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RESUMO
O objetivo deste estudo é analisar as contribuições de estudantes de meios populares para as práticas pedagógicas no
Ensino Fundamental a partir da investigação de suas relações com o saber escolar. O trabalho foi desenvolvido com
base no pensamento de Charlot, (2000, 2009, 2013). Para dar voz aos sujeitos participantes, constituiu-se um Grupo
Dialogal com 15 estudantes moradores de duas favelas cariocas. Os resultados apontaram para a necessidade de
revisões conceituais e práticas, pois os estudantes relataram uma experiência com o saber que só pode ser
compreendida se posta ao avesso, uma vez que se tornou evidente que participam de processos de
ensino-aprendizagem e não aprendem.
 
Palavras-chave: Escola. Conhecimentos escolares. Práticas pedagógicas. Estudantes.
 
ABSTRACT
The objective of this study is to analyze the contributions of popular means of students to teaching practices in
elementary education from the investigation of his relationship with the school knowledge. The work was developed
based on thought Charlot (2000, 2009, 2013). To ear these participants, it´s constituted a dialogical group with 15
students living in two slums. The results pointed to the need for conceptual and practical revisions because students
reported an experience with knowledge that can only be understood if put inside out as it became apparent that
participate in teaching-learning processes and do not learn.

 
 

Introdução
O problema da perda de sentido da educação escolar vem preocupando todos os interessados pela educação no Brasil.
Se, por um lado, reconhece-se o esforço na direção de reinventar a escola, por outro, os resultados ainda são muito
pequenos, o que parece indicar a necessidade de revermos os caminhos percorridos. Este trabalho apresenta os
resultados de uma pesquisa realizada em 2013 com um grupo de 15 jovens com idades entre 11 e 15 anos, estudantes
do ensino fundamental em duas escolas da rede municipal do Rio de Janeiro situadas em favelas.
A educação, como nos ensinou Paulo Freire (2006), é um lugar de conflito, onde o diálogo precisa ser conquistado. Este
trabalho busca colaborar para a conquista das condições capazes de promover esse diálogo, principalmente entre as
experiências expressas nas vozes de estudantes, e o saber escolar, expressos nos currículos e nas práticas docentes.
Desse modo, o objetivo da pesquisa foi investigar as narrativas de estudantes nas relações com a escola, nos
processos de aprendizagem, na relação com os saberes e professores, a fim de compreender quais condições
promovem a aprendizagem do ponto de vista dos estudantes.
             Nas pesquisas de Charlot (2000, 2009, 2013) encontramos formulações significativas para compreensão da
problemática, a fim de estudar as relações de jovens de meios populares com o saber escolar. Para o autor, entrar na
escola é algo mais complexo do que estar matriculado: possui também uma dimensão subjetiva. É participar de uma
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relação com o saber capaz de contribuir para a construção de sentido para a existência do estudante.
Neste trabalho destaco três, dos resultados da pesquisa, que nos auxiliam na compreensão das relações dos jovens
com os saberes escolares . O primeiro diz respeito à importância que dão ao ambiente escolar, afirmam que a relação
estabelecida com toda a escola interfere diretamente nas condições de aprendizagem desenvolvidas dentro sala de
aula. O segundo aspecto está relacionado às condições que a escola oferece para contribuir com a formação de
estudantes numa perspectiva ampliada. Relatam que sentem falta de mais espaço para reflexões sem implicações nas
avaliações formais. Reclamam que na escola tudo é voltado para o “aprender para a prova” com pouco espaço para as
demais experimentações do mundo. E, por fim, apontam para uma contradição: afirmam que, embora inseridos nos
processos de ensino aprendizagem, não aprendem. Essa constatação traz uma reflexão sobre o que compreendemos
como aprendizagem, para a qual  este artigo pretende contribuir.
O artigo está organizado em três partes. Na primeira, apresenta as bases teóricas que fundamentam os aspectos
relacionados à aprendizagem escolar; em seguida, descreve o corpus da pesquisa, isto é, a metodologia que estruturou
o trabalho e seus resultados, por fim, concluo indicando outros sentidos para a aprendizagem escolar.
