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Resumo: Este teve como objeto de pesquisa, a prevenção das dificuldades de aprendizagem 
no projeto pedagógico, que foi investigado em uma escola municipal na cidade do Salvador. 
Com o objetivo d identificar, a partir dos dados do projeto pedagógico, das entrevistas e 
observações estratégias utilizadas para a prevenção das dificuldades de aprendizagem dos 
alunos na escola pesquisada. Para trilhar o investigativo, utilizamos a abordagem 
metodológica qualitativa do estudo de caso. Na análise dos dados encontramos profissionais 
com formação universitária e com conceito e práticas estabelecidas sobre gestão escolar 
democrática. Todavia, ficaram evidenciadas as fragilidades como a compreensão dos 
conceitos e processos de aprendizagem. Concluímos que não é suficiente conhecer e praticar a 
gestão escolar democrática, que é um avanço. 
Palavras–chave: prevenção; dificuldades de aprendizagem; projeto pedagógico. 

 

THE PEDAGOGICAL PROJECT AS AN STRATEGY FOR PREVENTION OF 

LEARNING DIFICULTIES: A CASE STUDY IN A SCHOOL IN THE MUNICIPAL 

SALVADOR / BAHIA 

 

Abstract: This issue had as a goal, the prevention of learning difficulties in the pedagogical 
project, that was investigated in a municipal school in the city of Salvador. Its goal was 
identify, based on the pedagogical project data, the interviews and strategical observations 
used for prevention in the learning difficulties from students at the searched school. We 
considered the methodological qualitative approach of the study of case. Analysis of the data 
we found a group of professionals with university formation and concept and practical 
established on democratic pertaining to school management. However, they had been 
evidenced the fragility as the understanding of the concepts and processes of learning. We 
conclude that it is not enough to know and to practice the democratic pertaining to school 
management, that without a doubt is an advance. 
Key words: prevention; learning difficulties; pedagogical project. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O estudo em pauta é referente a minha Dissertação defendida no Programa de Pós-

Graduação em Educação e Contemporaneidade – UNEB, que teve como objetivo investigar a 

proposta de prevenção das dificuldades de aprendizagem no projeto pedagógico de uma 

escola pública municipal de Salvador. O interesse foi despertado no processo da nossa 

experiência profissional em uma consultoria pedagógica, no município de Feira de Santana – 

Ba. 

Durante o exercício dessa atividade, desenvolvemos trabalhos na área de Gestão 

Escolar Democrática em alguns municípios no interior da Bahia, principalmente na região 

norte do estado. Pudemos então observar que as solicitações para a consultoria, feitas pelas 

Secretarias da Educação, tinham uma demanda exclusiva: formar Conselhos Municipais de 

Educação e Conselhos da Merenda Escolar. 

Em tais circunstâncias, delineou-se o objeto de pesquisa - a prevenção das 

dificuldades de aprendizagem num projeto pedagógico de uma escola pública. Tendo como 

objetivo identificar, através dos dados do projeto pedagógico, das entrevistas e das 

observações, as estratégias utilizadas pelos profissionais da escola pesquisada para a 

prevenção das dificuldades de aprendizagem dos seus alunos. 

Nessa pesquisa nos referendamos no conceito de projeto pedagógico como 

instrumento de planejamento e de articulação para o alcance de uma gestão participativa. Em 

relação à concepção de dificuldades de aprendizagem, compreendemos como obstáculos que 

se interpõem entre o sujeito cognoscente e o objeto cognocível, de naturezas diversas e 

complexas. 

Para investigar a problemática, foram utilizados, como aporte teórico, fundamentos e 

conceitos de estudiosos da gestão escolar democrática: Lima (2000); Paro (2000) e, no campo 

da aprendizagem humana: Visca e Visca (1999); Piaget (1983 e 1995) e Fonseca (1995). Para 

trilhar o percurso investigativo, consideramos a abordagem metodológica qualitativa do 

estudo de caso, como pertinente para investigar o fenômeno educacional enfocado. Essa 

escolha metodológica corresponde às possibilidades que o Estudo de Caso oferece para dar 

conta dos questionamentos levantados neste projeto de pesquisa. Para a compreensão dessa 

abordagem metodológica, recorremos à literatura relativa aos estudos dos fenômenos da 
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educação de natureza qualitativa desenvolvidos pelos autores: André e Lüdke (1986) e 

Triviños (1987). 

