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Resumo 

A Síntese de Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou que oito entre dez crianças que não sabem ler e escrever estão na 
escola. Este indicador demonstra que o sistema educacional brasileiro passa por uma 
série de dificuldades. Sabemos que em nosso país os índices de evasão e repetência são 
muito elevados, prejudicando a qualidade do ensino. No intento de desenvolvermos 
ações de pesquisa realizamos um estudo de campo para que nos ajudasse a compreender 
o problema apresentado, se não em sua totalidade, pelo menos em parte. Para isto, 
fizemos um recorte dessa realidade e nos concentramos em investigar o problema de 
alunos fora de faixa etária, situado em um contexto de alunos de uma escola da rede 
municipal de ensino na cidade de Juazeiro do Norte - CE.  
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Abstract 

The Synthesis of Social Indicators of the Brazilian Institute of Geography and Statistics 
(IBGE) reported that eight out of ten children who can not read and write in school. 
This indicator shows that the Brazilian educational system goes through a series of 
difficulties. We know that in our country the rate of dropout and repetition rates are very 
high, damaging the quality of education. In an attempt to develop further research we 
conducted a field study to help us understand the problem presented, if not entirely, at 
least in part. For this, we made a cut this reality and concentrate on investigating the 
problem of students out of age, situated in a context of students from a school in 
municipal schools in the city of Juazeiro do Norte - CE. 
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Introdução: 

 

 A Síntese de Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) divulgou que oito entre dez crianças que não sabem ler e escrever 

estão na escola. Este indicador demonstra que o sistema educacional brasileiro passa por 

uma série de dificuldades. São conhecidos e divulgados os problemas da educação no 

Brasil em todos os níveis de ensino. Sabemos que em nosso país os índices de evasão e 

repetência são muito elevados e, somado a estes indicadores, também podemos observar 

uma forte queda na qualidade do ensino.  

Como problemas, em geral, são discutidos a falta de políticas públicas e 

investimentos que possam garantir um ensino de qualidade. Outros problemas são 

detectados no próprio processo de ensino-aprendizagem em que se circunscreve a escola 

e suas práticas educacionais. No âmbito da escola são responsabilizados pelas falhas do 

ensino: gestores da escola, coordenadores pedagógicos, professores, além da ausência 

de apoio da família junto ao processo educacional dos seus filhos, e principalmente, o 

próprio aluno.  

Fora da escola existe um conjunto de fatores sociais, culturais, econômicos, 

políticos e epistemológicos que estão intrinsecamente impregnados em nossa sociedade 

que influenciam de forma significativa o processo cognitivo da criança. Para tanto a 

falha nesse processo não se dá apenas em uma esfera ou outra, e sim, como parte de 

ambos os lados, os quais devem ser trabalhados e resignificados. 

Além de pensarmos os problemas, seja na esfera governamental ou na seara da 

escola propriamente dita, é possível fazer um amplo espectro de análise. Evidentemente 

que nenhuma pesquisa pode dar conta de explicar todo o fenômeno de fracasso escolar 

dos alunos ou mesmo do sistema educacional em sua amplitude. Contudo, recortes de 

análise podem e devem ser feitos para somar às investigações já existentes e de outras 

que possam ser realizadas para apontar novas alternativas para minimizar a 

problemática. 

Fazemos parte de um grupo de estudo e de pesquisa, na área da Psicologia e da 

Educação, do Departamento de Educação da Universidade Regional do Cariri, que está 

empenhado em trabalhar com a problemática acima mencionada e para isto adota o 
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referencial da Abordagem Histórico-cultural em Psicologia como modelo teórico de 

análise.  

 No intento de desenvolvermos ações de pesquisa, culminando com 

respostas para a problemática apresentada, realizamos um estudo de campo para que nos 

ajudasse a compreender o problema apresentado, se não em sua totalidade, pelo menos 

em parte. Para isto, fizemos um recorte dessa realidade e nos concentramos em 

investigar a situação de aprendizagem dos alunos fora de faixa etária, situado em um 

contexto de alunos de uma escola da rede municipal de ensino na cidade de Juazeiro do 

Norte - CE. A importância desse estudo será apresentar para a escola onde realizamos a 

pesquisa uma análise do problema para melhor lidarem com a realidade, além de 

divulgarmos os seus resultados para a comunidade acadêmica. 

 O principal objetivo da pesquisa, que ainda está sendo realizada, foi 

investigar a problemática da aprendizagem relacionada aos alunos fora de faixa etária 

que compõem as salas de aula denominada classe “C” em um contexto de escola pública 

municipal da cidade de Juazeiro do Norte - CE. Neste artigo trabalhamos com o 

objetivo específico que foi discutir a problemática do aluno fora de faixa etária. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa em questão está sendo realizada numa abordagem de estudo de 

campo que de acordo com NETO: “o trabalho de campo se apresenta como uma 

possibilidade de conseguirmos não só uma aproximação com aquilo que desejamos 

conhecer e estudar, mas também de criar um conhecimento, partindo da realidade 

presente no campo” (NETO apud DESLANDES, 1994, P.51), tendo como referência a 

pesquisa qualitativa. 