 
1. Aprendizagem escolar?
O primeiro direito social elencado no artigo 205 da Constituição Federal do Brasil de 1988 é a educação, entretanto, sua
garantia a todos os brasileiros, quase 25 anos depois da promulgação da Constituição, ainda está longe de ser
assegurada. O abandono da escola, ou o denominado “fracasso”, atinge fortemente a população mais pobre, trazendo
consequências para toda a sociedade. Sabemos que o percurso escolar de estudantes no Brasil é marcado por fortes
desafios. Segundo a PNAD 2012, a taxa de frequência escolar bruta dos jovens entre 15 a 17 anos era de 84,2% em
2012. A taxa liquida era de 54% no mesmo ano, para a mesma faixa de idade. Cerca de 30% dos jovens nesta faixa
etária cursavam o ensino fundamental.
No âmbito escolar, as desigualdades são expressas tanto no acesso à escola como na pirâmide que representa o
sistema escolar nas condições sociais de seus integrantes. Dessa forma, podemos afirmar que a escola, ao invés de
reduzir, acrescenta desigualdades à realidade social brasileira, apesar do esforço contrário de muitos profissionais da
área. Neste cenário em que “todos são tratados iguais”, os que fracassam são responsáveis sozinhos pelos seus
resultados, só restando-lhes se autorresponsabilizar-se, sentir-se inferior ou sair do jogo.
              Os jovens estudantes que “fracassam” na escola seriam “sem saber”? Ou seriam possuidores de outros
saberes, os quais a escola desconhece?
              As pesquisas realizadas por Charlot (2009) apontam que a escola é considerada importante para mais da
metade dos jovens entrevistados, mas eles não se sentem mobilizados por ela. Em outras palavras, eles não vivenciam
sua importância, não a reconhecendo como espaço de aprendizagem. O valor que atribuem à escola encontra-se em
uma dimensão institucional, relacionada à aquisição de diploma, afirma o pesquisador. Essa aparente incongruência na
relação com a escola se dá porque “é preciso que o próprio saber (a formação, a cultura) surja enquanto chave do futuro
desejável” (CHARLOT, 2009).
Em oposição à teoria da deficiência sociocultural, Charlot (2000) propõe a “leitura positiva” baseada no diálogo, se
fundamenta em prestar atenção ao que as pessoas “fazem, conseguem, têm e são”, para usar os mesmos verbos do
autor. Corresponde, portanto, a buscar uma postura epistemológica e metódica, para interpretar a diferença, que é lida
como falta ou deficiência.
A leitura positiva fornece as bases de uma leitura plural para o mundo, compreendendo o estudante como um sujeito
que possui uma história, a interpreta, resiste e busca interferir no mundo. As ideias de Charlot podem nos levar ao
encontro das de Sousa Santos (2007), para quem diversidade do mundo é inesgotável e a diversidade epistemológica
ainda está para ser construída. Nesta perspectiva, o conhecimento é interconhecimento e se desenvolve através do
diálogo expresso nas continuidades, simultaneidades ou possíveis atravessamentos entre saberes. O desafio é superar
o isolamento, através do que valoriza e nomeia de copresença. Copresença significa aprender com o outro, sem
esquecermos nós mesmos.
Na ecologia de saberes, a busca pela credibilidade de conhecimentos não científicos não significa o descrédito do
pensamento científico (...) mas explorar a pluralidade do pensamento científico (SOUSA SANTOS, 2007, p. 87).
Voltando a Charlot (2000) e ao contexto da escola, destacamos suas contribuições para nossa compreensão acerca do
“fracasso escolar”. Afirma que geralmente pensamos  o estudante com referência restrita à sua posição na escola, que o
coloca como aprendiz, ou seja, em uma posição desigual no espaço escolar, onde subsistem regras e conhecimentos
específicos do ambiente escolar. Entretanto, se compreendermos o estudante na sua relação com o mundo, teremos
condições para superar a ideia de “fracasso escolar”, pensando o estudante como um sujeito social.