 

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo central identificar, a partir dos dados do Projeto 

Pedagógico, do Regimento Escolar, das entrevistas e observações, estratégias utilizadas para a 

prevenção das dificuldades de aprendizagem dos alunos numa escola pública de Salvador. Por 

tal razão, a pesquisa de campo foi encaminhada pelos princípios metodológicos de um estudo 

de caso ao configurar uma direção investigativa de uma instituição do sistema municipal de 

educação de Salvador. 

          Para obtenção dos dados, foram aplicados: entrevista semi-estruturada, por ser um 

instrumento que possibilita riqueza de dados para uma análise mais aprofundada e a análise 

documental do Projeto Político Pedagógico e do Regimento Escolar. Além do diário de 

campo, espaço para as anotações diárias das observações dos discursos e das práticas dos 

Gestores e da professora. Como o diário de campo não se constituiu com instrumento central 

nem formal da pesquisa, não foi construído um guia para observação.  

A Escola Municipal João Carlos3 ficou definida como espaço para essa pesquisa. Ela 

está localizada num bairro de classe média baixa da cidade do Salvador. É uma instituição de 

médio porte, prestam serviços oferecendo ensino nos níveis de escolaridade da Educação 

Infantil e das Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Acolhem 638 (seiscentos e trinta e oito) 

estudantes, nos turnos matutino, vespertino e noturno, com 23 (vinte e três) professores, uma 

diretora, três vices-diretoras, três merendeiras, quatro vigilantes que se revezam por turnos de 

trabalho e um porteiro. Nessa escola, trabalham 01 diretora, 03 vices-diretoras, 23 professores 

(02 são mantidas pelo Estado), 01 secretária escolar, 05 auxiliares de secretaria, 03 

merendeiras, 05 auxiliares de serviços gerais, 04 vigilantes e 01 porteiro (noturno).  

Após dois meses de leitura dos documentos, dois de observação em sala de aula e nos 

ACs (Atividade Complementar), havíamos tomado consciência das infinitas variáveis que 

perpassam o contexto escolar e como são fundamentais para o diagnóstico e entendimento das 

crianças que não conseguem avançar no seu processo de aprendizagem. 

Quando das observações em sala de aula, nosso interesse principal dirigiu-se aos 

processos de aprendizagem no desenvolvimento das atividades educativas através do 

                                                 
3 Por respeito à ética do sigilo da pesquisa, o nome da Escola, que aparece em toda dissertação, é fictício.   



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 

4 

envolvimento e da receptividade das crianças. Ao mesmo tempo procuramos estabelecer 

relações de comparação dos princípios educativos da Escola com os registros dos documentos 

oficiais. Como também, na postura e na prática discursiva do professor ao propor as 

atividades comparado-as com o que consta no Projeto Pedagógico da Escola, em termos de 

prevenção de dificuldades de aprendizagem e ação efetiva.  

Na entrevista com a diretora da escola, ela relatou a árdua tarefa de lidar com a sua 

clientela e mostrou conhecer os problemas que as crianças carregam. São oriundos de bairros 

pobres com um contexto que se agrava pelo pertencimento familiar, isto é, são filhos ou 

parentes dos integrantes do tráfico de drogas e de assaltantes. As histórias são as mais 

diversas e, para mim, algumas foram chocantes, como o exemplo de dois garotos que 

presenciaram o assassinato da mãe dentro de casa. 

A escola, no turno das nossas observações - vespertino, atendia a crianças de 05 a 

10/11 anos de idade. A turma em que desenvolvemos a investigação foi a do primeiro ano de 

escolarização, com 25 crianças. Essa turma foi escolhida por ser o primeiro ano de 

escolaridade obrigatório estabelecido pelo Ministério da Educação e Cultura - Resolução Nº 

3, de 3 de agosto de 2005. Apesar de ser o primeiro ano de escolarização, a maioria das 

crianças é oriunda da turma de 05 anos de idade dessa mesma escola, fato que contribuiria 

para as análises realizadas nesta investigação. 

Foram escolhidos como sujeitos da pesquisa os gestores e um professor do primeiro 

ano de escolarização obrigatória do turno vespertino da escola em estudo. Através das 

observações e dos seus discursos, eles se expressaram sobre a importância que atribuem, no 

cotidiano, à aprendizagem dos seus estudantes, no que diz respeito a uma programação 

específica. Os discentes (crianças na faixa etária de 06 (seis) a 09 (nove) anos) são moradores 

das regiões de baixa renda próximas à escola.  

