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Resumo:
Este artigo foi produzido a partir dos relatos de experiências em duas modalidades de reforço escolar nas séries iniciais:
aula particular, com atendimento individualizado, no Rio de Janeiro; e Banca, na cidade de Aracaju. Dentro da
pesrpectiva de cada região, com seu contexto histórico percebe-se que a banca abrange a rotina escolar  dos alunos
com a proposta de cumprir as tarefas escolares, e com isso, contribuir com o resultado das notas no boletim escolar. Já
esse contexto não existe na cidade do Rio de Janeiro. Quando os pais procuram o reforço escolar tem como objetivo
contribuir com o aprendizado da criança que apresenta dificuldade no ensino, especialmente, quando essa dificuldade
consiste na leitura e escrita dos alfabetizandos.  Outro fator relevante, é a desvalorização (monetária) desse trabalho no
nordeste, pois esse tipo de reforço custa em média 60% mais barato do que no Rio de Janeiro. O objetivo do estudo é
apresentar, com base nas narrativas, as estratégias de ensino/aprendizagem utilizadas, principalmente, com crianças
que têm dificuldades na lecto-escrita. Como resultado, constata-se que as professoras utilizam diferentes práticas
pedagógicas extracurriculares, variando em metodologia, estrutura, tempo, espaço, materiais e finalidades. São
propostas distintas para demandas que nem sempre são desiguais.
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Abstract:
This article was produced from the experience reports on two types of tutoring in the early series: tuition, with
individualized care, in Rio de Janeiro, and Banking in the city of Aracaju. Within the pesrpectiva of each region, with its
historical context it is clear that the bank covers the school routine of students with the proposal to meet their homework,
and thereby contribute to the outcome of the notes in the report card. Since this context does not exist in the city of Rio
de Janeiro. When parents seeking tutoring aims to contribute to the learning of the child who has difficulty in teaching.
Especially when this difficulty consists in reading and writing of learners. Another relevant factor is the devaluation
(currency) that work in the northeast, for this type of reinforcement costs on average 60% cheaper than in Rio de Janeir
The aim of the study is to present, based on the narratives, the strategies of teaching/learning, especially with children
who have difficulties in reading and writing practices. As a result, it appears that the teachers use different extracurricular
teaching practices, ranging in methodology, structure, time, space, materials and purposes. They are separate proposals
to demands that are not always unequal.
KEYWORDS: school reinforcement; pedagogical practices; reports; teachers.
 

INTRODUÇÃO
 
Os estudos apresentados neste artigo evidenciam diferenças, quanto a vários aspectos, como; valores monetários,
estratégias de ensino (metodologia), hora/aula semanal (tempo), entre outros.  entre as práticas pedagógicas inseridas
em duas modalidades de reforço escolar: aula particular e banca. Tais práticas são expostas por meio de narrativas de
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experiências adquiridas durante a vida profissional de duas educadoras, no Rio de Janeiro e em Aracaju. Nesse sentido,
o presente artigo tem como objetivo apresentar, com base nas narrativas, as estratégias de ensino/aprendizagem
utilizadas, principalmente, com crianças que têm dificuldades na leitura e na escrita.
Dentro dessa pesrpectiva, a dificuldade que as crianças apresentam nem sempre provem de estruturas biológicas, mas
sim, das dificuldades metodológicas. Por essa razão, melhor forma de diminuir suas dificuldades é, através de um
atendimneto individual, procurar estratégias que facilitem o aprendizado. Podendo ser trabalhado com o coletivo, desde
que, cada aluno dentro das suas hipóteses possam contribuir para o avanço do grupo. Na verdade, para que isso
aconteça será necessário que o docente reveja suas ações em favor dos alunos do grupo. Mas sem dúvida, o que
percebemos e que essas ações podem ser ofericidas na banca, desde que, modifiquem o foco, o objetivo, as
estratégias e sua finalidades. Basicamente essa é a diferença entre aula particular no Rio de Janeiro e Banca em
Aracajú.