A contribuição de Charlot nos permite rever a noção de fracasso escolar não como um “fato”, mas como uma construção
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teórica, certa maneira de interpretar a relação estudante-saber-escola. “A expressão ‘fracasso escolar’ é uma certa
maneira de verbalizar a experiência, a vivência e a prática; e, por esta razão, uma certa maneira de recortar, interpretar
e categorizar o mundo social” (CHARLOT, 2000, p. 13). A utilização desse termo e sua recorrência nos discursos da
área educacional nos remete à determinada noção de eficácia, comum ao campo da educação.
Charlot admite, contudo, que os fenômenos designados como “fracasso escolar” realmente existam, mas questiona o
termo usado. Para o autor, “o fracasso escolar não existe, o que existe são alunos em situação de fracasso”
(CHARLOT, 2000, p. 16). Ele afirma que é preciso definir o que corresponde a esse fenômeno para poder
compreendê-lo. Embora não negue a existência de estudantes que não realizam os saberes que supostamente
deveriam adquirir, ele nos aponta que esse “fracasso” possui uma história, tanto de professores, como de estudantes e
suas famílias e que são essas histórias e seus respectivos sujeitos que precisam ser estudados. Trata-se de um
problema que pede contextualização.
Para enferentar os desafios que marcam o fracasso escolar, é necessário compreender a escola como um espaço
público, no qual se cruzam culturas e se desenvolvem relações de saberes.  A atuação do professor vai além da
transmissão de conhecimentos, superando o modelo de racionalidade técnica para lhe assegurar a base reflexiva na
sua formação e atuação profissional, como apontam Almeida et al. (2008), Franco (2008), Libâneo (2012) e Pimenta
(2002). Para esses autores, as escolas podem não ser somente espaços de aplicação de saberes, mas vir a ser
espaços privilegiados de diálogo entre teorias e práticas, de reflexão pedagógica e de construção de saberes sobre a
própria prática educativa. Como nos aponta Almeida (2009), “a escola contemporânea exige que o professor trabalhe
ativamente no projeto pedagógico da escola, em solidariedade com alunos e professores...” (PIMENTA & ALMEIDA,
2009, p. 60).
Alves e Garcia (2008) criticam a tendência ainda dominante na sociedade brasileira de caracterizar a escola pública,
principalmente a voltada às camadas populares, como um espaço que os estudantes precisam frequentar para obter
conhecimentos – de todos os tipos - “que não têm” e que lhes “farão bem”.
 Certeau (2009) estuda o cotidiano interessado nas capacidades inventivas das pessoas comuns ou ordinárias.
Descobre, nos fazeres mais comuns de todos os dias, silenciosas maneiras de construir o mundo. Recusa-se a acreditar
que nesses fazeres não estejam escondidas narrativas que possam ajudar as ciências; procura aprender nas atividades
dos praticantes as singularidades capazes de fazê-las inteligíveis para os outros. Para Certeau, portanto, a cultura
interessa quando é praticada, e não pelo que representa, pelo valor atribuído ou por sua oficialidade. Para o autor é
preciso superar as relações de saberes condicionadas pela ideia de transmissão e buscar ampliá-la para a criação e
produção de saberes, garantindo a condição plural da cultura que defende. Este é seu desafio, afirma o autor. Ele nos
lembra de que há um lugar de ensino-aprendizagem situado deliberadamente fora da escola. Para ele, as atividades
cotidianas são, portanto, tão importantes quanto as escolares. A multiplicação de culturas se expressa também na
escola e pode ser a chance de aumentar sua importância social. Certeau (2012, p. 141) chama atenção: “[...] para que
sejam culturais basta que as práticas sociais tenham significado para quem as realiza”. Essa dimensão de cultura
desafia a escola que intelectualizou a cultura em detrimento de outras experiências.