A Escola de Ensino Fundamental Odorina Castelo Branco Sampaio da rede 

municipal de ensino da cidade de Juazeiro do Norte – CE foi selecionada para 

levantarmos os problemas decorrentes das dificuldades de aprendizagem dos alunos fora 

de faixa etária que estudam nas salas de aulas denominadas classes “C”.  

Tomamos como referencial teórico para o estudo da problemática a abordagem 

Histórico-cultural em Psicologia. Entendemos que os recortes realizados segundo os 

modelos tradicionais de análise terminam criando distorções por considerar um ou outro 
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fator como responsáveis pelos problemas. Neste contexto, a abordagem Histórico-

cultural em Psicologia nos permite tomar uma compreensão da problemática que 

possibilite levar em conta os atenuantes históricos, sociais, econômicos e culturais, tanto 

na perspectiva da compreensão do aluno, sujeito da aprendizagem, quanto da escola 

inserida em sua realidade que pertence a um contexto sócio-econômico, político e 

ideológico. 

Para tanto a análise está sendo referenciada na abordagem histórico-cultural, 

pois entendemos que pensar os problemas de aprendizagem do aluno fora da faixa etária 

é situá-lo no campo da complexidade, considerando as marcas de controle e dominação 

social e direcionar um olhar para o aluno como sujeito ativo do processo educativo em 

que, transformando o contexto, poderá ser possível também transformá-lo.  

Ante a busca de uma compreensão ampliada da problemática adotamos 

procedimentos de entrevistas com os integrantes da comunidade escolar. Foram 

realizadas ao todo 13 entrevistas, sendo 4 feitas com o corpo gestor (Diretor, 

Coordenador Pedagógico, Secretária e Articulador da escola), 5 com os professores, 2 

com os pais dos alunos e 2 com os alunos. Entendemos que foi de fundamental 

importância envolver os participantes da pesquisa, pois assim começamos a construir 

uma compreensão ancorada nos múltiplos olhares do processo educativo e, portanto, 

poderemos melhor analisar as consequentes implicações da problemática do aluno fora 

da faixa etária.  

 

3. DISCUSSÕES 

 

Bock e Aguiar (2003:153) afirmam que problemas como o fracasso escolar “é 

um processo que se constrói na escola, a partir das formas de ensino, das relações que se 

estabelecem entre professor e aluno e da realidade de vida do aluno e suas 

possibilidades”, portanto, um problema de todos que participam do trabalho educativo. 

Nesse sentido, vislumbram para a prática de Psicologia escolar aliar radicalmente 

investigação e intervenção, no sentido de construir um projeto político emancipatório. 

Diante desse quadro, e na discussão de como a Psicologia deveria ser 

posicionada diante da compreensão do homem concreto, social e historicamente situado, 

muitos desses teóricos apontam como alternativa uma revisão epistemológica, levando a 

disciplina a adotar uma dimensão histórica que explicite a relação real indivíduo-
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sociedade. A revisão epistemológica sugerida passa pela adoção da Psicologia histórico-

cultural, baseada no materialismo histórico e dialético, fundada por nomes, tais como 

Vigotski (1988a, 1988b, 1995, 2001), Luria (1988) e Leontiev (1988). Freitas (1996) 

sugere, a partir dessa análise, que os postulados de uma Psicologia pautada social e 

historicamente pode contribuir para a Educação de forma mais consistente.  

 Portanto, é nesse contexto que a abordagem histórico-cultural se insere no 

processo de pensar alternativas de enfoque psicológico que possa ser compreendida 

como um constructo teórico que, aliado às perspectivas das necessidades da Educação, 

possa ser assimilado ante uma nova concepção de homem e mundo. Nesse sentido, o 

referencial pode ser visto auxiliando os estudiosos na análise de como a Psicologia pode 

contribuir para a Educação de forma consistente, inclusive no debate de como as 

práticas pedagógicas estão constituídas.  

 Para conhecer a realidade do aluno devemos compreendê-la em seu 

contexto. Isso é relevante uma vez que as desigualdades sociais têm implicações diretas 

sobre a educação (INEP, 2001) Alguns autores discorrem que as variáveis internas e 

externas à escola podem estar associadas ao desempenho escolar dos alunos. A 

identificação das variáveis acerca do desempenho escolar é útil para a elaboração de 

políticas públicas que possam melhorar a qualidade da educação brasileira (Soares, 

César & Mambrini, 2001). Embora seja evidente que as condições socioeconômicas dos 

alunos influenciam diretamente o desempenho acadêmico, constata-se, todavia, que a 

escola também faz diferença. Esse fato é verificado uma vez que alunos oriundos de um 

mesmo nível socioeconômico podem apresentar desempenho escolar diferenciado em 

razão de estudarem em escolas distintas. Dessa forma, não existe um determinismo 

absoluto (INEP, 2001).  