Utilizamos como metodologia as experiências apresentadas por meio de narrativas dessas práticas pedagógicas
vivenciadas em contextos diferentes a fim de problematizá-las (Benjamin, 1985) e no intuito de recordar suas
histórias/experiências, mantendo latentes os ideais, as lutas e os embates vividos pelas educadoras nesses espaços
peculiares.
As práticas desenvolvidas durante a sua capacitação, especialmente na formação para professoras, trouxeram um olhar
mais apurado às suas intervenções com os alunos, a partir do qual, mediante os relatos, ficou evidente a necessidade
de refletir sobre o processo de aprendizagem. Percebe-se que os saberes constituídos ao longo da carreira docente,
sobretudo na complexidade da sala de aula, e também no espaço das aulas de reforço, precisam ser considerados na
formação do professor, uma vez que a prática pedagógica possui características singulares que se expressam nas
ações cotidianas de seus praticantes. Alves e Garcia (2002, p.274) observam que:
{...} É preciso que incorporemos a ideia de que ao dizer uma história somos narradores praticantes traçando/trançando
as redes dos múltiplos relatos que chegam até nós, neles inserido sempre o fio do nosso modo próprio de contar.
Isso significa que, ao narrar, somos envolvidos nas tessituras das redes cotidianas e que, enquanto narradores,
misturamos nossa experiência às outras e às de outros, nossos interlocutores, quando narramos, recordam as suas
histórias, assim, podendo se unir nessa grande colcha de retalhos que é formada a partir das próprias histórias
narradas. Dando sentido a essa pesquisa entende-se que seja importante questionar nossas práticas para compreender
em que contexto estão inseridas, cada qual, com sua realidade em cada região. Assim, cada docente, com seus relatos,
teve a oportunidade de repensar suas práticas no tempo e no espaço compartilhado, e identificar as diferenças entre
suas práticas pedagógicas extracurriculares nas séries iniciais nas modalidades “banca”, em Aracaju, e “aula particular”,
no Rio de Janeiro.
ATRIBUTOS: BANCA E AULA PARTICULAR
Por não encontrarmos o significado da expressão “aula particular”, buscamos separadamente o significado de cada
palavra. Segundo o dicionário do Aurélio, aula significa lição, tema ou assunto para aprender; e particular, relativo
exclusivamente a certas pessoas ou coisas, peculiar, especial, minucioso. Sendo assim, a expressão “aula particular” é
caracterizada, no campo especifico do aprendizado, como atendimento exclusivo ao indivíduo. Já “banca”, também pelo
dicionário Aurélio, é sinônimo de aula particular ou reforço escolar, embora na prática seja mais qualificada como
atendimento coletivo, pois sua finalidade é dar suporte à família nas “tarefas escolares” de seus filhos, bem como tirar
possíveis dúvidas.
“O dever de casa é considerado uma estratégia de ensino: de fixação, revisão, reforço e preparação para aulas e
provas, na forma de leitura e exercícios. Seu conteúdo, geralmente, restringe-se ao currículo escolar.(...)
Nos aspectos psicológico e moral, tem sido justificado pela construção da independência, autonomia e responsabilidade
do estudante por desenvolvimento de hábitos de estudo e pontualidade. Finalmente, como uma política (mais ou menos
explícita) de formalização de parceria escola-família, o dever de casa tem sido considerado uma panaceia para melhorar
o aproveitamento escolar.” (Carvalho, 2006)
Portanto o dever de casa deve ser um instrumento de avaliação para o docente: como resposta aos exercícios
propostos, desafio e reconhecimento de compreensão do conteúdo abordado na sala de aula. Mas, para que essa
ferramenta sirva como meio de avaliar o estudante – e possivelmente a si próprio –, é necessário entender o contexto
em que são produzidas as tarefas de casa. Autonomia, ambiente tranquilo, orientação familiar, todos esses critérios são
de extrema importância para o cumprimento das atividades com o máximo de aproveitamento.
