individual cede lugar ao coletivo, as decisões são compartilhadas, geram 

ruídos, vozes, discussões, necessitam de movimento, espaços e deslocamentos.  

Além disso, assumir uma postura permissiva no tocante às atitudes dos alunos não 

contribui para o desenvolvimento de postura de estudante compromissado com a 

aprendizagem. Em vez disso, é preciso trabalhar a importância da corresponsabilidade, 

isto é, professor e alunos são responsáveis pela construção das trajetórias escolares , ricas 

em aprendizagens. 

Uma das incumbências do professor é construir com seus alunos um repertório de 

atitudes assertivas em relação à aprendizagem e ao trabalho com outros alunos. Nesse 

ponto, o trabalho com valores auxilia no desenvolvimento e na manutenção de atitudes de 

respeito e tolerância com o outro. 

A ação educativa e formativa se mostra como um percurso incerto. O professor 

deve estar ciente de que, ao promover a autonomia dos alunos na execução de projetos 

que atuam sobre o interesse, resulta em êxito e, muitas vezes, em frustração. A sala de 
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aula convencional desaparece e dá lugar a espaços diversificados de aprendizagem, e, em 

decorrência dessas transformações, o comportamento dos alunos precisa se ajustar às 

novas normas.  

É preciso que o professor promova momentos de análise e avaliação coletiva das 

experiências vivenciadas, incentivando posturas assertivas dos alunos diante dos desafios, 

dentre elas, reconhecer e assumir a responsabilidade por suas ações. 

A corresponsabilidade pode ser ensinada aos alunos a partir da avaliação contínua 

das atividades desenvolvidas, compreendendo que determinados resultados só são obtidos 

a partir de ações individuais que inevitavelmente se complementam. 

O professor engajado com a formação de atitudes corresponsáveis necessita 

possibilitar instrumentos que favoreçam a reflexão dos alunos sobre suas atitudes e de 

como elas impactam o grupo e os resultados dos trabalhos. As assembleias escolares são 

espaços criados para possibilitar análise de situações que afetam o grupo e o 

compartilhamento de decisões cotidianas. 

De acordo com Araújo (2015), as assembleias escolares incentivam o diálogo 

aberto entre as crianças, a argumentação e o encaminhamento de ações que visam à 

resolução de conflitos cotidianos. Estes órgãos se apresentam como uma oportunidade 

educativa que desenvolve a responsabilidade coletiva pelo espaço compartilhado.   

Tognetta e Vinha (2007) destacam que as assembleias escolares incentivam a 

tomada de decisões coletivas e o agir corresponsável. Entende-se que o aluno exposto às 

situações de ensino aqui relatadas aprende a assumir a responsabilidade pelos seus atos. 

No que tange à educação, acredita-se que a postura corresponsável permite ao discente 

compreender que o professor contribui assertivamente para o processo de aprendizagem, 

mas que este só se efetiva diante da postura colaborativa do alunado. A aprendizagem 

como partilha de responsabilidade entre professor e aluno é o ponto de equilíbrio da 

educação. 

 

4.6 A LEGITIMIDADE DA ESPERANÇA 

 

Pensar a relação entre ensino e aprendizagem, entre professor e aluno acarreta uma 

renúncia ao imediato. São relações de ordem processual e que exigem tempo, não somente no 

sentido cronológico, mas no sentido de espera. 
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A palavra “espera” parece inapropriada em uma sociedade que convive com a cultura 

do imediatismo, na qual jovens buscam referências em seus próprios pares, visto que o ritmo 

de mudanças nos últimos anos tem sido tão acelerado, que os pais nem sempre servem como 

modelo ou referencial. 

Um cenário de mudanças e de forte influência tecnológica, muito mais acessível às 

mentes jovens, que já nascem em ambientes digitais, gera muitas indagações sobre o futuro.  

Diante das incertezas, a única certeza é a de que o futuro é parcialmente incontrolável. Não se 

trata de isenção de responsabilidades, posto que nossas ações e escolhas repercutem e, de certa, 

forma moldam o futuro, mas o futuro é também o inesperado.  

