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RESUMO 

 

O presente estudo se justifica pelo interesse em pesquisar sobre o cotidiano 
escolar, principalmente relacionado aos alunos. Gostaria de aprofundar meus 
conhecimentos relativos ao ensinar e aprender na sala de aula e os desafios 
que se colocam quando os alunos não aprendem. O principal objetivo é 
investigar como se dá o funcionamento das salas de apoio à aprendizagem. 
Para a coleta dos dados, foram utilizados como procedimentos: uma entrevista 
semiestruturada com os principais profissionais da educação envolvidos: 
professor regente, professor da sala de apoio e coordenação pedagógica; a 
análise do Projeto Político Pedagógico da escola, além de observações do 
cotidiano da sala de apoio à aprendizagem de matemática. Para fundamentar a 
análise dos dados, foram utilizadas diversas obras referentes à área da 
educação, que contribuíram para o entendimento do chamado “fracasso 
escolar”, destacando-se, dentre seus autores, Charlot (2000) e Lahire (1997). 
Este estudo é de caráter qualitativo, descritivo e interpretativo evolveu pesquisa 
bibliográfica e de campo em um Colégio Estadual localizado na cidade de 
Cambé/Pr que desenvolve o Programa das Salas de Apoio à Aprendizagem, 
implantado pela Secretaria do Estado do Paraná, nas disciplinas de Português 
e Matemática. Investigamos o percurso das políticas educacionais já efetivadas 
na questão das dificuldades de aprendizagem, bem como sobre o fracasso 
escolar. Como resultados destacamos: o programa apresenta resultados 
positivos, contribuindo para melhorar o desempenho de parte dos alunos que 
apresentam dificuldades de aprendizagem; verificamos dificuldades 
operacionais como a relação às formas de contato entre os professores 
envolvidos: o da sala regular e da sala de apoio e entre estes e a equipe 
pedagógica com prejuízos à troca de informações sobre o 
aproveitamento/dificuldade dos alunos.   
 

Palavras-chave: Educação escolar. Dificuldades de aprendizagem. Salas de 

apoio à aprendizagem.  
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O tema escolhido para se fazer essa pesquisa pelo meu 

interesse em fazer essa pesquisa partiu pelo gosto que tenho sobre o cotidiano 

escolar, principalmente relacionado aos alunos. Gostaria de aprofundar meus 

conhecimentos relativos ao ensinar e aprender na sala de aula e os desafios 

que se colocam quando os alunos não aprendem. O principal objetivo em 

realizar esse trabalho foi de analisar o Programa Sala de Apoio à 

Aprendizagem observando se os resultados melhoraram o desempenho do 

aluno.  

As ideias que nortearam o estudo foram primeiramente as 

observações do cotidiano da sala de apoio à aprendizagem de matemática em 

um Colégio Estadual localizado na região central da cidade de Cambé/Pr. Após 

seis semanas de observações foi feita coleta de dados utilizando uma 

entrevista semiestruturada com os três profissionais que mais se envolviam 

com o programa, o professor da sala regular, o professor da sala de apoio e a 

equipe pedagógica. Também foi feita análise do projeto político pedagógico da 

instituição. Para fundamentar a análise dos dados, foram utilizadas diversas 

obras referentes à área da educação, que contribuíram para o entendimento do 

chamado “fracasso escolar”, destacando-se, dentre seus autores, Charlot 

(2000) e Lahire (1997). 

O primeiro capítulo trata das políticas governamentais já 

realizadas ao longo dos últimos anos, pois a questão do não aprender na 

escola é uma questão que vem acontecendo na educação e preocupando os 

gestores educacionais a muito tempo. Assim, após delinear brevemente tais 

programas o trabalho vai focalizar o atual programa desenvolvido no Paraná.  