            Já que a banca vem com a função de auxiliar os alunos a concluírem os deveres escolares devem ter a
preocupação em permitir que a criança faça os deveres com autonomia, podendo ter o auxilio no momento oportuno.
Deve-se planejar o seu tempo, para desenvolver um trabalho mais específico a partir da dificuldade que o aluno
apresenta. Desse modo, podendo atender as necessidades vigentes na cultura da sociedade aracajuana.
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As aulas particulares no Rio de Janeiro, por outro lado, têm como proposta intervir diretamente nas dificuldades dos
alunos. O professor particular não acompanha a rotina escolar, já que sua frequência não é diária. Nesse sentido,
torna-se imprescindível a participação dos pais na administração das tarefas dos filhos, as quais devem ser realizadas
com o máximo de autonomia. Ao tirar dúvidas, o professor particular contribui para desenvolver a autonomia do aluno:
“(...) graças à ajuda que recebe do professor, pode mostrar-se progressivamente competente e autônomo na resolução
de tarefas, na utilização de conceitos, na pratica de determinadas atitudes...” (Coll, 2011, p.22)
A criança, geralmente, quando chega ao professor particular com dificuldades, não vem apenas com dúvidas nos
conteúdos escolares, mas também com notas baixas, resultado de baixo rendimento escolar, baixa autoestima, às
vezes, até, sofrendo bullying. “A necessidade de atender cada aluno com seus estilos e ritmos de aprendizagem não
pode ser resolvida com formas de intervenção simples.” (Zaballa, 2011)
Como a preocupação do professor é ajudá-lo no desenvolvimento da aprendizagem, conhecer o indivíduo é de extrema
importância nesse processo. Dessa forma, poderá planejar suas aulas dando significado ao conteúdo e aumentando,
assim, as possibilidades de aprendizagem. A partir da meta traçada, estabelece-se um conjunto de procedimentos
pensados para a dificuldade específica da criança. Se os alunos não são iguais, necessitam de estratégias diferentes;
sendo assim, antes de apresentar-lhes um novo conhecimento, deve-se fazer uma investigação do seu conhecimentos
prévio,  para, a partir deste, prepará-los para o aprendizado do novo. "Quando o aluno enfrenta um novo conteúdo a ser
aprendido, sempre o faz armado com uma série de conceitos, concepções, representações e conhecimentos adquiridos
no decorrer de suas experiências anteriores." (Coll, 2011, p. 61)

“... construir significados sobre os conteúdos do ensino, e, a partir daí, explorar aspectos tais como enfoques da
aprendizagem, motivação e a sua relação como autoconceito, construção deste durante as interações significativas para
o aluno, representações mutuais que nelas intervêm e expectativas que ajudam a gerar. Tudo isso nos conduz ao
sentido e, daí, novamente ao significado, para salientar suas estreitas conexões.” (SOLÉ, 2011, p.30)
 
Dando continuidade a esse pensamento, é necessário descobrir a utilidade do conteúdo a ser aprendido para o
cotidiano, para a vida, e não só para fazer uma prova. Treinar os alunos para realizar um exame é uma prática
pedagógica com o objetivo, apenas, de decorar e operar mecanicamente, sem conhecimento do que se faz e para que
se faz. Assim a banca utiliza o material didático escolar com a finalidade de cumprir essas tarefas,  levando o aluno a
tirar boas notas nas provas. Como o resultado é imediato, aponta o esperado pela demanda dos pais. Porém, as notas
não são os únicos medidores do aprendizado. Pois sabemos os conteúdos precisam ser aplicados na vida real, na
medida, que têm significado na vida do aluno. Segundo Zabala, chamamos de conteúdos conceituais o “saber”, e
conteúdos procedimentais o “saber fazer”. Somos o que aprendemos significadamente (2011). Portanto tirar boas notas
é importante, mas é necessário o conteúdo ter significado em nossas vidas. Essa é a verdadeira educação integral, tão
falada no contexto educativo, “educar para vida”.