Há uma fenda entre o que se pode fazer e o que não pertence a nós quando se trata do 

futuro, o qual podemos nomear como um tempo de espera. Entralgo (1984), em seus estudos, 

dedicou atenção especial à espera humana, não como um vácuo ou inatividade, mas como 

espera ativa, como espera projetiva, como tempo de projetar. 

Com base no pensamento de Entralgo (1984), é possível conceber a espera como um 

tempo produtivo, no qual é possível (se) indagar, perguntar. Nesse contexto, a espera assume a 

forma de projeto. Um projeto é uma via para alcançar algo em um tempo futuro, aquilo que 

ainda não se concretizou e cujo ponto de partida é uma pergunta. Quando se elabora uma 

pergunta, abre-se um tempo de ânimo que não se caracteriza pela passividade, mas pela 

atividade provocada pelas possibilidades de concretização ou não do propósito. 

Considerando que um projeto só se materializa de forma coparticipativa, é possível 

concordar com a afirmação: “quem espera co-espera, pois no ato de esperar, o esperançoso 

nunca está sozinho” (ENTRALGO, 1984, p. 590). 

A espera projetiva, de quem tem a consciência de ter feito o que era possível fazer em 

determinada situação, conduz ao caminho da esperança, que promove uma mudança de estado 

em quem a persegue, uma mudança que envolve aspectos afetivos e cognitivos e que se 

materializa na vontade de alcançar bons resultados no futuro. 

No cenário educacional, especificamente quanto à prática docente, é possível indagar o 

que será do aluno no futuro. Tem-se uma pergunta, um tempo de espera (projeto) e uma escolha: 

ter esperança ou desconfiança. 

Ao optar pela espera legítima, consciente de que todos os recursos foram utilizados, o 

professor precisa esperar, projetar, vislumbrar possibilidades; dessa forma, não há espera 

passiva, há atividade mental constante. Admitindo que a aprendizagem é processual, a espera é 

inevitável, mas é uma espera marcada pela atividade, pela esperança legítima.  



82 

 

Instigar os alunos a ter projetos é inseri-los na arte de projetar, de vislumbrar parte do 

futuro, de aprender a esperar como ator esperançoso, consciente de que projetar é arriscar, e 

arriscar é estar preparado para o êxito ou para a frustração. É também a certeza de ter feito o 

melhor, o que era possível ser feito, que dá a qualquer um o direito de ter esperança. Se o 

esperançoso nunca está sozinho, pode-se inferir que o aluno sabe que o professor estará junto 

dele nessa jornada, comemorando e fornecendo suporte para identificar e ajustar o que precisa 

ser ajustado, objetivando transformar uma situação de frustração em êxito compartilhado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise da trajetória da educação escolar no Brasil, desde a sua implementação com a 

chegada dos jesuítas até hoje, mostra que situações relativas ao desempenho escolar 

insatisfatório sempre existiram. As propostas que surgem como forma de enfrentar tais 

situações parecem se apresentar repaginadas, mas, na verdade, não se constituem inovação. 

Algo parecido acontece no enredo do filme “Feitiço do Tempo” (1993), do roteirista 

Harold Ramis, no qual o personagem fica preso em uma espécie de armadilha temporal e se vê 

obrigado a reviver o mesmo dia consecutivamente. Tem que se indagar o seguinte: o motivo d 

o problema é o mesmo, e o plano de ação para superá-lo também se mantém e não tem 

funcionado, por que não há indícios de inovação?  

Os pretensos motivos veiculados pela mídia e razão das discussões no interior das 

próprias escolas requerem um olhar investigativo, crítico, capaz de separar o “joio do trigo” e, 

assim, permitir que os recursos adequados sejam empregados para salvaguardar o direito e a 

aprendizagem a todos. 

