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Resumo 
 Desde muito tempo ouvimos falar das questões que tratam sobre os processos de 
aprendizagem da língua materna. Alguns dados  comprovam a insuficiência de leitura e 
escrita por alunos do ensino fundamental, como reais e significantes. Este artigo busca 
compreender os processos ocorridos por intermédio de práticas e metodologias da 
aquisição da língua portuguesa, em escolas públicas de camadas populares do ensino 
fundamental. 
Palavras-Chave: Ensino, Comunidade popular, Língua materna. 
 
 
Abstract 
Por mucho tiempo oímos hablar  las cuentones  sobre los procesos de la aprendizaje de 
la lengua materna. Algunos dados que afirman la insuficiencia de los alumnos en la 
lectura e escrita son reales e significantes.  Esto articulo se busca  la comprensión de los 
procesos ocurridos por intermedio de las practicas y metodologías, en la adquisición del 
encino de lengua portuguesa, en las escuelas públicas populares del encino fundamental.  
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Introdução 

Um dos grandes motivos para que existam ainda tantos estudos que busquem 

saber sobre o insucesso de alunos do Ensino Fundamental relacionado às dificuldades 

de aprendizagem da língua materna, é o grande número de crianças no Brasil, que não 

conseguem ler e escrever, mesmo estando em séries que exijam maior domínio dessas 

habilidades. 

Deste modo, interessou-nos fazer uma pesquisa entre alunos do Ensino 

Fundamental, em séries iniciais, que pudesse nos trazer um esclarecimento maior dessa 

alarmante incidência nas escolas brasileira de bairros desfavorecidos. Em nossa busca 

procuramos de modo transversal observar metodologias e práticas de professores 

correspondentes a este nível, em duas escolas públicas de camadas populares, que 

atendesse ao interesse de nosso objetivo, ou seja, o de poder perceber como o processo 

de aprendizagem de língua portuguesa nessas escolas públicas de bairro populares, pode 

estar associado de modo contributivo ou não, para o sucesso ou fracasso escolar desses 

alunos. 

Este nosso interesse não foi construído de uma simples curiosidade, mas teve 

sua origem desde os anos 80, enquanto participantes do processo ensino-aprendizagem 

no ensino fundamental, antigo 1º grau.  

Após a conclusão do ensino básico, nossa curiosidade mais forte persistiu, 

uma vez, que segundo dados aferidos por órgãos governamentais, a exemplo do IBGE, 

a situação de insucesso escolar em camadas populares permanecia muito estável.  

Deste modo procuramos nos dedicar em busca de explicações que nos 

ajudassem entender os índices apresentados dos alunos inseridos neste nível escolar, 

que mesmo freqüentando regularmente a escola, apresentavam sérias dificuldades no 

processo de leitura, compreensão e escrita da língua portuguesa, o que até os dias atuais, 

não tem sido muito diferenciados dos anteriores, fazendo-nos assim, de modo especial 

nos dedicarmos a estudos referentes a esta problemática do ensino.  
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Fundamentação teórica. 

Participar do processo educativo é uma prática constante que faz parte de 

nossas vidas, ora de modo direto, ora de modo indireto, ou seja, sempre que opinamos 

sobre assuntos relacionados à sociedade ou decidimos por questões que envolvam 

situações que diz respeito a ela, como por exemplo: ética, costumes, comportamentos, 

conhecimento, evolução, inovação, tecnologia, acontecimentos de ordem social, etc., 

nos envolvemos em seu percurso, impossível viver sem de uma forma está envolvido 

em um determinado grupo social. 

Se de um grupo participamos, de algum processo cultural e educativo 

sofremos determinada influência, para de modo específico a ele pertencer. Deste modo, 

qualquer que sejam as mudanças sociais, de melhorias ou mazelas, elas influenciarão no 

desenvolvimento educativo da sociedade, porque são inerentemente ligadas ao 

dinamismo de um grupo social.  E este movimento entre os grupos sociais constrói os 

processos educativos e culturais de um determinado povo. 