No momento da leitura, a professora lia o texto solicitando que os alunos fossem 

repetindo com ela, depois, cada um lia uma frase, alguns se negavam a participar. Nessa 

atividade, as crianças também não se mantinham concentradas, era difícil a atenção e o 

silêncio. A professora queixou-se da não disponibilidade de livros de histórias na sala, e não 

presenciamos idas à biblioteca. 

A prática da leitura não tinha objetivo claro, nem o preparo de um ambiente propício 

para desenvolvê-la. Na falta desse convencimento, o momento não era oportuno para livres 

decisões: alguns liam, mas a maior parte não. Fundamentalmente, não era despertado o clima 

de fantasia que envolve e incentiva as crianças dessa faixa etária, no trato com a literatura. 

Não havia interpretação do texto, enfim, não se chegava a nenhuma conclusão. Ao término da 
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leitura, os alunos eram encaminhados a fazer o dever que vinha logo após o texto. Nessa 

passagem, sempre se estabelecia um ambiente caótico. 

Na maioria das vezes, os trabalhos eram realizados individualmente, os que 

terminavam primeiro podiam ajudar o colega, mas a professora alertava “Pode ajudar, mas 

não é para fazer pelo colega.” As crianças que apresentavam muita dificuldade em realizar a 

tarefa a professora ia, pacientemente, de uma a uma, auxiliá-las. Nesses momentos, as demais 

ficavam inquietas, mesmos aquelas que não tinham concluído dispersavam, além da 

inquietude, o momento era propício a brigas. A professora nem sempre estava atenta ao que 

acontecia, apenas interferia quando a situação se agravava. Observamos que o ritmo das 

crianças era bem variado, enquanto uns poucos concluíam rapidamente, outros só com a ajuda 

da professora, outros nem chegavam a concluir. Verificou-se que um trabalho assim 

conduzido não contribui para a prevenção das dificuldades de aprendizagem e demonstra a 

inexistência de ações planejadas no sentido dessa prevenção. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise e a interpretação dos dados foram baseadas nas leituras do Projeto 

Pedagógico e do Regimento Escolar. Como instrumentos complementares, utilizamos os 

discursos dos entrevistados que entrecruzaram a problemática, com os dados das nossas 

observações e os fundamentos do quadro teórico apresentado no projeto de pesquisa. Para tal, 

foram definidas categorias de análise perseguindo a lógica da questão geral e dos objetivos da 

pesquisa. Assim foram agrupadas as categorias coerentes com os objetivos da pesquisa: 

concepção de gestão escolar democrática; concepção de projeto pedagógico; concepção de 

aprendizagem; prevenção das dificuldades de aprendizagem; concepção sobre dificuldades de 

aprendizagem. 

Baseados nessas categorias percebemos que o entendimento de gestão escolar 

democrática para todas as entrevistadas superou o pensamento tradicional de uma direção 

administrativa da escola. Aponta a participação da comunidade escolar e extraescolar como 

fundamental na tentativa de construir uma proposta conjunta. Entre os gestores, apenas a 

diretora se colocou dando a maior relevância da gestão no que diz respeito aos sujeitos da 

aprendizagem. Além de explicitar uma visão de gestão não dirigida para a administração da 

instituição, revela-se preocupada com a aprendizagem dos estudantes.  

Os discursos dos entrevistados demonstraram entendimento da concepção da gestão 

escolar democrática e que é um dos fatores que garante a funcionalidade da instituição, 
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mesmo com os problemas de políticas públicas, falta de material didático, entre outros. Foi 

garantida e reafirmada na descrição da professora a relevância e a validade do projeto 

pedagógico ser concebido pelos integrantes da escola. Assim, é reconhecida a importância de 

que todos devem conhecer a proposta pedagógica da instituição, para que possam 

compartilhar contribuindo no desenvolvimento das atividades propostas. Todavia, não ficou 

explicitado que a construção coletiva e o conhecimento do projeto pedagógico podem 

assegurar sucessão de resultados positivos na aprendizagem dos alunos. 

Apenas a coordenadora da escola disse não ter participado da construção do projeto 

não ter conhecimento de sua existência. Sua justificativa dirigiu-se ao fato de ela ainda não 

fazer parte ainda do quadro de funcionários da escola quando esse foi constituído. Seu tempo 

de serviço na escola é de apenas 06 (seis) meses (dado já apontado no item anterior). 