Contudo, nessa pesrpectiva, o papel do educador não é, somente, ministrar conteúdos a serem assimilados pelos
alunos; seu foco deve estar no sujeito como um todo, o qual é também sentimentos e habilidades. Por isso, deve se
ocupar da formação integral da pessoa, olhando com atenção para o sujeito que venha a atender, a fim de ter uma
dimensão abrangente com a relação à realidade do aluno. Portanto, o professor particular não é menos importante na
vida dos alunos que chegam até ele; ao contrário, por serem esses alunos especiais, que carecem de auxílio para
chegar à compreensão dos conteúdos, é grande a importância de seu trabalho pedagógico. Nesse sentido, será
importante ter mais pesquisas que contemplem essa prática informal. Que são chamadas pelo autor Mark Bray de
“educação nas sombras”. Pouco se discute essa questão tão importante na vida do aluno. Sabemos que a escola por si
só não é capaz de abarcar sozinha a tamanha responsabilidade de educar para a VIDA. Na medida que ela tem um
modelo, que não atende a todos os alunos com características distintas e questões de aprendizagem diferentes.
Portanto, esse campo da educação deve ganhar um suporte maior, já que, a procura por esse trabalho têm aumentado
cada vez mais.
Os diversos tipos de reforço escolar ganharam o nome de “educação nas sombras”. Mark Bray, um dos maiores
estudiosos do tema, argumenta que essa denominação se deve aos seguintes aspectos: eles existem porque existe um
sistema educacional formal; apresentam vários tamanhos e formas, assim como o sistema escolar formal; e, em toda
parte, a sociedade presta muito mais atenção ao sistema educativo que a sua sombra – os reforços escolares (Bray,
2013, p. 18). Para Bray, é necessário o confronto do sistema educacional na sombra para a possibilidade de
desvendamento dos pontos positivos e negativos dessa prática. Ou seja, é importante que o sistema de políticas
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educacionais e os seus agentes deem uma maior atenção ao assunto. Segundo o autor, a complexidade do tema é
explícita e demanda muita reflexão. Ele explica que os reforços escolares vêm sofrendo mutações: antes era um setor
que operava massivamente de maneira informal; atualmente, está se caracterizando como um sistema mais estruturado
e sendo visto de uma forma mais comercial, por vezes com um grande suporte. Cita como o exemplo o método Kumon,
que se originou no Japão em 1954, e hoje opera em 45 países, chegando a atender quatro milhões de estudantes.
Ainda segundo Bray, existem alguns dados sobre como a sociedade e a cultura local interferem e definem as formas de
tutoria, que têm implicações diversas para a pedagogia e para a dimensão dos custos.
Nesse sentido, propomos uma reflexão sobre a realidade desse espaço chamado de “banca”. Hoje se fala em educar
para as competências como resposta às limitações do ensino tradicional, baseado na memorização, isto é, em decorar
conteúdos, o que dificulta a aplicação dos conhecimentos na vida real (Zabala, 2010). Sendo assim, devemos nos
perguntar: saber por saber, ou para saber fazer? Essa preocupação deve ser de todos que atuam na educação. Mas,
enquanto a escola mantém o ensino tradicional, priorizando a memorização dos conteúdos para executar tarefas e obter
êxito nas provas, o que esperar do trabalho de reforço escolar?
(...) Dessa forma, a etapa de educação infantil é vista como um meio de preparação para o ensino fundamental, que, por
sua vez, tem como objetivo preparar para o ensino médio, e este, finalmente, é o instrumento para as provas de
vestibular. Desse modo, essa verdadeira "carreira" sempre é seletiva, posto que nem todos os cidadãos e cidadãs de
um país podem ser universitários e, portanto, ao longo do processo, muitos são rotulados como "fracassados".