Independente de sermos profissionais ou não da educação, o dever de zelar e 

garantir pelos melhores processos a ela atribuídos que acompanham e desenvolvem os 

indivíduos, desde sua fase inicial, até o processo formativo, é uma responsabilidade da 

família e, do poder público assegurado inicialmente pelo processo escolar obrigatório. 

Como são muitas as competências necessárias à cidadania, as 
diferentes estruturas educativas têm ênfases diferentes. Por exemplo, 
a família e a religião são forças tão poderosas quanto à escola na 
formação da visão de mundo e dos valores de cada criança ou jovem. 
Assim sendo, a escola não pode ser responsabilizada sozinha por 
insucessos nessas áreas, mas deve responder majoritariamente pelo 
eventual fracasso de seus alunos no aprendizado de competências 
cognitivas. (Prova Brasil, 2009, p.6). 

 A ocorrência do processo educativo não se localiza apenas dentro da escola, 

mas também nas outras instituições que da sociedade fazem parte, bem como nos 

acontecimentos que estão em seu entorno. De acordo com as propostas na Lei de 

Diretrizes e Base da Educação (LDB), de modo convencional, é da família em primeira 

instância, esta honrosa tarefa de educar.   

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (LDB, 
2007). 
 

A família inicia a integração do individuo na educação formal, lá, 

desenvolvem-se as etapas naturais designadas para a formação necessária, que 
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capacitará cada aprendiz oportunizando seu ingresso, enquanto ativo, na sociedade, para 

o trabalho e desempenho da cidadania. 

 Dentro desta visão concebida pela LDB, bem como pelo texto utilizado da 

Prova Brasil, na educação não estão apenas inseridas questões puramente formais, 

porém as processadas na convivência cotidiana de cada um. E é também dentro dessa 

realidade que os Parâmetros Curriculares Nacional (PCN’s), documento oficial, também 

preconizam a idéia de transversalidade do ensino entre as diversas atividades sociais das 

quais participamos. 

Não nos cabe mais enxergar a educação dividida em hierarquias apenas 

oficiais, porém dentro de um conjunto que envolve o meio familiar, a convivência social 

e a escola. 

Pensar ou agir a partir de processos educativos que separem dentro do 

ambiente escolar, conteúdos puramente científicos, que isolam o indivíduo de sua 

realidade cotidiana, com posturas distanciadas do seu público escolar, é ignorar as 

necessidades de interação propostas e definidas pela Lei e Diretrizes de Base da 

Educação Nacional.  A necessidade de participação familiar e social trazidas pela LDB 

é reafirmada pelos Parâmetros Curriculares Nacional de forma mais ampliada através da 

proposição abaixo:  

O compromisso com a construção da cidadania pede necessariamente 
uma prática educacional voltada para a compreensão da realidade 
social e dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal, 
coletiva e ambiental. Nessa perspectiva é que foram incorporadas 
como Temas Transversais, as questões da Ética, da Pluralidade 
Cultural, do Meio Ambiente, da Saúde e da Orientação Sexual. Isso 
não significa que tenham sido criadas novas áreas ou disciplinas. 
Como você poderá perceber pela leitura deste documento, os 
objetivos e conteúdos dos Temas Transversais devem ser 
incorporados nas áreas já existentes e no trabalho educativo da 
escola. É essa forma de organizar o trabalho didático que recebeu o 
nome de transversalidade. Amplos o bastante para traduzir 
preocupações da sociedade brasileira de hoje, os Temas Transversais 
correspondem a questões importantes, urgentes e presentes sob várias 
formas, na vida cotidiana. O desafio que se apresenta para as escolas 
é o de abrir-se para o debate sobre elas. Este documento visa à 
compreensão da proposta em sua globalidade, isto é, a articulação 
entre os temas, a explicitação transversalidade entre temas e áreas 
curriculares e a amplitude do trabalho com problemáticas sociais pra 
escola (Parâmetro Curriculares Nacional, 1996). 