A falta de recursos e de investimento na educação é quase sempre apontada como um 

dos fatores que contribuem para o desempenho escolar insatisfatório. É claro que maiores 

investimentos e a quantidade de recursos permitem oferecer aulas mais atrativas e ambientes 

adequados, mas, quando se analisa os baixos índices de competência leitora e escritora dos 

alunos, é quase impossível não comparar esse desempenho com o de alunos de tempos 

passados, que não contavam com recursos tecnológicos como os que existem hoje e, mesmo 

assim, se tornaram leitores competentes. Ou, ainda, o trabalho desenvolvido por Tião Rocha ou 

Madre Teresa de Calcutá, que foram capazes de alfabetizar e letrar crianças em espaços abertos, 

sem contar, inclusive, com carteiras, cadernos, lousa e giz. 

A implementação de avaliações externas, muitas vezes, se torna a razão de ser da ação 

docente, visto que os professores passam a preparar os alunos em função da avaliação, 

descaracterizando sua função legítima, que é assegurar a aprendizagem e a própria ação docente 

e trabalhar com os alunos em função de um projeto que visa ensinar e instruir, como afirma 

Tardif (2002). 

A formação precária do professor também se faz presente na busca pelos motivos da 

não aprendizagem. Não há como discordar do fato de que a formação inicial ministrada aos 

futuros professores requer atenção. No entanto, professores que recebem o título de Mestre e 

concluem o Doutorado dificilmente retornam às salas de aula da educação básica.  Dessa forma, 
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a tendência é concluir que melhorar as condições de trabalho do professor se converteria em 

melhor preparo para exercer a docência. 

A formulação de políticas públicas educacionais, que nem sempre contam com a 

participação efetiva dos professores em atividade, também é um elemento para ser considerado. 

Será que a aprovação automática como forma de combater a evasão escolar é viável ou acarreta 

dano à imagem que o aluno constrói dele diante da aprendizagem? 

Adentrando o interior das escolas, é possível destacar falas constantes de professores, 

diretores e até mesmo de alunos, que deslocam a responsabilidade pela não aprendizagem para 

o próprio aluno. O que causa estranheza é que o professor, quando incorpora essa fala, contradiz 

a essência da ação docente, que é justamente o processo de ensino. O professor estuda, conhece 

métodos e metodologias, aprende didática relativa aos componentes curriculares com os quais 

vai trabalhar, estuda desenvolvimento emocional e cognitivo, aprende recursos que colaboram 

com a aprendizagem e a planejar situações didáticas que ajudam na aprendizagem e, mesmo 

assim, o aluno seria responsável pela não aprendizagem? 

É preciso dizer que, em certa medida, sim, o aluno é responsável pela não aprendizagem 

quando negligencia ações compatíveis com o momento de desenvolvimento no qual se 

encontra, quando resiste às orientações dadas pelo professor, quando, de uma forma ou de outra, 

se recusa a assumir uma postura de trabalho adequada e que contribui para a efetivação da 

aprendizagem.  

Não se pode desprezar os fatores emocionais que impactam algumas crianças. Embora 

muitos deles estejam presentes no processo pedagógico de crianças que crescem em meios 

menos favorecidos do ponto de vista econômico, não significa que não atinja crianças oriundas 

de meios mais favorecidos, pois algumas famílias são indiferentes à escolarização de seus 

filhos. Contudo, esta é uma situação em que a escola pode auxiliar a criança em seu 

enfrentamento. Sabe-se que a carência emocional é tão impactante no processo de escolarização 

como a carência material.  

O acolhimento emocional, quando praticado pelo professor, tem potencial para 

incentivar a criança a estabelecer laços com o conhecimento. Em uma breve pesquisa feita por 

meio do Google Forms, dos 62 professores que participaram, 61 responderam que haviam sido 

influenciados de forma positiva por algum professor em sua trajetória escolar. 

Acolhimento emocional, expressividade de interesse pela produção do aluno, incentivo, 

avaliação constante da prática docente, formação continuada, trabalho com projetos, 

aprimoramento de situações interativas, busca centros de interesse, estudo de formas de 
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estabelecer o maior número possíveis de conexão entre os conteúdos trabalhados, escuta da voz 

do aluno, ministração de aulas que requisitem a participação ativa do aluno, utilização da 

avaliação como meio de promover a aprendizagem e conhecimento do aluno são algumas 

formas de criar vínculos entre o aluno e o conhecimento, entre o aluno e o professor e entre o 

aluno, o professor e o conhecimento. 