(...) os conteúdos prioritários do ensino não são aqueles que deverão desenvolver todas as capacidades do ser humano,
mas sim os necessários para superar as provas do vestibular. (ZABALA, ARNAU, 2010, p. 19).
Como Zabala enfatiza, a educação infantil prepara para o ensino fundamental, porém ela tem um papel essencial no
ingresso da criança na vida escolar; primeira socialização da criança, momento simbolico e lúdico que deve ser
experimentado com o máximo de integridade. Portanto seu currículo cada vez mais extenso tem como contrapartida o
treino, ou seja, a preparação para aprender a ler e escrever sem se preocupar com o contexto desse aprendizado. Por
vezes, como consequência encontra-se crianças da educação infantil com atributos desnecessários para sua faixa
etária. Nessa concepção, encontramos crianças tão pequenas e já tão necessitadas de um auxílio pedagógico para a
aquisição da lecto-escrita. O reforço escolar vem sendo esse apoio constante na vida dessas crianças, mas é preciso
procurar profissionais capazes de fazer um trabalho de qualidade com a criança.
Portanto, o reforço escolar é uma atividade, no Brasil, livre para qualquer pessoa ou profissional, não havendo
legislação especificamente destinada a essa prestação de serviço. Sendo assim, a premissa da orientação no reforço
escolar está na escolha do profissional com formação teórica-prática, possibilitando uma reflexão constante sobre a sua
atuação.
A teoria não pode ser vista como soberana sobre a experiência, da mesma forma que a experiência não substitui a
análise critica, sendo, na verdade, mediada por ela. Uma política de formação dos professores em serviço efetivamente
engajada na melhoria da qualidade do ensino deverá, então, garantir as condições e viabilizar um trabalho dessa
natureza, vendo a escola e a própria formação como práticas sociais que são. (KRAMER, 2002, p.81)       
Reafirmando o que Kramer disse teoria e prática tem a mesma medida, assim, cada profissional deve adquirir na prática
a teoria, no entanto, nesse esforço de caminhar junto e que vai estabecer creditos para garantir a qualidade do
aprendizado. A legitimidade do “reforço escolar” consiste, então, na seriedade da proposta do educador. Faz-se
necessária, portanto, uma reflexão das famílias sobre a educação que desejam para os seus filhos. O artigo 26 da
Declaração Universal dos Direitos do Homem assegura o direito à educação no mundo atual. “Os pais têm, por
prioridade, o direito de escolher o gênero de educação a dar a seus filhos”. Segundo Piaget (2011), “(...) é evidente que
os pais também possuem, e igualmente ‘por prioridade’, o direito de serem senão educados, ao menos informados e
mesmo formados no tocante à melhor educação a ser proporcionada a seus filhos.” Baseadas nessa reflexão, as
escolhas interferem diretamente nos resultados obtidos.

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS
1.1. Relato de experiência com aulas particulares (Márcia)
 
Nasci e morei até 2014 na cidade do Rio de Janeiro, onde trabalhei como docente das séries iniciais e educação infantil.
Com a experiência na alfabetização, costurei a teoria com as práticas que contribuíram para aquisição da lectoescrita
dos meus alunos. Pude perceber, também, uma lacuna no ensino-aprendizagem dessa fase tão importante da
educação escolar que é a alfabetização. As crianças, muitas com bastantes dificuldades em ler e escrever, carregam
esses problemas para as séries seguintes. Russo (2010)  menciona a contribuição da alfabetização de qualidade nos
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anos iniciais para aprendizagem nos anos posteriores. Ao sair da instituição Marista no Rio de Janeiro em 2013, passei
a me dedicar a ministrar aulas particulares. Os atendimentos eram, principalmente, de crianças em processo de
construção da leitura e da escrita.