O que está contido nesta proposta é algo que com toda certeza precisa ser 

abraçado por todos nós. Tal proposta além de nos incluir de modo convicto na ideologia 
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educativa definida no sistema brasileiro de educação, nos convida a pensar mais 

participativamente da construção, do crescimento escolar nas diversas modalidades do 

ensino básico. 

Aqui não nos caberá uma concepção de um ambiente escolar fechado às 

problemáticas do mundo globalizado, observada por uma escola voltada apenas aos seus 

conteúdos científicos, afastada da utilização do conhecimento dentro de suas práticas 

sociais, aplicado de nossa própria realidade.  Todavia uma escola preparando o 

indivíduo aos processos de cidadania, trabalho e tudo que o integre à sociedade. 

Tal abordagem educacional torna-se primordial na separação de um lugar de 

destaque especial, para a importância da aprendizagem da língua materna nas 

instituições formais de ensino público, já que, uma boa aprendizagem referente ao 

ensino da língua materna é de grande relevância aos processos de utilização da 

linguagem na interação social. Dentro deste interesse de interação social por meio da 

língua, se faz necessário que os objetivos de ensino estejam aliados a esforços de 

melhoria e desenvolvimentos constantes, em especial aos alunos de escolas públicas 

populares, já que índices desastrosos apontam para a insuficiência do manejo desses 

alunos, no   domínio do uso da língua materna.   

O Governo Federal sinalizou no ano de 2007, algumas disparidades no 

aprendizado de alunos no ensino fundamental, principalmente de escolas públicas, 

conseqüentemente, devido a tal fato foi desenvolvido: O Plano de Desenvolvimento da 

Educação, com a finalidade de melhorar a educação oferecida às crianças, adolescentes 

e adultos. De modo reconhecido este Plano de desenvolvimento educacional visa 

diminuir as desigualdades existentes no país, relacionadas ao ensino em todos os níveis 

da educação. Dentre outras funções, o Plano de Desenvolvimento da Educação, 

desenvolve-se monitorando e avaliação o desempenho dos alunos que participam do 

ensino básico, buscando os índices positivos e, os negativos para aplicação de possíveis 

melhorias no processo educativo do ensino brasileiro. 

Inferindo das idéias Bakhtinianas, de que: “Todas as esferas da atividade 

humana, por mais variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da 

língua” (Bakhtin, 2000, p.279). Podemos considerar o importante papel da língua e, da 

sua aprendizagem para o sucesso de uma sociedade. Devemos, portanto, saber utilizá-la 

e avaliá-la nas diversas situações que nos exige o seu manejo, o que sem as habilidades 

de que exige a língua, para uma boa comunicação, podemos nos tornar estanque na 

sociedade. 
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Uma sociedade é constituída de indivíduos das mais diversas ordens sociais. 

Esses indivíduos se relacionam e, dentro dessas relações ocorre a utilização da fala, ou 

da escrita. Seria impossível ignorar a necessidade de utilização deste código para o 

processo das relações sociais, como afirmou Bakhtin.  Uma vez, que todo processo de 

comunicação se dá em torno da língua na concretização da linguagem, seja do código 

verbal ou não-verbal. De um modo geral a linguagem estará presente na ocorrência da 

comunicação. 

Segundo Neves (2004, p. 99), uma criança mesmo antes de participar do 

processo ativo da escola, ela já tem consigo uma necessidade de comunicação para que 

possa interagir no ambiente familiar e social em que vive, atendendo assim, suas 

necessidades interativas de comunicação. “Na história de vida (até entrar na escola), 

uma criança tem sempre a atividade oral de linguagem”.  Assim posto, revela-se a 

importância da linguagem na vida do ser humano desde os primeiros anos de idade. 