2. O corpus da pesquisa: as aprendizagens escolares na visão dos estudantes
Desenvolver uma pesquisa científica a partir de fontes que são historicamente construídas, como as relações de
estudantes com os saberes escolares, exigiu a reunião de condições epistemológicas capazes de auxiliar a investigação
de um campo complexo e contraditório em que o pesquisador e o objeto estabelecem uma relação dialogal. Buscamos
em Flick (2009), Ghedin e Franco (2008), Gatti (2005) e Kincheloe e Berry (2007) as bases teóricas da pesquisa
qualitativa para nos aproximar do objeto investigado. A complexidade desta pesquisa foi marcada pela necessária
adoção de métodos que consideram as relações entre o pesquisador e os pesquisados como parte constituinte da
pesquisa. Desenvolvemos o trabalho respeitando essa complexidade, adotando uma estratégia metodológica
interessada na formulação de um campo de pesquisa constituído de sujeitos no qual as subjetividades do pesquisador e
dos pesquisados são parte integrante.
Para Franco (2008), os processos investigativos que tornam válida a pesquisa em educação colocam em xeque a
concepção clássica de investigação científica. Pesquisar educação é atuar em meio a uma concepção metodológica que
supera a concepção dualística que pensa o objeto em separado do sujeito. Essa concepção não corresponde a uma
concepção subjetivista, mas a uma outra racionalidade para a pesquisa em educação. Na perspectiva da autora, a
investigação em educação requer a consciência das relações complexas nela implicadas, ou seja, o foco nas relações
que constituem a ação de sujeitos entre si e sobre as circunstâncias.
Nessa concepção metodológica, a verdade que a ciência persegue é medida em função do grau de coerência que o
método mantém com o objeto investigado. O trabalho de construção do método e elaboração do objeto de pesquisa
utilizou múltiplas abordagens (qualitativas e quantitativas), buscando coordená-las. Cada abordagem foi construída a
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partir de determinadas técnicas: dados quantitativos identificados por institutos públicos e por ONGs locais, e dados
qualitativos formulados no Grupo Dialogal.
A pesquisa tomou como referência metodológica o Grupo Dialogal (DOMINGUES, 2006), que, em muitos aspectos,
relaciona-se com o Grupo Focal (FLICK, 2009, GATTI, 2005). Ambos são grupos constituídos de pesquisados e
pesquisador, que, juntos, realizam uma série de debates, planejados previamente pelo pesquisador, para obter
informações e identificar experiências acumuladas pelo grupo em torno de um determinado conhecimento. O trabalho
desses grupos de pesquisa deve ser desenvolvido em ambiente facilitador da comunicação, o mais horizontalizado
possível, sem que seus integrantes sintam-se ameaçados por qualquer conjuntura externa ou interna e possam
desenvolver diálogos sempre abertos (apesar de possuírem algum grau de planejamento).
Foi constituído um grupo de estudantes com distintos perfis em relação à escola[1]. Para nos aproximarmos deles,
utilizamos a experiência docente, buscando explicar-nos por meio de diversas estratégias: conversas ilustradas com
pequenos textos, leituras de notícia de jornal e redação de textos e desenhos.
O grupo foi constituído de 15 estudantes[2] do Ensino Fundamental[3], com idades entre 11 e 15 anos[4], de três
escolas municipais próximas de uma favela no Rio de Janeiro. Dos entrevistados, 63,64% eram do sexo feminino e
36,36% do sexo masculino. Da cor parda se declararam 45,45%; mulatos, 27,27%,; negros, 18,18%; e brancos, 9,09%.
Para cerca de 80% das famílias, a renda declarada foi entre um e dois salários-mínimos e abaixo de meio salário para
20%.
Os instrumentos utilizados foram: dados sociais da cidade, disponíveis em institutos de pesquisa; dados levantados por
Ongs[5], locais sobre o perfil social e escolar de cada integrante do Grupo de Pesquisa; conversas gravadas, redação
de textos; e as entrevistas semiestruturadas. Não foram utilizados questionários fechados. As entrevistas foram sendo
modificadas de acordo com o desenvolvimento das conversas, para não perder o foco da pesquisa.