Segundo Emilia Ferrero e Ana Teberosky, “Entre as propostas metodológicas e as concepções infantis há uma distância
que pode medir-se em termos do que a escola ensina e do que a criança aprende. O que a escola consegue ensinar
nem sempre coincide com o que a criança consegue aprender.” (FERRERO, p.290, 1984). Assim, evidencia-se a
importância de o docente conhecer com profundidade a psicogênese da língua escrita. “O que ajuda o professor
alfabetizador é o conhecimento do processo de desenvolvimento da inteligência do indivíduo e da psicogênese da
língua escrita, isto é, a trajetória que todo indivíduo faz para a construção da escrita.” (RUSSO, 2010).
Dentro dessa concepção, é importante o educador se fazer perguntas para melhor orientar o seu trabalho. Em qual
momento que a criança se encontra? Que estratégias devem ser utilizadas para o seu avanço? São questões que
norteiam a mediação com qualidade para o progresso da criança em desenvolvimento.
Baseada nessa perspectiva, fortaleci o meu trabalho pedagógico no atendimento individual, com a demanda de crianças
– indicadas por profissionais da área da saúde – que apresentavam algum distúrbio de aprendizagem, cada qual com
suas especificidades. O que pude notar foi um caminhar dessas crianças num tempo e forma diferentes dos da escola.
De acordo com Armstrong (2001), baseado na teoria das inteligências múltiplas, as crianças com dificuldades precisam
ser vistas sobre outro ângulo, a fim de perceber seus talentos e investigar seu potencial humano. O que me fez lembrar
da palestra de abertura do ENFOP 2015, quando a palestrante Tereza Penna Firme chamou a atenção para os modelos
avaliativos e a necessidade de observar primeiro as qualidades, e só então distinguir o que pode ser melhorado. Mas a
perspectiva deve ser sempre positiva. Seguindo esse mesmo pensamento, constatei quão graves eram os diagnósticos
ofertados pelos profissionais da área da saúde.
Meu trabalho toma como ponto de partida conhecer o aluno-sujeito de cuja aprendizagem passarei um tempo sendo
mediadora e, principalmente, investigar o que ele já sabe. “(...) você tem que partir do que a criança já sabe, você tem
que partir do que a criança já ouviu, das suas histórias.” (KRAMER, 2002). Já nas primeiras intervenções, utilizo
algumas estratégias para ajudar nesse processo. São crianças emocionalmente abaladas, com baixa autoestima; então
procuro trabalhar a partir dos acertos, e não dos erros. Deve-se levar em conta as hipóteses construídas pelas crianças,
ou seja, conhecer o caminho que ela percorre até chegar à sua resposta tem muito valor.
Tive sempre a preocupação de utilizar materiais que aproximassem o conhecimento do sujeito, explorando objetos
manipuláveis e próximos da realidade das crianças. Grande parte desse material eu confeccionava com algumas
adaptações específicas para determinado aluno e contexto. Minhas estratégias precisavam de tempo. Por isso, era
importante explicar aos pais a minha metodologia para passar-lhes segurança na proposta, já que não tinha como apoio
central o material didático da escola; apenas precisava acompanhar os conteúdos abordados pela instituição.
Parto do princípio de que o aluno precisa acreditar no seu potencial para executar as tarefas escolares com autonomia.
Nesse sentido, fazer junto com ele as tarefas, com mediação pontual, facilita a prática desse princípio. Mas é preciso
avançar. Por isso, divido o tempo da aula em dois momentos: primeiro, solução de dúvidas nas tarefas escolares;
segundo, abordagem com as estratégias fundamentais para o desenvolvimento cognitivo. Fazer pensar, articular,
argumentar, criticar são ferramentas de qualidade para formar sujeitos com pensamento autônomo e retirá-los da zona
de inferioridade. Kamii, assim como Piaget, prioriza a autonomia como finalidade da educação (PIAGET 2011).