 Na identificação das variáveis relacionadas ao desempenho escolar deve-se 

conceber que as estruturas educacionais são construídas em torno de grupos de 

indivíduos, sejam eles famílias, escolas, bairros ou grupos de amigos. A partir desses 

agrupamentos, os indivíduos compartilham opiniões, atitudes ou realizações. Assim 

pode-se dizer que o desempenho escolar é determinado por diversos fatores 

(BARBOSA & FERNANDES, 2001) e depende do que o aluno traz consigo, bem como 

daquilo que a escola oferece em termos de ensino, de instalações e de ambiente.  

 Caso se queira pesquisar a complexidade de fatores relacionados ao 

desempenho escolar, é necessária uma busca de aproximação da realidade. Através da 
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pesquisa de campo que estamos realizando obtivemos acesso a entrevistas com todos os 

representantes do universo direto da escola. Fizemos entrevistas com o diretor, o 

coordenador pedagógico, o articulador da escola, a secretária da escola, os professores, 

os pais dos alunos e os alunos.  

 No tocante as primeiras análises pudemos observar que a escola em 

questão passa por uma crise institucional, sobretudo relacionada ao corpo gestor, por 

não perceber com clareza as suas atribuições, competências, bem como os seus papéis 

na instituição. Observamos ainda que muitos problemas na relação entre os 

profissionais do corpo gestor reside numa disputa de poder que em muito precariza a 

capacidade produtiva no trabalho feito na escola.  

 A problemática do aluno fora de faixa etária por sua vez é carregada de 

estigmas e preconceitos pelos professores. Ainda que se coloquem na posição de 

compreender o problema e as dificuldades do aluno de forma contextualizada, os 

professores não se sentem parte importante para reverter o quadro. Em geral 

responsabilizam as deficiências estruturais da escola, a falta de apoio do corpo gestor, 

além do distanciamento da família, bem como os problemas dela decorrentes ou mesmo 

as incapacidades dos alunos.  

 Não nos cabe aqui apontar responsáveis ou culpados nessa trilha de 

problemas no âmbito da educação no ensino fundamental da rede municipal, mas 

atentamos para o fato que é feito muito pouco esforço no sentido de solucionar o 

problema. Assim que obtivermos a análise de todo o material da pesquisa, assumiremos 

o compromisso de expor os dados junto à comunidade escolar estudada, com o 

propósito de contribuir para os avanços dos processos educacionais. 

 

4. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

 Os resultados aqui apresentados são parciais, sendo destacados apenas os 

obtidos com as entrevistas dos professores. Estes percebem que o contexto dos alunos 

de escola pública é bem difícil, em função da realidade carente, refletindo nos 

problemas escolares. Percebem que o problema dos alunos fora de faixa etária ocorre 

por causa da repetência, gerando baixa auto-estima. Como consequência faltam muito 

às aulas, possuem pouco interesse nos estudos, pois estão mais influenciados pelas 
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atividades do cotidiano, tais como: trabalhar. Em função das poucas condições 

estruturais para o trabalho os professores dedicam-se mais aos alunos que estão na faixa 

etária e estudam. Como possíveis conclusões, podemos afirmar que os professores 

manifestam compreender a problemática, ainda que a perceba como difícil de ser 

administrada, em parte pelos problemas da escola e em parte pelos problemas dos 

alunos, considerando suas condições pessoais, familiares, econômicas e sociais. 

 Em Vigotski (1988a, 1988b, 1995, 2001) encontramos uma nova 

concepção de sujeito se construindo dentro de uma realidade social que é histórica e 

cultural, sendo nessa perspectiva o homem o resultado de todas as condições matérias a 

que está submetido. Portanto, crianças que possuem o mesmo nível de inteligência 

poderão demonstrar níveis distintos de desempenho, por isso ante essa perspectiva não é 

possível pensar o homem como isento das influências tanto das condições ambientais 

como também das contingências pessoais. Portanto, o problema dos alunos fora de faixa 

etária se insere em uma realidade em que são contemplados fatores internos e externos 

ao sujeito, assim com dele fazem parte todos os fatores do universo escolar, além dos 

aspectos socioeconômicos, políticos e ideológicos da sociedade em geral. 

 A guisa de possíveis conclusões, podemos afirmar que, assim como a 

situação educacional brasileira é bastante complexa, a situação dos alunos fora de faixa 

etária também se encontra num grau de elevada complexidade. Com isto, entendemos 

que um estudo dessa natureza possa despertar o interesse de outros pesquisadores com o 

intuito de encontrar soluções para o problema. 
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