A língua exerce influência de incontestável importância social, é ela, portanto, 

objeto do ensino e da aprendizagem do conhecimento lingüístico e, capacitadora do 

falante de modo funcional no seu uso, assim como, da discursividade adquirida pelo 

falante, de quem se espera o bom manejo dela, desde que adquirido de modo elaborado 

e planejado para seu desempenho.  

É indispensável à observância das problemáticas sociais junto ao 

desenvolvimento do aprendizado dos alunos na aquisição da língua, em especial aos de 

camadas populares, onde encontramos os maiores índices de repetência e insucesso na 

aquisição da linguagem prestigiada.  

Um bom ensino de língua materna interessado em diminuir as desigualdades 

sociais, culturais e econômicas, através do ensino nas escolas públicas, como de 

sociedades desiguais que vivemos, pode trazer ótimos resultados aos alunos com poucas 

oportunidades em comunidades carentes. É interessante observar que através da 

linguagem, quando esta bem adquirida, seu bom conhecimento traz ao indivíduo 

menores dificuldades interpretativas, de leitura e compreensão de textos lidos, bem 

como à produção deles. Deste modo, compreendemos que os altos índices relacionados 

com o número de brasileiros que não conseguem, se quer compreender, ou interpretar 

por meio de leituras a sua própria língua, esquivando-se de participar de modo ativo de 

importantes setores como:  a vida política, econômica e social do país, é realmente 

preocupante, pois,  num contexto atual de mundo globalizado, em que o conhecimento é 

um dos principais transformadores das bases sócio-econômica do Estado, muitos não 
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conseguem um bom manejo e domínio de língua materna. Segundo Magda Soares, o 

ensino deve ter também em seus objetivos a diminuição das desigualdades sociais:  

  
Um ensino de língua materna comprometido com a luta contra as 
desigualdades sociais e econômicas reconhece, no quadro dessas 
relações entre a escola e a sociedade, o direito que têm as camadas 
populares de apropriar-se do dialeto de prestígio... (Soares apud 
Silva, 2007, p.170).  

 
Consideráveis dificuldades em definir o que se deve fazer parte do ensino de 

português, quando nos referimos ao ensino da gramática e sua aplicação nas séries 

iniciais do ensino fundamental, tem sido um dos questionamentos de antigos e atuais 

professores. De acordo com Neves, “È relativamente grande o número de estudiosos 

que vêm se preocupando com a natureza do ensino de Língua Portuguesa que as escolas 

oferecem...“ bem como a dificuldade do que ensinar nas aulas de  gramática. “sabemos 

que é difícil fixar o que, particularmente, deva constituir a disciplina de gramática” 

(Neves, 2004, p. 17). Mas esta preocupação não traz a idéia de extinguir a gramática da 

sala de aula, nem unicamente, através dela se utilizar para o ensino de português. 

Portanto, a necessidade do ensino e aprendizagem da língua como 

conhecimento, de modo perceptivo e analítico, dentro das problemáticas sociais porque 

passam os alunos, é de caráter primordial para o bom desempenho social, além do que, 

por meio dela é viabilizado o conhecimento e interpretação não só da linguagem 

comunicativa, mas de diferenciadas áreas de conhecimento. A escola, espaço 

oficialmente responsável pelo processo de aprendizagem elaborada, é onde 

convencionalmente se revela as atribuições e responsabilidades de orientar e fomentar o 

conhecimento. A nós, enquanto facilitadores deste processo, contribuiremos com essa 

tarefa repartindo com os educadores a responsabilidade na educação dos indivíduos, na 

fixação dos  atos praticados pela escola. “... a escola é, reconhecidamente, o espaço 

institucionalmente mantido para orientação do “bom uso” lingüístico” (Neves, 2004, p. 

18). 