É nesse sentido que se entende que a responsabilidade pela aprendizagem pertence ao 

professor, assim como pertence ao aluno. As palavras escritas pelo aluno em uma avaliação 

podem retratar aquilo que ele não aprendeu, mas também revelam as lacunas deixadas pela 

prática docente. O contrário também se faz verdadeiro, já que tais registros podem indicar a 

ação assertiva da docência na efetivação da aprendizagem.  

Assertividade que se distingue nas ações docentes daqueles que compreenderam que 

não é possível “ensinar” todo o acervo científico construído pela humanidade e reconhecem a 

necessidade do trabalho com as aprendizagens fundamentais e com procedimentos que visam 

aprimorar a metacognição dos alunos. Dessa forma, o professor contribui para um certo 

autodidatismo que tende a se tornar uma ferramenta de aprendizagem.  

Quando o aluno aprende a avaliar sua própria aprendizagem — um procedimento que 

também pode ser colocado em prática com alunos pequenos —, ele cria mecanismos de 

autorregulação, que são importantíssimos para que, ao final da educação básica, e até mesmo 

durante ela, eles possam desenvolver uma postura ativa e responsável em relação ao que estudar 

e como estudar. 

A postura reflexiva e autônoma diante da aprendizagem necessita ser incentivada diante 

da cultura, ou da ideia oriunda do senso comum, sobre a função do estudo e da própria escola. 

Muitos alunos, famílias e até parte dos professores entendem a função do estudo como um meio 

para “passar de ano” e obter um certificado. Poucos compreendem o estudo e a escola como 

meios que permitem trânsito livre nas diversas esferas do saber, conferem autonomia, permitem 

o entendimento da realidade e do funcionamento do mundo, sendo ferramentas de 

autorrealização e que promovem a realização de projetos pessoais. 

Pode-se dizer que o compromisso com a efetiva aprendizagem do aluno é um dever 

daqueles que escolhem a profissão docente, bem como a consciência dos desafios implícitos 

nessa escolha, como o enfrentamento da fragmentação do próprio saber em disciplinas, que, 

muitas vezes, seguem caminhos paralelos. Para isso, deve-se religar os componentes 

curriculares, buscar pontos de convergências capaz de restituir o significado do que deve ser 

ensinado, compartilhado e construído. 
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Se o aluno compreender que a escola e a aprendizagem se prolongam para além do 

espaço físico, que aprender é uma habilidade para a vida, a docência terá cumprido, com êxito, 

boa parte de seus objetivos. 

O trabalho docente é desafiador por vários motivos. Um deles, em especial, está 

associado a intenção de transformar. Não diz respeito à transformação de um material ou de um 

objeto, mas de pessoas. A natureza do trabalho docente é humana, e o próprio ser humano é um 

ser complexo, considerando sua constituição biológica e suas formas de pensar, que determinam 

suas ações.  

As relações que os professores estabelecem com o seu objeto de trabalho são humanas. 

O professor trabalha com pessoas, que portam características distintas e são constituídas em 

contextos de diversidade social, econômica e cultural que não determinam o êxito escolar, mas 

que, de alguma forma, interferem na aprendizagem.   

Para Pain (1992), a aprendizagem depende uma ação conjunta do professor e do aluno. 

A ideia da autora fortalece a ideia de corresponsabilidade pela aprendizagem. Professor e aluno 

partilham essa responsabilidade. Contudo, o conhecimento, ao contrário do que acreditavam os 

inatistas, não está dentro do indivíduo. A ação docente, por meio da mediação, auxilia o aluno 

a estabelecer relações de significado e a se apropriar do conhecimento. 

A competência pedagógica do professor é fundamental para alcançar êxito na 

aprendizagem, como afirma Masetto (2003). Entretanto, não se pode esquecer que a 

aprendizagem é um processo interno, pessoal, que contempla uma dimensão social e, ao mesmo 

tempo, privada, que pertence à individualidade do aluno. 