Esse fato é pertinente, contudo não justifica seu desconhecimento do projeto, 

inclusive, tal postura contradiz o seu discurso que afirma a importância desse conhecimento. 

Assumir uma função na escola exige conhecer o regimento e o projeto pedagógico. Estes são 

instrumentos que orientam e apresentam a escola. É um paradoxo, na concepção de gestão 

escolar democrática, o coordenador ou qualquer outro profissional atuar em uma instituição 

escolar sem conhecer, por um lado, a história da escola e o contexto da comunidade que 

atende. E, por outro, se inteirar de forma crítica das diretrizes, das regras e dos pressupostos 

filosóficos e educacionais do projeto pedagógico de cada escola. 

No Projeto Pedagógico da Escola João Carlos (2002, p.4), construído coletivamente, 

contém os pressupostos que sustentam e orientam o pensar e a prática pedagógica da escola. 

Na seção Referencial Teórico, trata da aprendizagem. Veja o que a Escola pensa a esse 

respeito: 

 

Segundo a perspectiva construtivista de aprendizagem, é partindo da sua 
própria realidade, dos seus conhecimentos prévios, que o educando, 
efetivamente, vais descobrir e criar por si mesmo novas relações entre 
objetos e fatos, buscando explicitá-los. Orientados por essa concepção 
metodológica de tradição dialética – nossa proposta pedagógica sugere, neste 
sentido, que se parta do momento atual. Do educando, do que ele já sabe, 
suas expectativas, sua visão de mundo, seu universo vocabular, respeitando 
desta forma, suas marcas sócioculturais e afetivas.  

 

Para sustentação dessa proposta, no entendimento do grupo que construiu o projeto, é 

necessário apresentar objetivos condizentes, para tanto afirma que: 
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[...] assumindo os pressupostos de uma educação construtivista, temos como 
objetivo garantir ao aluno da nossa escola a aprendizagem de saberes e 
habilidade necessárias para a vida em sociedade, levando em conta suas 
dimensões cognitivas, físicas, afetiva, social e cultural, uma vez que 
concebemos o indivíduo como um todo integrado [...] (PROJETO 
PEDAGÓGICO DA ESCOLA JOÃO CARLOS, 2002, p.4) 

 

No conjunto desses trechos, fica visível a preocupação com um processo de avaliação 

construtivista, no entanto não está atrelado a um processo de aprendizagem que 

correspondente a esse princípio. 

Essa é mais uma contradição com respeito ao Projeto Pedagógico da Escola que se 

reporta constantemente aos princípios construtivistas. Os discursos dos gestores entrevistados 

demonstram desconhecimento do conteúdo teórico que embasa suas práticas. Ficou 

evidenciado que há novas práticas no cotidiano da escola, mas permanece a falta de uma 

substantiva competência teórica nos educadores, o que pode se traduzir em contradições 

quanto aos princípios de uma teoria e suas práticas. Um exemplo disso: avaliar de forma 

construtivista e o processo de aprendizagem não perseguir o mesmo princípio, fato esse 

anotado na sala observada durante as atividades de leitura. 

 O sujeito é visto como construtor desse conhecimento em uma relação de interação 

com objeto a ser conhecido. Nos posicionamentos das entrevistadas, percebemos uma 

aproximação do que apresenta o Projeto. A diretora, a vice-diretora e a professora entendem 

que o conhecimento acontece em processos de experiências do sujeito com o meio, ao mesmo 

tempo defendem que esse processo se dá através da interação a qual prepondera sobre a 

experiência – o presenciar como primordial para o conhecimento.  

A experiência é um dos fatores para aprender-conhecer, esta experiência se diferencia 

de acordo com as concepções teóricas. Se nos basearmos no pensamento empirista, à 

experiência é determinista, molda o comportamento do sujeito através dos estímulos pré-

determinados pelo meio. Contudo, ao falarmos de experiência na concepção construtivista, 

estamos considerando que essa experiência é um processo de interação ativa entre o sujeito 

cognoscente e o objeto cognoscível, que resulta em construção do conhecimento. Segundo 

Charlot (2000), conhecimento é o resultado de experiências pessoais, provido de qualidades 

afetivas e cognitivas, é intransmissível, é a primazia da subjetividade. 