Quando o aluno de camadas populares adentra a escola, vem revestido de sua 

própria bagagem linguística, oriunda de seu meio social. Ao deparar-se com uma nova 

forma lingüística, trazida pelos livros, esse aluno sofre certo impacto, que precisa ser 

imediatamente trabalhado, pois tudo é muito diferente de seu convívio e conhecimento 

intelectual. Para tanto, todas as atividades aplicadas em sala de aula, devem ser 

intermediada pelo professor. Esta nova compreensão deve ser aplicada observando as 
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particularidades daquela região ou comunidade, sem que sofram qualquer tipo de 

discriminação em suas peculiaridades. 

  Apresentar elementos de sua realidade comparando ao novo aprendizado 

pode ser uma forte alternativa a customização com a receptividade de novos 

conhecimentos, a fim de que, se evitem rejeições por esses alunos no aprendizado, por 

ser uma realidade distante do seu cotidiano, o que acreditamos que a falta dessa 

observância pode ser um dos grandes motivos do insucesso cognitivo de quem sofrem 

as dificuldades aqui apresentadas, o que pode levar a situações de estagnação social.  

O comportamento lingüístico é um indicador claro da estratificação 
social. Os grupos sociais são diferenciados pelo uso da língua. Em 
sociedade com histórica distribuição desigual de renda (entre as quais 
o Brasil pode ser considerado paradigmático), são acentuadas e 
tendem a se perpetuar (Bortoni-Ricardo, 2005, p. 14). 
 

 Quando contextualizado o ensino de língua, sem dúvida alguma, se propicia 

possibilidades de assimilação com maior êxito aos aprendizes, pois, como diz o grande 

teórico Bakhtin, separar o sujeito da sua história é trazê-lo a ausência de significado.   

Ainda, corroborando com Bortoni-Ricardo (2005), quando diz que a escola 

não pode ignorar as diferenças sociolingüísticas, já que elas tornam-se significantes 

variáveis que podem prejudicar o aprendizado quando não respeitadas sua existência, 

quando ignorada pelos professores, essas  peculiaridades se acentuam, tornam-se uma 

forma de preconceito lingüístico, o que devemos evitar, e, enquanto professores permitir 

que nossos alunos conheçam as diferentes formas de dizer através da fala ou da escrita, 

em uma determinada situação de uso.  

Os alunos que chegam à escola falando “nós cheguemu”, “abrido” e 
“ele drome”, por exemplo, têm que ser respeitados e ver valorizado as 
suas peculiaridades lingüístico-culturais, mas têm o direito 
inalienável de aprender as variantes do prestígio dessas expressões 
(Bortoni-Ricardo, 2005, p. 14).  
 

Portanto, é deste modo, utilizando-se das diferenças linguísticas para 

desenvolvimento do aprendizado, em especial nas camadas populares, vítimas de fatores 

que contribuem crucialmente para o processo de insucesso nessas camadas, que 

acreditamos na melhoria do ensino em nossas escolas, tornando-a, uma escola 

preocupada em inserir em seu contexto as relevâncias sociais que fazem parte do dia-a-

dia de seus alunos, mostrando as proximidades e possibilidades de compreender as 

causas das distintas ocorrências sociais. 
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 Entretanto, antes de finalizarmos nosso diálogo sobre o aprendizado da língua 

materna e sua importância trazida aos indivíduos dentro da sociedade, gostaríamos de 

considerar alguns recortes de testemunhos de bolsistas da UFS (Universidade Federal de 

Sergipe), do programa conexões de saberes oriundos de camadas populares, como 

demonstração de reais dificuldades porque passam alunos de camadas populares até 

chegarem ao alcance do nível superior, determinado por grandes adversidades sociais de 

diversas ordens, o que aqui, não é ocaso, mas por vezes impossibilitam as oportunidades 

dos aprendizes crescerem e desenvolverem suas habilidades intelectuais.  