A avaliação é ponto crucial nesse processo, pois é uma ferramenta que me auxilia a julgar melhor minhas ações e traçar
futuras intervenções. A cada aula busco conteúdos e competências necessárias para caminhar e alcançar o objetivo
proposto. À medida que vão sendo executadas as atividades, registro minhas observações por escrito com vistas ao
planejamento das próximas aulas. Portanto, cada “erro” pode levar a um futuro acerto. Nessa perspectiva, entendo que
o erro é mais valioso para o educador do que ele imagina. Não basta usar a caneta vermelha (particularmente não gosto
dela) a fim de chamar a atenção para os erros cometidos; deve-se é traçar metas a partir deles. A esse respeito, Antoni
Zabala (2010) diz:
Avaliação na escola deve se dirigir a todo processo de ensino e de aprendizagem e, portanto, não apenas aos
resultados que os alunos obtiveram (...)
(...) entender a avaliação como um processo no qual não apenas se analisa a aprendizagem dos alunos, mas também
as atividades de ensino significa incrementar notavelmente a complexidade dos meios e das estratégias para conhecer
uma unidade de intervenção pedagógica e as competências de todas as ações que nela ocorrem. (ZABALA,2010,p.36)
 
Outra estratégia que sempre utilizei foi começar por atividades que não eram consideradas desafios, apenas
aproveitadas como base para deixar as crianças mais seguras e capazes, requisito fundamental para o futuro avanço e
diminuição da baixa autoestima. Também nessa mesma linha, precisava de um aliado, o entusiasmo. Como obter
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sucesso nas atividades que, às vezes, exigem da criança um esforço imensurável e acabam por trazer o desânimo?
Além de jogos, proponho atividades lúdicas em ambientes diferentes, como por exemplo, visita ao supermercado, e
relacionados ao assunto da aula. Sempre procurei dinamizar as aulas para que não se tornassem um momento tedioso,
assim como as escolas, periodicamente, procuram realizar. Esses momentos são muito importantes, quando os
educadores compreendem a sua finalidade.
 
Ao me mudar em 2014 para Aracaju, deparei com uma realidade, até então, desconhecida. A cidade oferece um reforço
escolar chamado de BANCA, o que, para minha surpresa, não funciona exatamente como reforço, e sim, como
acompanhamento diário de tarefas escolares. Apenas o material didático das escolas é utilizado como apoio e, pior,
alguns desses espaços são regidos por instrutores que nem docentes são. Um cenário que muito me preocupa, pois as
crianças não são estimuladas a desenvolver capacidades de autogestão. E muitas permanecem num mar de dúvidas,
não sendo incentivadas a progredirem com suas próprias capacidades. Por vezes, vejo outro problema grave: com essa
cultura, desvaloriza-se, ainda mais, o papel do pedagogo, profissional capaz de fazer as intervenções necessárias para
ajudar os educandos a pensarem com autonomia. Nessas condições, as crianças apenas reproduzem os
conhecimentos, sem a importante compreensão da finalidade do que estão aprendendo.
Diante disso, proponho que se reflita sobre o caminho que precisamos trilhar para alcançar a educação de qualidade
que desejamos. Verifico que cada vez mais espaços como o da Banca ocupam o cenário educativo como alternativa às
lacunas deixadas pela escola. O que pensar quando mais importa a quantidade que a qualidade do ensino? Sabemos
que, no parâmetro da quantidade (Banca), o valor monetário e profissional diminui, enquanto que, no parâmetro da
qualidade (aula particular), esse valor aumenta. Resta saber se há espaços para essas duas atividades pedagógicas na
cidade de Aracaju.
1.2. Relato de experiência com banca (Magna)
Nesse relato, pretendo mostrar minha experiência como professora de reforço escolar, mais conhecido como “banca”.