A Secretaria de Educação do Estado do Paraná implantou nas 

escolas estaduais o Programa Salas de Apoio à Aprendizagem implantada pela 

Secretaria de Educação do Estado do Paraná, Instrução n. 007/2011 – 

SUED/SEED. Esse programa são salas de apoio à aprendizagem na disciplina 

de Língua Portuguesa e Matemática para alunos matriculados no 6º ano/5ª 

série e no 9º ano/8ª série. Devem acontecer no contraturno, tendo caráter de 

atividades complementares, organizadas com no máximo 20 alunos, tendo 

carga horária de 04 horas-aula semanais.  Os professores regentes indicam os 
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alunos que precisam frequentar o Programa e as famílias desses alunos são 

informados sobre. 

A instrução fala que: o plano de trabalho docente deve ser 

elaborado em conjunto e as metodologias devem ser adequadas às 

necessidades dos alunos. Sendo a SEED/PR é responsável por fornecer para 

os profissionais envolvidos formação continuada e materiais pedagógicos 

necessários. Cabe também ao professor regente diagnosticar as dificuldades 

referentes aos conteúdos básicos de Língua Portuguesa e Matemática 

apresentadas pelos alunos. 

O segundo capítulo faz apontamentos sobre a compreensão 

acerca da dificuldade de aprendizagem ou “fracasso escolar”. Para tanto, se 

apoia em alguns autores: Charlot (2000; Lahire (1997) lançam sobre o 

fenômeno um olhar sociológico sobre a questão do não aprender e também as 

contribuições de Oliveira (2012), que vem trazer uma análise sobre a educação 

inclusiva e Rego (1996) falando sobre a indisciplina e seus diferentes olhares e 

outros.  

O terceiro capítulo mostra os resultados obtidos com a 

pesquisa por meio das observações feitas e das entrevistas com os 

participantes do Programa Sala de Apoio à Aprendizagem desenvolvido pelo 

governo do Paraná em uma unidade escolar. 

Na finalização do trabalho fazemos um balanço das ações 

desenvolvidas e dos resultados obtidos.   

 

 

 

  



10 
 

2. AS POLITICAS EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA A QUESTÃO DAS 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

 

O fracasso escolar é um problema dentro das escolas, que 

vem sendo confrontado por ações governamentais há algum tempo. No ano de 

1983 em São Paulo, foram organizadas estratégias para esse enfrentamento, a 

meta era a melhoria da qualidade escolar e sua democratização. O primeiro 

passo foi envolver a participação de professores em discussões sobre os 

problemas que a educação estava passando. A partir daí, foram publicados 

documentos que visavam a um ensino de qualidade para todos, havendo 

participação da própria comunidade e a valorização do professor (BAHIA, 

2012).  

Uma das principais discussões desses relatórios eram os 

elevados índices de reprovação na passagem da 1ª para a 2ª série do 1º grau, 

ou seja, do Ensino Fundamental atual. Iniciou-se aí a proposta do Ciclo Básico, 

cujo objetivo era reverter os índices de retenção e evasão nas instituições 

escolares públicas. Foi organizado o sistema de ensino de modo que esse 

processo se transformaria em contínuo, assim as duas séries iniciais não 

teriam a possibilidade de reter o aluno. Acreditava-se que esta poderia ser uma 

solução para o problema, porém recebeu muitas críticas no período (Op. cit., 

2012). 

Ainda nesse período, o processo de alfabetização passou por 

mudanças, por ser vista como ultrapassada a alfabetização com cartilhas, 

embora não houvesse uma proposta considerada eficaz para substituir tal 

prática. Os professores se baseavam em orientações de textos que falavam 

sobre metodologias de alfabetização consideradas inovadoras para a época, 

porém ocorriam práticas inconsistentes, as quais resultavam na má formação 

das bases alfabéticas dos alunos que concluíam o Ciclo Básico sem o domínio 

de leitura e escrita. Foi um período de tentativas e experimentos dos 

professores em busca de um ensino melhor (Op. cit, 2012). 