Estes relatos aqui apresentados são extraídos do livro: “Conexões de Saberes – 

um desafio, uma aventura, uma promessa”, organizado pela: Professora Dra. Veleida 

Anhaí da Silva.  Esses alunos, conforme o exposto enfrentaram sérios problemas de 

ordem social e financeira, o que dificultou por demais o êxito na vida escolar e o 

ingresso na Universidade Federal de Sergipe.  

Relatos: 

 

“Nessa época cheguei em casa com a idéia do vestibular e logo de cara recebi a negativa. 

Minha mãe me disse que não teria como me manter na faculdade e que tinha discutido com 

meu avô porque ele queria que eu estudasse mais, pois já sabia ler e escrever e já estava na 

hora de parar de estudar. Minha mãe, apesar de dizer que não podia me manter na faculdade, 

pois realmente não tinha condições, disse que eu teria o direito de estudar até completar o 

ensino médio, oportunidade que ela não teve, quando era solteira” M.H.F. 

 

Obs: Temos aí um exemplo de privação familiar aos estudos, em decorrência de condições 

financeiras da família, o que comumente se repete nesse tipo de ambiente, nas camadas 

populares. 

 

“Meus pais separaram–se bem antes do meu nascimento. Minha mãe, na época muito imatura, 

teve que aprender a enfrentar os problemas da vida muito cedo” (...) “ao ficar grávida, foi posta 

pra fora de casa” (...) “Morou na rua, pediu esmolas, foi domestica, trabalhou em mercadinho e 

assim vivendo, passou fome” (.). “Mas a heroína da história foi forte e hoje estou aqui para 

contar minha história”. (aluno não identificado) 

Obs; Aqui, outro exemplo de adversidades enfrentadas por alunos de escolas de camadas 

populares. 

 

“Durante o meu primeiro ano na escola da cidade, Escola Municipal J. J. P. criei certa aversão 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

10 

à escola, lugar cheio de regras às quais eu era obrigada a me adaptar. Na terceira série, reprovei 

e mudei de escola. Na quarta série, tive uma professora muito compreensiva, Alessandra era o 

nome dela, não sei dizer exatamente o que aconteceu comigo, mas comecei a criar gosto pelo 

estudo, ainda muito pouco, mas suficiente para passar de série. Devido à necessidade, comecei 

a trabalhar como doméstica aos 12 anos. Trabalhava de manhã e estudava à tarde; até então 

estudar para mim estava no segundo ou terceiro plano, porque as necessidades básicas não 

tinham sido supridas”. (...) (Cátia). 

 

Aqui se torna evidente que os padrões para ingressar no curso superior 

estavam totalmente estabelecidos, como esses, muitos outros, que são totalmente 

dependentes de um aprendizado anterior, e, que para o alcance desse sucesso pessoal, 

necessita que sejam superadas sérias dificuldades. Porém apesar do êxito apresentados 

por esses alunos, nem sempre esses resultados se processam assim. Neste sentido, 

evidencia-se a importância do papel do professor, e de suas metodologias trazidas a 

esses grupos sociais, observando-se como o professor maneja esses fatores sociais que 

se inserem na relação de aprendizagem. Destacamos que a eficácia na aprendizagem 

escolar, não está relacionada apenas às questões metodológicas utilizadas pelo professor 

em sala de aula, mas em todo contexto que envolve: alunos,  escola e  comunidade. 

Logo, para que o sucesso no aprendizado seja completo, políticas, não só 

governamentais, mas também comunitárias devem ser disseminadas, uma vez, que a 

executividade de um bom projeto político pedagógico atrelado a gestão comunitária, 

pode com toda certeza, trazer as nossas escolas maiores compromissos com o ensino e, 

melhores resultados ao sistema educativo existente. Assim, professores, alunos e 

familiares devem estar empenhados para uma sólida edificação das bases que envolvem 

o importante processo da escolar em seu meio comunitário, contribuindo assim, de 

modo significante para o processo educativo de nosso país. 
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Metodologia. 