O primeiro aspecto que destacamos, como resultado da pesquisa, nas narrativas reunidas, trata da importância dada às
relações que desenvolvem com o ambiente escolar de modo geral, com todos os envolvidos que lá atuam (diretores,
inspetores, colegas etc.) e não somente com os professores, como relações que também são significativas para o
processo da aprendizagem. Afirmam que o “clima” escolar é importante, pois interfere na postura que assumem na
escola. Quanto menos espaço possuem para serem ouvidos, maiores são os problemas nas relações de ensino e
aprendizagem.
A gente cansa, a gente só “apanha”. Eles querem transformar a escola municipal numa escola militar. Com a nova
direção, foi proibido cabelo solto, brinco, unha grande e maquiagem. Como querem que agente ainda aprenda num
lugar que não podemos ser nós mesmos? (MARIA)
 
Os estudantes acreditam que as condições que possuem de participar e interferir na vida escolar estão diretamente
relacionadas às suas chances de aprender. Destacam a necessidade de que haja, na escola, espaço para compartilhar
e rever, coletivamente, os desafios de convivência entre os distintos atores que compõem a comunidade escolar.
A escola é um lugar onde deveríamos ser respeitados, pois se alguem nos falta com respeito, eu acho que isso é o
máximo da falta de ética de um profissional, para mim isto muda tudo com relação à escola e com tudo o que ela possa
me ensinar. (CRISTIANO)
                                                                      
A aprendizagem dos saberes, segundo eles, está diretamente relacionada àquelas desenvolvidas nas relações
escolares. Se precisamos avançar nas condições de aprendizagem, isso está associado também a avançarmos nas
possibilidades dos estudantes participarem da vida escolar, nas relações dentro ou fora da sala de aula. “Para mim, a
forma mais fácil de aprender é quando não sou obrigado. Na escola, a gente é obrigado a tudo, a gente nem pode se
colocar, tudo é obrigado.” (CRISTIANO)
Apesar dos anos acumulados na escola[6], os estudantes demonstraram dificuldade em compreender a escola, como se
portar, e que direitos possuem nessa instituição. Este é o segundo resultado que trazemos para o debate através deste
trabalho. Afirmam que conhecem as regras e os horários, mas desconhecem as condições do sistema, seus direitos e
deveres.
Eu já tive muita dificuldade com os professores, a escola, os amigos e os diretores, ainda mais para falar sobre isso.
Poder falar com vocês me ajudou muito. Eu tirei dúvidas. Nós tivemos tempo e minha mãe não tem, então foi um alívio.
Estou mesmo feliz com a conversa que estamos tendo ultimamente. (DYELLEN)
 
Estudantes que desconhecem os objetivos e os valores que pautam o trabalho das salas de aula encontram-se em
condições desiguais de ensino. “Às vezes a professora pede a nossa opinião, mas não é comum. Eles é que mandam.”
(CRISTIANO). O reflexo dessa postura pouco dialógica é direto nas condições de aprendizagem. Não há debate em
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torno de seus objetivos, métodos ou avaliações. Desconhecem as regras do jogo que jogam e gostariam que os
ajudassem a compreendê-las.
Eu tinha uma professora de Artes que me mandou uma vez para a parede, porque ela achava que eu fazia coisa errada.
Mas mesmo assim eu me tornei uma boa aluna em Artes, porque depois desse dia eu nunca mais fiz nada errado na
aula. Ela me ajudou a me fazer entender o que eu precisava fazer para colaborar na aula. (JULIA)
 
A fala de Julia indica que os estudantes estão compreendendo a “regra do jogo” por meio de condutas autoritárias.
O segundo aspecto que a pesquisa revela refere-se às condições que a escola proporciona ao estudante para torna-se
“si mesmo” ou para descobrirem o que desejam ser.