O aluno pode oferecer resistência à ação docente e ninguém poderá obrigá-lo a aprender. 

A aprendizagem tem uma relação indissociável com o interesse e com o empenho do aluno. 

Pode-se afirmar que o trabalho docente também consiste em administrar as relações sociais com 

os alunos. 

Os professores não podem ter em vista somente objetivos relacionados à aprendizagem 

da disciplina ministrada, é preciso conciliar o interesse dos alunos com os objetivos (atitudinais 

e procedimentais, além dos conceituais). Nesse ponto, ensinar torna-se um grande desafio, já 

que, para a maioria dos alunos, a escola não é uma escolha, mas uma imposição. Não é uma 

tarefa fácil desconstruir essa ideia. Para isso, o conteúdo escolar precisa fazer sentido. 

Uma relação de corresponsabilidade não acontece naturalmente, trata-se de um processo 

intencional, no qual o professor necessita estar disposto a perceber as emoções, temores, alegria, 



87 

 

valores e desejos dos alunos, que são seres biológicos e que procuram um sentido para sua 

existência. 

É esse conhecimento que facilita a seleção de situações didáticas que possibilitem ao 

aluno entender a educação escolar como meio de desenvolver ferramentas de aprendizagem que 

permitem a construção de projetos individuais e coletivos. São os projetos que dão sentido à 

existência humana. 

Uma educação que considera a necessidade de adaptar o ensino ao aluno, de valorizar 

as culturas nas quais eles estão inseridos, de reformular objetivos, de entender as disciplinas 

como meios e não como finalidade do ensino, de usar a linguagem como prática interativa, e 

não exclusiva, aumenta a possibilidade de êxito no que tange ao desempenho escolar dos alunos. 

Ao longo do presente estudo, foi possível compreender que a atuação de muitos 

professores ainda é tributária de discursos construídos historicamente sobre a incapacidade da 

docência em lidar com situações de não aprendizagem. Visto dessa forma, o professor delega a 

outras esferas a responsabilidade de lidar com a não aprendizagem. 

A coordenação pedagógica, que responde pelo acompanhamento do trabalho dos 

professores, pode favorecer a desconstrução desses discursos, oportunizando a formação 

continuada em serviço, que auxilia o professor a conciliar conhecimentos teóricos à prática 

desenvolvida em sala de aula.   

O enfrentamento do desempenho escolar insatisfatório exige reflexão, mudança de 

concepções sobre ensino, aprendizagem e avaliação e também exige compromisso do professor 

com as demandas de seus alunos. 

A preocupação e o interesse do professor pela aprendizagem dos alunos e a busca pelos 

meios para fomentar o interesse deles pela aprendizagem são caminhos possíveis para mudar o 

cenário educacional desolador configurado pelo desempenho escolar insatisfatório. 

Nesse trabalho, buscou-se analisar a responsabilidade de todos os envolvidos no 

processo de educação escolar pelo desempenho escolar insatisfatório, partindo do artigo 205 da 

Constituição Federal. 

Nessa perspectiva, caminhou-se na direção do levantamento bibliográfico, que 

assegurou o aprofundamento sobre o tema, contemplando a historicidade da educação escolar 

no Brasil como fator relevante para entender o cenário educacional atual, a formação do 

discurso docente sobre o desempenho escolar insatisfatório e, por fim, a ideia de 

corresponsabilidade na relação aluno-professor como o ponto de equilíbrio da aprendizagem. 
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No decorrer do estudo, a ideia de autoridade e participação foi destacada, visto que é 

considerada interface da ideia de corresponsabilidade. Tal percurso possibilitou visitar as ideias 

de defendidas por Dewey (1978) sobre a relevância do esforço e do interesse no processo de 

aprendizagem do aluno. Embora Dewey (1978) não utilize o termo “corresponsabilidade”, as 

ações descritas ao longo do belíssimo texto, por ele escrito em 1956 revelam como o professor, 

ao fomentar o interesse do aluno pela aprendizagem, estabelece, com ele, uma partilha de 

responsabilidade. 