A professora considera que o exercício da escuta é importante para colaborar com a 

aprendizagem do conhecimento das crianças. De fato, é necessário, pois, ao ouvir o aluno, 

tem-se condição de saber o que pensa, como processa as informações e os conhecimentos que 

estão sendo trabalhados para se proceder com intervenções direcionadas ao foco. Segundo as 
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concepções psicopedagógicas (VISCA, 1987; VISCA e VISCA 1999; BOSSA, 2000; 

FONSECA, 1995) o exercício da escuta atenta por parte do professor oferece condições de 

acompanhar e encaminhar as crianças com procedimentos adequados a cada situação. Porém, 

observamos que, na prática dessa professora, a escuta atenta quase não ocorre. 

Recuperando as falas de cada uma das entrevistadas, concluímos que, para a diretora, 

contribuir na aquisição de conhecimento dos estudantes é estar presente no cotidiano da 

escola, isto é, participar, integrar, interagir com os professores, discutindo, refletindo, 

sugerindo acerca das práticas pedagógicas, bem como acompanhando o desenvolvimento de 

cada sujeito para proceder com encaminhamentos pertinentes a cada situação.   

Reconhecemos a importância do ouvir e conhecer cada estudante como ações que 

ajudam no processo de construção do conhecimento, todavia, não bastam. Faz-se necessário o 

apoio de uma fundamentação, ou seja, o conhecimento mediante estudos e pesquisas que 

explicam o desenvolvimento humano. Ao educador, cabe inteirar-se: das características de 

cada fase da vida, da construção das estruturas cognitivas, do processo ensino-aprendizagem, 

das relações professor-estudante e escola-família e dos pressupostos filosóficos da educação.  

O Projeto apresenta, teoricamente, que, para as crianças aprenderem, é necessária uma 

prática que valorize a ação do aluno no processo. Entretanto, não há especificidade de como o 

sujeito, na evolução do seu desenvolvimento, aprende, quais os requisitos físicos, 

psicológicos-afetivos, cognitivos, biológicos necessários a cada momento da progressão 

humana na aprendizagem. Esse entendimento possibilita à escola, ao professor, pensar e 

planejar uma prática pedagógica direcionada ao seu público promovendo a aprendizagem e 

não o inverso. 

Nas observações na sala de sala, verificou-se um ambiente de inquietação, agressões 

entre as crianças e pouca atenção nos momentos das atividades propostas pela professora. Os 

momentos de leitura são indispensáveis no cotidiano da sala de aula para a aprendizagem, seja 

em qualquer área – português, matemática. Porém, uma prática monótona, cansativa, sem 

envolvimento dos alunos e sem sentido não colabora para o aprender, o que sugere uma 

dificuldade de ensinagem (POLITY, 2002). Deve criar-se o hábito da leitura como necessário 

para a inserção no mundo do conhecimento, para se comunicar com outras pessoas, para 

viajar no mundo da imaginação, para recriar e não somente decodificar palavras. 

O Projeto Pedagógico da Escola João Carlos (2002) enfatiza a importância dos 

conhecimentos que o professor deve reportar-se para desenvolver as atividades em sala de 

aula, considerando diversos aspectos que envolvem diversos aspectos do processo de 
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aprendizagem. A função diagnóstica, mencionada no projeto, constitui um fator importante 

em uma prática de prevenção das dificuldades de aprendizagem, quando bem utilizada.  

Em algumas passagens, tal Projeto Pedagógico (2002, p.10) apresenta propostas que 

contribuam para uma prática que favoreça a aprendizagem dos alunos “[...] para seus alunos, 

provocarem a sua motivação, aproveitarem-se de suas experiências anteriores, estimularem a 

sua participação/expressão de sua opiniões e sentimentos tudo isso respeitando o estágio 

cognitivo em que se encontram [...]”, porém os estágios cognitivos e suas respectivas 

características não são explicitadas, e na prática da professora observada, não constatamos 

esse entendimento. Fato que contribui para um processo de ensino conteudista que, na maioria 

das vezes, não promove o desenvolvimento da aprendizagem das crianças, com isso também 

não colabora para um projeto que vise a prevenção das dificuldades de aprendizagem. 

Os argumentos dos educadores quando se referem às dificuldades na aprendizagem 

são enumeradas como consequência: do sistema; dos baixos salários; da falta de, etc. não se 

reportam à formação do professor, ao contexto de vida dos estudantes, a um planejamento 

fundamentado em pressupostos teóricos. 