Eu acho que deveria ter tempo na escola para a gente se descobrir mais, não sei, mais conversas. Tempo para coisas
além de estudar, isto iria ajudar a aprender. (EMERSON)
Acho que a principal melhora que devia haver na escola seria arrumar uma forma de fazer-nos nos identificar com as
coisas diferentes que têm na escola para que possamos descobrir quem realmente somos. A escola está lá para ensinar
a matéria, mas aí você não tem tempo de pensar em você. Não sei por que não aprendo lá um monte de coisas que
poderiam me ajudar na minha vida. (CRISTIANO)
Essas narrativas nos fazem refletir se a escola, para ser um espaço capaz de contribuir na construção de sentido à
existência de cada um, precisa investir em práticas democráticas. Assim, será capaz de fomentar, nos processos
educativos, condições de diferenciação e, simultaneamente, de igualdade. “A escola não me ajuda a ser quem eu sou.”
(ANDERSON).
Neste ponto trazemos para o debate Touraine (1999) e suas ideias sobre a “Escola do Sujeito”. Ele afirma que na
modernidade, o sujeito e a sociedade estavam em relação de reciprocidade, era assumindo seu papel social que o
indivíduo se tornava sujeito. Ou seja, era a partir do olhar dos outros que se formava a personalidade de cada um. Não
existia ruptura entre o mundo vivido e o sistema social. Mas, no momento em que a sociedade se globaliza, em um
mundo marcado por fortes mudanças em diversos níveis, “o único ponto de apoio é o esforço do indivíduo para
transformar experiências vividas em construção de si [...] é este esforço do indivíduo que chamo de sujeito”
(TOURAINE, 1999, p. 327). O sujeito, para Touraine, se constitui por meio do trabalho de se tornar ele mesmo. Este
seria o grande tema, principalmente entre os jovens: tornar-se si mesmo. A democracia se desloca para a base: para as
relações entre o sistema político e os diferentes atores sociais, e a liberdade repousa no reconhecimento do outro como
sujeito. Trata-se de uma mudança substancial: de democracia política para democracia social, onde a escola é ainda
mais indispensável pois seria, ao menos idealmente, o espaço da autodescoberta e da formação de sujeitos singulares,
distintos entre si.
Por fim, o último aspecto a destacar é que as condições expressas na voz dos estudantes evidenciam um reverso de
aprendizagem. Precisamos situá-las como o reverso, pois seria incorreto nos referirmos a aprendizagens sem sucesso.
Os estudantes enfrentam uma forte contradição, são confundidos em relação a esses processos e se defendem, negam
a escola, desistem, xingam o professor ou reagem com ainda mais violência.
Quando a professora está na sala, a gente segura, mas quando ela sai a gente toca o terror. Teve uma professora que a
gente conseguiu sumir com ela. Ela brigava muito, gritava... aí a gente começou a gritar ainda mais que ela. A gente ia
reclamar com a diretora e ela não fazia nada... aí a gente conseguiu chatear tanto a professora que ela não dá mais
aula para a gente. Ela fica na secretaria. (PAULA)
Eu tenho uma professora que fica falando no celular com o filho durante a aula, fica falando de comida e coisas dela, aí
a gente joga papelzinho na professora. (LARISSA)
Não é muito boa minha relação com a escola, eu só tenho uma professora e ela grita: “cala a boca!” (MARIA)
 
Quem fala sem ouvir o outro é autoritário ou fala sozinho. Só no diálogo é possível construir processos de
aprendizagens. Logo, o que relatam esses estudantes é o reverso desta conduta.
“Na minha escola eles [os professores] não fazem a mínima questão de ensinar, e quando ensinam é de má vontade”
(MARIA). O professor precisa desenvolver uma relação pedagógica com o estudante. Se, ao contrário, não assume seu
papel de mediador na relação do estudante com o mundo e consigo mesmo, constrangendo-o e intimidando-o, está
promovendo experiências de reverso da aprendizagem, condutas não pedagógicas e que precisamos  compreender.