Com base nos estudos realizados pela Sociologia da Infância, considerou-se que a 

criança vista como sujeito de direito e competente para informar ao adulto sua compreensão 

sobre os conteúdos trabalhados em suas três dimensões responde, em certa medida, pelo próprio 

processo de aprendizagem.  

O estudo revelou que quase 100% dos professores entrevistados se consideram 

corresponsáveis pela aprendizagem do aluno; apenas metade deles, contudo, se veem 

corresponsáveis pela não aprendizagem, o que leva à compreensão de que a ação docente 

precisa ser ressignificada no que tange à compreensão do conceito de corresponsabilidade. 

Foram identificados elementos que impactam o processo de aprendizagem dos alunos, 

como o envolvimento da família na vida escolar dos alunos, a formação precária do professor, 

as políticas públicas de educação e, principalmente, a falta de um projeto nacional de Estado 

para a educação nacional. 

Considerando que se o objetivo é melhorar o desempenho escolar dos alunos brasileiros, 

é necessário que ocorram mudanças significativas tanto nas concepções que sustentam a prática 

docente quanto na estrutura educacional vigente. Para isso, seria preciso repensar a organização 

curricular, de forma que ela fosse menos centrada no ensino de conteúdos fragmentados e mais 

voltada para a elaboração de um currículo em rede, que permite vários, e não um único percurso 

de aprendizagem, valorizando as aprendizagens fundamentais, que permitem a integração dos 

conteúdos. 

Ao finalizar o presente estudo, entende-se que a implementação de um modelo de ensino 

pautado na ideia de corresponsabilidade pela aprendizagem entre professores e alunos constitui 

o cerne da ação docente voltada para o trabalho com centros de interesse como recurso 

metodológico em prol da aprendizagem. 

O trabalho com as aprendizagens fundamentais e com os centros de interesse constitui-

se como alternativa de superação do modelo de ensino centrado em conteúdos curriculares 



89 

 

trabalhados de forma compartimentada e desprovidos de sentido para muitos estudantes 

brasileiros. 

A ação docente corresponsável que se propõe a incentivar o interesse dos alunos pela 

aprendizagem implica em refletir sobre as concepções de ensino, aprendizagem, conhecimento 

e intencionalidade da avaliação que orientam tacitamente as decisões do professor. 

Nessa perspectiva, a formação continuada dos docentes não pode ser negligenciada, 

considerando seu potencial para a emergência de novos olhares sobre desafios recorrentes, 

como o de fazer com que o aluno participe ativamente do processo de escolarização. 

A consciência de que o professor é corresponsável pela não aprendizagem do aluno se 

mostra presente em metade dos professores consultados, postura resultante da autoavaliação 

permanente do trabalho por eles desenvolvidos e do acompanhamento do processo pedagógico 

do aluno.  

É possível afirmar que a ideia de corresponsabilidade, tal como defendida por Apel, 

enquanto exigência de coautoria do sujeito participante, vincula professor e aluno ao mesmo 

objetivo: efetivar a aprendizagem. 

Considerando as análises realizadas no contexto desta dissertação, entende-se que há 

caminhos possíveis para enfrentar o fenômeno da não aprendizagem a partir da conscientização 

de professores e de alunos, que respondem pela aprendizagem, cabendo ao professor selecionar 

situações didáticas com potencial para promover o envolvimento do aluno com o conteúdo 

trabalhado, assegurando a construção de sentidos. 

Reitera-se a ideia do trabalho com projetos, que permitem mobilizar suas aprendizagens 

e selecionar valores para definir metas. 

O enfrentamento do desempenho escolar insatisfatório demanda uma reflexão sobre o 

papel do professor como corresponsável pela aprendizagem do aluno, mas também pela 

formulação de políticas públicas educacionais, especialmente quanto à necessidade de 

elaboração de um plano de Estado, e não de governo, para a educação nacional. 

Ao mesmo tempo que as contribuições do presente estudo abrem possibilidades de 

reflexão e mudança da prática docente, evidenciam a necessidade de investigar formas de 

conscientizar o jovem sobre o seu papel corresponsável pela aprendizagem, sem fazer uso de 

coação ou qualquer procedimento que desconstrua a autoridade legítima do docente.  