Nossa pesquisa desenvolveu-se em duas escolas de camadas populares 

situadas no bairro Rosa Elze, no município de São Cristóvão-SE.   Entre os meses de 

março e abril de 2010. Utilizando para nossa pesquisa o processo de visitação nas 

escolas de ensino fundamental, tanto na rede pública, quanto na rede particular daquele 

município. 

Além das observações feitas em sala de aula, referente ao ensino da língua 

portuguesa, ministrada aos alunos de 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, nos utilizamos também de 

questionários sócio-cultural e da opinião dos professores relativa ao sistema educacional 

da disciplina em questão. A fim de que pudéssemos fazer uma relação entre as 

metodologias aplicadas às reflexões dos docentes, buscamos conhecer suas opiniões, 

sendo nossa pesquisa baseada em vistas de cunho observador em sala de aula, 

questionários aplicados aos professores, estudo de teorias, coleta e análise dos dados. 

Dentro de nossas observações consideramos tangível analisar os pontos 

referentes à interação entre alunos e professores em sala de aula, adequação do livro 

didático, a participação dos alunos nas atividades desenvolvidas na classe, a influência 

dos exercícios propostos, o modo de tratamento do conteúdo abordado e sua 

apresentação aos alunos, participação enquanto uso da oralidade e escrita da língua, 

como o professor lida com as dificuldades apresentadas pelo aluno no manejo da língua 

oral e escrita em sala de aula, o que nos apresentou bons resultados. 

Considerações finais.  

Segundo o que se propõe nos Parâmetros Curriculares (1998), para o ensino de 

língua portuguesa no nível fundamental, inicialmente dividido em dois ciclos,  são 

requisitos para a eficácia do ensino que: os alunos alcancem a capacidade de: 

Compreender a cidadania como participação social e política; posicionar-se de modo 

crítico, responsável e construtivo nas diferentes situações no meio social; conhecer e 

valorizar a pluralidade do patrimônio cultural do Brasil; utilizar as diferenças da 

linguagem: verbal, musical, matemática, gráfica, corporal - como meio para produzir; 

Expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das produções culturais em 

textos, compreendendo e atendendo as diferentes intenções e situações de comunicação; 

saber como usar as diferentes fontes de informações, bem como os recursos 

tecnológicos na aquisição de construção e conhecimento, questionar a realidade através 

da formulação de problemas e tentá-los resolver, utilizando o pensamento lógico, a 
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criatividade, a intuição, sua capacidade de analisar criticamente selecionando os 

procedimentos e verificando sua adequação, dentre outro requisitos propostos pelos 

PCN’s. 

Portanto o nível fundamental de ensino tem por objetivo não só contribuir para 

o melhoramento do aprendizado no país, mas de modo especial, para desenvolver entre 

os alunos, deste ciclo inicial, as habilidades de leitura e escrita, ainda muito precárias 

em todo Brasil, segundo os índices apresentados pelo governo federal entre os alunos 

desse nível, principalmente nas escolas públicas, como relata a análise feita pelo PED 

(Plano de Desenvolvimento da Educação), através da prova Brasil em 2009.  

Segundo extraído de nossa observação nas escolas pesquisadas, um 

desenvolvimento de modo muito dificultoso devido às precariedades apresentadas no 

que tange aos recursos físicos necessários ao ambiente social e físico das escolas, tanto 

no ambiente particular, como no ambiente público de ensino. Observamos uma estrutura 

muito diferenciada do que propõe o Plano Nacional de Educação, referente ao espaço 

físico, iluminação, temperatura ambiente, adaptação do edifício escolar, para o 

atendimento aos alunos e aos portadores de necessidades especiais, não constatamos 

boas instalações sanitárias, mobiliário, informática e equipamento multimídia para o 

ensino e biblioteca. Entretanto segundo o PNE, apenas poderão ser autorizadas para 

estabelecimento de ensino, escolas que atendam aos requisitos anteriormente 

apresentados de infra-estrutura.  Além dessas observações relacionadas à estrutura foi 

também constatada a ausência do projeto político pedagógico nas escolas, bem como o 

de gestão comunitária que preconiza o poder executivo por intermédio do setor 

educacional, necessário ao ambiente escolar. 