Essas práticas, formuladas por professores sem compromissos com seus estudantes, estão voltadas para resultados
imediatos e, na sua maioria, distantes dos desafios sociais por eles enfrentados.
A perspectiva do reverso é próxima da perspectiva do avesso. Tomemos como exemplo o trabalho das costureiras e
bordadeiras (VALENTINI, 2013). Só compreendemos muito do trabalho que realizam se o viramos ao avesso, pois
assim podemos identificar como os pontos foram dados, o caminho percorrido pelas tramas. Essas narrativas, portanto,
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tratam de uma espécie de perversão na experiência com a escola: estudantes participam de processos de
ensino-aprendizagem, mas não aprendem, o que nos levou à necessidade de formulação de um outro termo para a
compreensão do que narram.
Do ponto de vista da compreensão expressa nas vozes de estudantes precisamos nos perguntar se o ensino é
realmente articulado à aprendizagem, a que se referem as experiências estudantis quando afirmam que frequentam
escolas, participam de diversas aulas, afirmam que os professores ensinam, porém, revelam que nem sempre
aprendem com os professores. Aquilo que lhes “ensinam” só conseguem aprender com os colegas, familiares ou
explicadoras[7]. Trata-se de uma revelação inquietante, pois torna patente as marcas de um processo educativo
constituído pelo avesso, uma prática pedagógica invertida, uma não educação que interpela nossa compreensão dos
processos pedagógicos.
 3. Outras cartografias de sentido para a aprendizagem escolar
Tornar a escola pública no Brasil um espaço de aprendizagens significativas para os estudantes é mais do que
instrumentalizá-los para respostas certas diante do currículo instituído, depende também de condições pedagógicas que
garantam ao estudante assumir seu papel como sujeito de direitos numa sociedade plural e complexa. O abandono da
escola, ou o denominado “fracasso”, atinge fortemente as classes mais populares e traz consequências para toda a
sociedade. Como nos mostrou Charlot (2000, 2009), uma das abordagens em relação a esses desafios é a questão da
motivação para a escola. Verifica-se a perda do significado das aprendizagens, principalmente entre aqueles que
possuem uma cultura distinta da escolar. O Brasil está conseguindo levar suas crianças e jovens para a escola, mas
elas estão com muitas dificuldades em permanecer nelas e fazerem desta experiência uma oportunidade significativa.
Formular práticas pedagógicas compreendendo o ponto de vista dos estudantes é ainda um desafio para a educação
brasileira. Por que nossas escolas estão destituídas das contribuições de estudantes portadores de culturas diversas da
escolar? Por que as experiências sociais não têm a centralidade devida nos currículos da Educação Básica?
Somos uma sociedade com longa marca de ausência e ocultamento de diversos coletivos sociais. Escrevemos uma
história para o nosso país que nega a experiência de grande parte dos que a constituem, como os negros, os índios e
os pobres em geral. E não seria importante reconhecermos que as práticas pedagógicas e os currículos das escolas no
Brasil não dialogam com as experiências da diversa cultura do povo brasileiro? Como poderão fazer sentido para seus
estudantes?
Enfrentar a recuperação das vozes que habitam as escolas é um desafio ainda para as nossas práticas, não só
escolares, mas também sociais. “A disputa no território do currículo não é apenas porque há temas a incluir nas
disciplinas, mas a disputa é porque experiências e coletivos merecem ser reconhecidos como produtores de
conhecimento legítimos e válidos.” (ARROYO, 2011, p. 139)
É importante destacar que a educação de qualidade (no acesso, permanência e aprendizagem) é um direito de todos os
estudantes, como indica a legislação brasileira. Torná-la realidade constitui-se em uma sólida base para o
desenvolvimento social e político em bases democráticas. Se nos referirmos ao ensino-aprendizagem, pode-se afirmar
que uma educação de qualidade é aquela capaz de levar todos os estudantes a obter altos níveis de desempenho, sem
nenhum tipo de exclusão, compreendendo desempenho para além de resultados mensuráveis, mas também como
condição para uma atuação social comprometida com a justiça social e a vida democrática.