No discurso da diretora, fica evidente a preocupação com a aprendizagem das 

crianças, para não serem rotuladas. É essencial acreditar na potencialidade dos alunos, acima 

de tudo compreende que falar em dificuldades de aprendizagem antes dos 06(seis)/07(sete) 

anos de idade não condiz com o desenvolvimento cognitivo do sujeito. 

Visca e Visca (1999), psicopedagogo argentino, na sua Teoria Convergente considera 

que todo sujeito tem possibilidades para aprender. Ao apresentar alguma dificuldade nesse 

processo, o indivíduo não tem dificuldade, ele está com dificuldade para aprender, e em 

qualquer idade este mesmo indivíduo pode superar as dificuldades mediante intervenções 

psicopedagógicas atendendo a cada caso. 

A diretora e a vice-diretora entendem que existem diversas variáveis que podem 

contribuir para que o sujeito apresente dificuldade para aprender, alertam para a não 

estigmatização e a necessidade de se investigar a história da criança que supostamente não 

esteja conseguindo aprender. Todavia, não apresentaram nenhuma definição acerca da 

concepção de dificuldade de aprendizagem. 

Na Psicopedagogia, algumas teorias consideram que o sujeito não tem dificuldade de 

aprendizagem, porém apresenta dificuldade de aprendizagem. Esse pensamento é 

fundamentado na tese piagetiana quando descreve o desenvolvimento cognitivo de sujeitos 

que apresentam déficit em alguma estrutura, não o considerando possuidor do déficit. Essa é 
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uma diferença substancial, o sujeito é entendido como sujeito das possibilidades, os déficits 

podem ser superados a partir de um processo de intervenção. 

Para Coêlho (2003, p.01), o projeto pedagógico da escola ocupa lugar de destaque 

para a organização e desenvolvimento das atividades escolares, “[...] analisar a dificuldade de 

aprender inclui, necessariamente, o projeto pedagógico escolar, nas suas propostas de ensino, 

no que é valorizado como aprendizagem.” Por isso, é importante que se conheça o projeto 

pedagógico da escola, nele estarão os pressupostos sobre aprendizagem no qual a escola 

acredita e que persegue.  

O Projeto Pedagógico da Escola João Carlos (2002, p.19) demonstra preocupação em 

diversas passagens acerca do processo ensino-aprendizagem, como podemos verificar nestes 

exemplos: 

 

Um professor que entende que o conhecimento e aprendizagem, 
desenvolvimento e aprendizagem estão relacionados entre si e acontecem 
por construção e interação integra ao seu trabalho em sala de aula uma 
metodologia que, através de situações desafiadoras e criativas, incentiva as 
crianças e os adultos a pensar e relacionar os fenômenos do mundo e 
também promova a interação dos alunos entre si e com o conhecimento.[...] 

 

A concepção do que seja dificuldade de aprendizagem está atrelada ao entendimento 

do desenvolvimento do sujeito, o que colabora para uma organização pedagógica que 

promova a aprendizagem. A educadora Soeiro (2003, p.03) alerta que, na Educação Infantil e 

no 1º ciclo, os educadores devem ficar atentos a algumas habilidades, efetivando um trabalho 

de prevenção das dificuldades de aprendizagem. 

A Educação Infantil e Séries Iniciais são dois segmentos da Educação, às quais as 

políticas públicas e a formação dos professores deveriam dispensar atenção especial. Na 

perspectiva piagetiana, é nessa fase do desenvolvimento que se constroem as estruturas 

cognitivas, afetivas e psicomotoras basilares para o desenvolvimento futuro. 

As entrevistadas demonstraram uma preocupação com os sujeitos que apresentam 

alguma dificuldade para aprender. No entanto, todos os encaminhamentos, apesar de serem 

adequados, não são suficientes, além de não serem adequados, não são suficientes para 

enfrentar a situação das dificuldades que não podem ser encaminhadas, por exemplo, com 

uma postura pedagógica compensatória. As decisões de encaminhamentos foram citadas, 

como: convocação da família, encaminhando para centros especializados e se aproximando 

mais desse aluno. Uma conduta destacada correspondeu à importância que dão à convocação 

da presença e da participação da família nesse momento. 
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Constatamos, no contexto da Escola João Carlos e no seu Projeto Pedagógico, que a 

prática da Gestão Escolar Democrática é um avanço significativo, quando se leva em conta a 

realidade da maioria das escolas públicas brasileiras. Todavia, é necessário que essa Gestão e 

esse Projeto Pedagógico contemplem a participação das famílias para propor um projeto 

preventivo das dificuldades de aprendizagem, com isso, alcançado melhores resultados na 

aprendizagem dos alunos. 