De acordo com a estrutura encontrada as dificuldades para o desenvolvimento 

do ensino e da aprendizagem nessas escolas se tornam muito mais presentes, tanto aos 

docentes, como aos alunos, o que dificulta de modo significante a disposição dos 

sujeitos ao aprendizado. As aulas desenvolvidas pelos professores de ambas as escolas 

seguem um ritmo semelhantes, tanto em conteúdo, quanto em questões de desenvoltura 

do docente em sala de aula, havendo, porém, uma diferença comportamental entre os 

alunos da escola pública e os da escola privada.  

A receptividade dos alunos da escola pública relacionado aos conteúdos, 

pareceu-nos um pouco prejudicada, se comparada a dos outros alunos do setor 

particular, o que atribuímos às problemáticas sociais aqui discutidas, uma vez, que as 

diversidades dificultam de forma crucial o avanço desses aprendizes. Os alunos do 
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mesmo nível de ensino, de séries iguais e comunidade popular idênticas aos alunos do 

setor particular, apesar de viverem no mesmo ambiente social, segundo entrevistas 

desenvolvidas junto aos professores, sofrem dificuldades sociais, econômica e 

familiares maiores que os assistidos pelo poder público, o que não é aqui uma 

justificativa determinante, mas que contribuiu de modo bastante significativo para a 

compreensão do problema de insucesso escolar. Neste sentido, compreendemos que os 

processos sociais, econômico e familiar são fatores extremamente importantes e que 

podem alterar tanto o comportamento, como a aprendizagem dos alunos. Por exemplo: 

um aluno que sai de casa bem alimentado, psicologicamente sadio, de seu ambiente 

familiar e, que convive num ambiente social mais compreendido e aceito, tem mais 

condições de motivação e assimilação em seu desenvolvimento cognitivo, do que os que 

vivem em um ambiente muito menos favorável a esses aspectos. 

Deste modo, concluímos que o ensino de modo geral necessita de um esforço a 

mais do docente,quando se trata desse aspecto abordado, pois as problemáticas 

encontradas pelos professores neste ambiente são maiores, não querendo aqui atribuir ao 

professor nenhuma responsabilidade além das suas existentes, mas um olhar 

diferenciado, dentro das diferenças, visto que, tais alunos necessitam serem visto, não 

apenas como alunos isolados do seu contexto, mas de modo especial, como afirma 

Bakhtin (2000).  

É inegável a precisão de ações que não ignorem as tais ocorrências, pois, a 

idéia que há muito anos foi desenvolvida, de que os alunos de camadas populares são 

inferiores intelectualmente e, portanto incapazes de aprender, é para nós descabível 

diante dos fatos. O que acreditamos é que suas dificuldades diante do aprendizado da 

língua ou de qualquer outro conhecimento estão muito mais aproximadas de situações 

peculiares porque passam essas crianças, do que, por uma deficiência intelectual, o que 

dessa forma observada, voltamos a afirmar a necessidade de mais educadores voltados a 

esses contrastes sofridos pelos aprendizes, e, que se empreguem em suas metodologias e 

práticas a reflexão e a execução de uma educação voltada para as inevitáveis diferenças 

sociais, tornando de modo significativo nessas comunidades, a importância de aprender 

e ensinar como base para a erradicação de qualquer preconceito, porém a contribuição 

de uma educação melhor e, com efeito, observando sempre as diferenças encontradas, 

trabalhando sobe elas e erradicando os preconceitos. 
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