A pesquisa indica que é importante relativizar os fatores de contexto (origem social, nível de renda, etc.) sem
desconsiderá-los, pois possuem influência na aprendizagem, mas não são determinantes. Devem ser observados em
relação aos demais aspectos, entre os quais as condições dos estudantes para se relacionarem com os demais
integrantes da comunidade escolar. As variáveis implicadas diretamente na vida escolar (como os projetos e práticas
pedagógicas) impactam mais as condições de aprendizagem de estudantes do que sua origem social.
A partir das contribuições dos estudantes, pode-se afirmar que toda a dimensão da escola (não somente a sala de aula)
é importante para a aprendizagem. Eles apontam para a relação que a escola estabelece com eles (se autoritária ou
baseada na participação) como determinante para o interesse em aprender. A aprendizagem dos saberes está
diretamente relacionada à qualidade das relações interpessoais dentro da escola, impactando diretamente as condições
de aprendizagem. Excessiva privação de liberdade, de manifestação, atrapalha significativamente a aprendizagem
escolar. Para aprender, estudantes precisam interagir e participar, e não da passividade que marcou, durante muito
tempo, a ideia de um “bom aluno”.
A participação dos jovens na vida escolar precisa aumentar para além dos papéis convencionais. A conquista do direito
de participação ativa dentro das escolas no processo educativo é desafio determinante, pois fora da escola cada vez
mais eles vêm conquistando espaços de diálogo na sociedade, seja em fóruns municipais, conferências de juventude,
igrejas ou movimentos sociais.
As relações entre escola, democracia e sociedade são complexas. Se, por um lado, a educação de qualidade é mais
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fácil de desenvolver-se em escolas democráticas, por outro, condições democráticas dependem da conquista de
práticas pedagógicas de qualidade para impactarem as instituições e promoverem justiça social. Condições
pedagógicas democráticas estão articuladas ao processo de democratização de toda a sociedade. A perspectiva da
educação como um direito desafia a pedagogia à conquista de relações diretas com o projeto democrático da sociedade
brasileira.
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1 A pesquisa foi autorizada pelo Conselho de Ética da FEUSP e pela Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Os
integrantes foram livres para aceitar o convite e eram também livres para sair do grupo se desejassem.
2 Cada estudante escolheu um nome para sí na pesquisa: Janaína, 14 anos, 8o ano; João, 11 anos, 5o ano; Paula, 11
anos, 5o ano; Julia, 11 anos, 5o ano; Emerson, 15 anos, 6o ano; Dyellen, 13 anos, sala de aceleração do Ensino
Fundamental,7o ano; Andrea, 10 anos, 4o ano; Fernanda, 11 anos, 5o ano; Maria, 13 anos, 8o ano; Larissa, 14 anos, 8o
ano; Pérola, 13 anos, 6o ano; Deise, 12 anos, 6o ano; Matheus, 14 anos, 9o ano; Adriana, 12 anos, 6o ano; Cristiano,
14 anos, 8o ano.
3  Integravam o grupo 36,36% do 5o ano; 27,27% do 6o ano; 9,09% do 7o ano; 18,18% do 8o ano e 9,09% do 9o ano.
4 Com 11 anos – 27,27%; com 12 anos – 18,18%; com 13 anos – 9,09%; com 14 anos – 9,09; com 15 anos – 27,27%.
5 Casa da Arte de Educar – Mangueira – Rio de Janeiro.
6 Todos os estudantes possuíam, no mínimo, sete anos de vida escolar.
7 São explicadoras, geralmente mulheres que conseguiram concluir o Ensino Fundamental e auxiliam crianças e jovens
nas tarefas escolares, cobrando pequenas quantias por hora de trabalho.
 
 

() Sueli de Lima Moreira – Pesquisadora da Faculdade de Educação da USP, onde integra o Grupo de Estudo e
Pesquisas sobre Formação do Educador – GEPEFE – e Professora Adjunta na Faculdade de Formação de Professores
da UERJ.
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