Após esta jornada, a expectativa é a de que algumas das sementes aqui plantadas possam 

inspirar novos trabalhos, em busca de uma participação mais nítida dos atores envolvidos no 

processo educacional. A corresponsabilidade seria o fruto natural de tal participação. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – E-MAIL DA PROFESSORA X 

 

“Gostaria de agendar um horário para conversarmos sobre um dos meus alunos, o J. Estou 

muito preocupada com as notas dele, que estão muito baixas. J.é um aluno muito distraído. 

Por mais que converse com ele, não consigo fazê-lo mudar de atitude. Não se interessa por 

nenhuma aula, pergunta constantemente sobre a hora do recreio, não se esforça para resolver 

as tarefas e fica esperando o momento da correção dos exercícios na lousa para poder copiar 

as respostas. Não se esforça para aprender nenhum dos conteúdos trabalhados. Enquanto 

explico a atividade, vejo que ele está desenhando. Na hora de resolver os exercícios, ele me 

procura dizendo que não entendeu o que era para ser feito. No início eu explicava novamente, 

mas quando percebi que ele estava ficando mal acostumado e não se esforçava para entender o 

que era para fazer, parei de repetir as explicações na tentativa de forçá-lo a prestar atenção. 

Parece que há algo de errado com ele. Não sei o que é, mas ele está sempre pensando em outra 

coisa, que com certeza, não tem relação com minhas aulas. Aguardo seu retorno para que 

possamos chamar a mãe e informá-la sobre a atual situação de J, afinal, ele é um forte candidato 

à reprovação”. 
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ANEXO B – E-MAIL DA PROFESSORA Z 

 

“Conforme sua solicitação para tornar as aulas de matemáticas mais interessantes e 

significativas para os alunos, planejei e realizei uma aula sobre tabuadas, utilizando o jogo de 

boliche para inserir o conceito de multiplicação como adição de parcelas iguais. Fiquei muito 

feliz com o resultado. As crianças adoraram e pediram que todas as aulas de Matemática sejam 

pensadas da mesma forma. Disseram que nem parecia aquelas aulas chatas de Matemática. 

Obrigada pela sugestão! Agora precisamos pensar como transformar a brincadeira em aula. 

Percebi que eles querem jogar, mas não prestaram atenção na hora da explicação da 

tabuada.” 
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ANEXO C – E-MAIL DA PROFESSORA Y 

 

“Percebo que meus alunos não se interessam em fazer pesquisas. Na maioria das vezes, recebo 

transcrições de textos e quando vamos fazer a partilha, as crianças apenas fazem a leitura do 

que está escrito, mas é nítido que não se apropriaram das informações pesquisadas. Pensei o 

que poderia fazer para incentivá-los a pesquisar informações de outra forma que evitasse a 

simples transcrição de textos. 

Contei para eles como meu sobrinho matou, sem querer, sapo no sítio do meu pai e convidei-

os a tentar como isso poderia ser evitado e como eles poderiam ajudar meu sobrinho a entender 

o que aconteceu. Fiquei muito surpresa com a reação da turma. Todos queriam ajudar. Todos! 

Coletivamente traçamos um plano de ação que envolvia a pesquisa, experimentações, 

elaboração de registros e oralidade, já que teríamos de alguma forma entrar em contato com 

meu sobrinho. Uma aula que poderia ter durado dez minutinhos transformou-se em um projeto 

que durou duas semanas. E olha que motivos para desistir do projeto foi o que não faltou; 

palavras desconhecidas, notícias falsas, dificuldade para escrever com as próprias palavras e 

evitar cópia, e nada, absolutamente nada fez com que eles desistissem! No final, até eu estava 

confusa. Eles aprenderam muito sobre os anfíbios e então consegui trabalhar um conteúdo de 

Ciências, quando na verdade meu intuito era trabalhar procedimentos de pesquisa. Foi 

demais! Gostaria de relatar essa experiência para os demais professores na próxima reunião 

de formação continuada. Bjs.” 

 