 

Conclusões 

 

Foi surpresa o nível de atendimento da Escola João Carlos, no que concerne às 

exigências para que uma instituição educacional da rede pública de ensino seja reconhecida 

como atuante em uma gestão participativa e democrática. Nela, encontramos: Regimento 

Escolar atualizado, Projeto Pedagógico construído por toda a comunidade escolar, Conselho 

Escolar formado e atuante, autonomia institucional, eleição para gestor escolar, intervenção e 

colaboração efetiva dos pais e dos funcionários. Tudo isso e mais pessoal de apoio que inclui 

desde serviços gerais (vigilantes, merendeira) a parcerias com instituições de saúde, 

universitárias, judiciais, entre outros. 

A realidade da Escola João Carlos contempla professores, todos graduados, alguns 

com pós-graduação concluída, outros em fase de conclusão, contexto que colabora, mas 

talvez não signifique melhoria dos processos de aprendizagem. Esse dado, nível de formação 

dos professores, sugere um tema de pesquisa, a relação das dificuldades de aprendizagem com 

o processo de ensino, ou seja, com o desempenho dos professores, sejam esses formados ou 

não no ensino superior. Tal perspectiva nos reporta ao trabalho de Pollity (2002) quando trata 

das dificuldades de ensinagem. 

Seu Projeto Pedagógico foi construído por todos os envolvidos com a instituição, entre 

as entrevistadas apenas um não o conhece. Apresenta uma proposta fundamental em teorias 

pedagógicas inovadoras como o sócio-construtivismo, que propõe processos de ensino-

aprendizado envolvendo ativamente os aprendentes de maneira autônoma, criativa, 

significativa e construtiva.  

A formação dos docentes e uma efetiva gestão participativa são critérios importantes 

para um ensino que promova a aprendizagem, contudo, não nos parece suficientes. A 

complexidade do processo de aprendizagem requer a compreensão do desenvolvimento 

humano nos seus aspectos biológicos - psiconeurológicos, motores, psicológicos-afetivos, 
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cognitivos, imersos em influências externas que contribuem e interferem na aprendizagem 

humana, como, aspectos sociais, políticas, econômicas, dinâmica familiar. 

Além desse entendimento, é importante que os professores aliem as práticas, a 

organização do ambiente físico e os materiais didáticos com os pressupostos teóricos do 

desenvolvimento humano, respeitando e desafiando as crianças a construírem suas estruturas 

cognitivas envolvendo os aspectos afetivos, sociais e psicomotores. A sala de aula que 

observamos, não percebemos ações voltadas para esses entrelaçamentos, ao que tudo indica, 

causa da inquietude e do desinteresse reinantes a turma.    

Consideramos que a disposição das crianças em sala de aula, a utilização dos materiais 

didáticos e tecnológicos podem ser organizados de acordo com as habilidades e temas que 

serão trabalhados pelo grupo. São pré-requisitos para o sucesso dos objetivos e das estratégias 

propostas e, consequentemente, da aprendizagem das crianças. Em muitos momentos das 

observações na sala de aula, notei que a professora não apresentava preocupação nesse 

sentido, fato que propiciava a inquietação e o desinteresse das crianças com as atividades 

propostas, resultando em não-aprendizagem dos mesmos. 

Registramos, também, que apesar ter conhecimento de uma prática pedagógica 

diferenciada, a professora, diante da realidade da sua clientela, termina reforçando práticas 

tradicionais a tradição. Falta-lhe o quê? Reafirmamos o discurso sobre a formação do 

professor para uma competência diante desse enfrentamento.  A tarefa é árdua para os 

professores no sentido da sua atuação ultrapassar os muros da escola, interferindo em visões 

de mundo tão diferentes das suas. Acreditamos na utilidade e na pertinência de estratégias 

facilitadoras, mas, desafiadoras no sentido da prevenção de dificuldades de aprendizagem 

para serem colocadas em discussão e encaminhadas à prática. 