Portanto, neste texto, a pretensão é demonstrar que é possível e real, perante a nova estrutura da sociedade, ser a
banca o suporte para a família, que nem sempre tem tempo ou paciência para se dedicar às tarefas escolares. A
procura pelas práticas da banca em Aracaju tem crescido consideravelmente, pois o mercado de trabalho tem exigido
cada vez mais dedicação por parte do trabalhador, como consequência sobra menos tempo para a família. Barham e
Vanalli (2012) dizem:
Além disso, as que trabalham fora sofrem críticas relacionadas à suposta deterioração na qualidade da vida familiar,
uma vez que algumas atividades familiares deixam de ser feitas e outras são repassadas para terceiros, como
faxineiras, babás e outros prestadores de serviços. Assim, aquela que trabalha fora é amplamente criticada, tanto por
ela mesma como por outros.
Como afirmam as autoras, a banca está inclusa nos serviços terceirizados, confirmando a necessidade desse novo perfil
de profissionais na sociedade.
No início de 1985, quando tinha apenas dezesseis anos, comecei, na minha pequena sala de jantar, a receber alunos
para ajudar em suas tarefas escolares. A princípio, achei que não precisava ter nenhuma formação pedagógica, pois
tinha apenas que auxiliar nas tarefas. Foi quando descobri minha paixão pela educação, e resolvi fazer o curso técnico
de formação de professores para o ensino nas séries iniciais do Fundamental I. Assim que terminei o curso, percebi que
não bastava apenas ensinar o aluno a fazer o dever, mas tinha que ir além, pois não basta somente cumprir os deveres,
é necessário também criar hábitos e responsabilidades para realizar as atividades. “A existência do dever de casa se
justifica em razão de dois objetivos fundamentais: fixar a aprendizagem realizada em sala de aula e desenvolver no
aluno o senso de responsabilidade.” (Nogueira, 2002, p.23,24)
Durante minha atuação como professora em sala de aula, pude perceber que a escola envia um excesso de atividades
diárias para casa, isso porque não é a abundância de tarefas que garante o aprendizado, ao contrário, ela estabelece
uma dependência cada vez maior por parte do aluno. E é nesse momento que entra a banca como suporte das tarefas,
buscado apoiar nas dificuldades na execução dos deveres, utilizando o próprio material escolar do aluno para tirar as
dúvidas.
A participação da família e da escola para a construção de novos saberes deve fazer parte da vida dos nossos alunos.
“Todo auxílio prestado à criança em suas atividades de aprendizagem é valido, pois aquilo que a criança faz com o
auxílio de um adulto ou uma criança maior, amanhã estará realizando sozinha.” (VIGOTSKY, 1991)
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Para concluir essas reflexões, afirmamos inicialmente a importância da formação continuada para todos que atuam na
educação, direta ou indiretamente, a fim de apurar o olhar do educador sobre a realidade educacional e sobre o seu
papel na comunidade em que está inserido. O educador é figura articuladora de muitas ações sociais importantes para a
comunidade; portanto, ter uma formação que possibilite o desenvolvimento da consciência crítica e o compromisso
político é essencial.
Quanto ao objetivo do estudo, podemos dizer que foi atingido, na medida em que a  intenção era apresentar relatos de
duas experiências denominadas reforço escolar, porém distintas em vários pontos, e assim mostrar as estratégias
utilizadas para atingir o objetivo esperado por cada profissional. A partir de suas realidades regionais, foram
desenvolvidas as práticas pedagógicas que melhor atendessem à demanda local.
Assim, este artigo apresenta instrumentos para pensar sobre o cotidiano do entorno das escolas e para conhecer
melhor as necessidades da comunidade local, a fim de obter informações mais precisas em prol da qualidade e
legitimidade da prática pedagógica de reforço escolar. Esse artigo oferece subsidio para uma futura investigação no
campo educativo, já que não encontramos muitas pesquisas referentes a esse tema.
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