No Projeto Pedagógico da Escola João Carlos e no relato das entrevistadas, fica 

evidenciada a importância de um processo ensino-aprendizado construtivo, valorizando a 

participação das crianças. Porém, não explicitam o entendimento das teorias – Epistemologia 

Genética (Jean Piaget), Psicogenética (Henri Wallon), Sócio-cultural (Lev Vygostky), 

Psicopedagogia (Vitor da Fonseca). Fundamental a compreensão de como o sujeito aprende, 

de como evolui de conhecimentos simples para conhecimentos complexos, de como fazer uso 

efetivo dos conhecimentos que as crianças trazem para a escola. Esses são aspectos fundantes 

para uma proposta que acredita ser possível evitar-prevenir dificuldades de aprendizagem. 

Ficou evidente nas práticas e nos discursos que o cumprir com os conteúdos escolares 

é mais importante do que trabalhar para desenvolver as estruturas cognitivas das crianças, 

sendo essa última atitude a que proporciona evitar entraves na aprendizagem dos alunos. 
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Ainda sobre a prática da professora, percebemos uma conduta tradicional, as crianças 

não tinham uma participação intencional nas atividades didáticas, tivemos a sensação de que 

cada criança participava de um mundo em particular. No momento das atividades, ficavam 

dispersas, eram agressivas umas com as outras, demonstravam pouco envolvimento, e a 

professora não demonstrava incômodo com a situação. Nos momentos em que realizavam 

atividades usando o caderno ou o livro didático, a docente acompanhava alguns alunos, não 

dando conta de todos, a turma então ficava muito inquieta, algumas crianças não chegavam a 

concluir a tarefa, mas o cronograma seguia em frente. 

Após análise e interpretação dos dados, no procedimento do seu cruzamento, posso 

afirmar que a Escola João Carlos é uma instituição diferenciada por adotar uma efetiva Gestão 

Escolar Democrática. Evidenciamos que seu funcionamento expressa preocupação com a 

aprendizagem das crianças, interage com sua clientela com sensibilidade e afeto. Esse perfil 

nos despertou para questões que são relevantes para a reflexão do processo educativo. 

Próximo ao término da pesquisa a diretora da Escola, em conversa informal, nos 

relatou que irão revisar o projeto pedagógico. Dessa maneira, consideramos pertinente 

retornar à instituição para apresentar os resultados dessa pesquisa, assim como, sugestões para 

o processo de reformulação do projeto. As sugestões que acreditamos ser pertinentes, 

fundamentadas nas teorias utilizadas nessa investigação, são: 

- realizar um levantamento das atuais e reais dificuldades e necessidades da escola no que se 

refere aos aspectos pedagógicos; 

- pensar em soluções a curto, médio e longo prazo; 

- propor soluções e alternativas de serem exequíveis ao contexto da Escola; 

- realizar leituras, e/ou releituras, estudos, discussões e análise das teorias que devem 

fundamentar o projeto para transpor à práxis na tentativa de sanar ou minimizar as 

dificuldades e necessidades da Escola; 

- é sugestivo que selecionem teorias que contemplem o sujeito na sua totalidade, considerando 

os aspectos afetivos, motores, cognitivos, sociais, políticos, econômicos, inserido em uma 

contexto amplo e complexo; 

- expor a compreensão da concepção de aprendizagem e como é possível promover, através 

de ações, de procedimentos, de posturas e de atividades, a aprendizagem dos estudantes; 

- elencar ações que proporcionem a proximidade da escola com os pais como estratégia de 

promoção da aprendizagem; 

Assim, reconhecemos a contemporaneidade dos conhecimentos da Psicopedagogia 

que se dirigem para soluções e prevenções dos problemas de aprendizagem. Seu efeito 
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multiplicador numa prática efetiva requer tempo, mas o importante é o quanto eles se 

mostram necessários. Destarte, repensamos esse efeito em sistemas de instituições públicas 

que dependem das políticas públicas que devem ser mais eficazes no seu empenho em reduzir 

o insucesso escolar, fazendo valer seu investimento. Seus objetivos devem estar sempre 

voltados para a inclusão social que só será possível, para maioria dos educandos, através de 

uma aprendizagem significativa. 

Concluímos defendendo a crença que, além dos requisitos materiais e funcionais, seja 

escola pública ou privada, deve desenvolver formação de educadores da Educação Infantil e 

das Séries Iniciais que lhes respalde competência necessária para essas instituições 

enfrentarem as demandas de uma educação dirigida ao sujeito contemporâneo.  
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