No ano de 1988, foi apresentado o documento Proposta 

Preliminar de Alfabetização, visando orientar os professores a melhorar seu 

trabalho em alfabetização, de modo a possibilitar que eles refletissem sobre 
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seus fundamentos e práticas. Além desta proposta, foram organizados diversos 

materiais para ajudar no trabalho pedagógico, foi um período de intensificação 

da capacitação dos professores alfabetizadores. E, para garantir que se 

continuassem as discussões sobre alfabetização, foi desenvolvido o Projeto 

Alfabetização: Teoria e Prática que desenvolvia um trabalho de reflexões sobre 

alfabetização, contando com profissionais da educação que já haviam 

participado de outros cursos de capacitação para serem aqueles que iriam 

capacitar os professores que atuavam nessa área.  

Outro problema constatado na rede de ensino foi o fato de 

existirem alunos em situação de defasagem idade/série, ou seja, não 

frequentavam a série que era compatível com sua idade. Então, em 1996, foi 

implantado o Projeto Reorganização da Trajetória Escolar – Classes de 

Aceleração, tendo por objetivo recuperar o percurso perdido por alunos que se 

evadiram da escola e, sobretudo, que repetiram duas vezes ou mais a mesma 

série.  

 
Analisando as publicações oficiais sobre este projeto, é unânime o 
reconhecimento deste como um sucesso, especialmente porque 
contou com um intenso programa de capacitação e 
acompanhamento; um número reduzido de alunos por classe – 25 
alunos no máximo; com material de apoio para professores e alunos; 
materiais pedagógicos; recursos didáticos e publicações diversas. 
(BAHIA, 2012, p. 45). 

 

Esclarece Bahia (2012), ao analisar a execução deste projeto, 

que há uma porcentagem significativa de alunos egressos das Classes de 

Aceleração que não são encontrados nos relatórios oficiais. Conclui-se também 

que o desempenho entre alunos egressos e não egressos tinham média abaixo 

do que se esperava, levando a inferir que esta estratégia de ensino não estava 

garantindo a qualidade de aprendizagem desejada. 

Em 1997, foi instituído o Regime de Progressão Continuada no 

Ensino Fundamental no Estado de São Paulo, adotado pela Secretaria de 

Educação, que organizou o ensino em dois ciclos, o Ciclo 1 que é da 1ª à 4ª 

série e o Ciclo 2 que vai da 5ª à 8ª série. Sob esta sistematização, apenas no 

último ano de cada ciclo o aluno poderia ser retido, alterando totalmente a 

forma de avaliação dos alunos (BAHIA, 2012). 
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O objetivo da Progressão Continuada era diminuir os índices 

de repetência e de evasão escolar. Diante das novas orientações à rede, houve 

resistência por parte dos membros das instituições escolares, inclusive eles 

tiveram que compreender e assimilar as novas formas de avaliação. Esta se 

caracterizava como: inclusiva, continuada e progressiva, diferente daquilo que 

já existia: uma concepção de avaliação em que predominava punição. A 

implementação deste sistema de avaliação sem a preparação necessária dos 

profissionais da educação resultou em alunos sem o domínio e compreensão 

necessária dos conteúdos de ensino, fato que pode estar ocorrendo até nos 

dias de hoje (Op. cit. 2012). 

O fracasso escolar, no decorrer dos anos, foi revertido em 

parte pelo governo por meio de diferentes projetos, que obtiveram os 

resultados esperados. Eles eram apresentados, entretanto, em 

descontinuidade com as orientações passadas à rede de ensino, por isto eram 

recebidos com resistência e até mesmo com descontentamento por parte dos 

professores por terem que aderir a uma nova proposta.  

Não se pode desconsiderar que propostas de ações educativas 

são de grande importância para alcançar um ensino de qualidade. Como afirma 

Bahia (2012, p. 55):  

 
Nossos alunos têm o direito de aprender, com competências com 
respeito e preservação do seu tempo e com o reconhecimento de 
seus saberes e potencialidades, num processo que garanta novos 
conhecimentos e que aperfeiçoe sua capacidade de “saber pensar e 
agir” diante dos desafios postos numa sociedade como a nossa. 

 

Esse conjunto de iniciativas procurou promover ações que 

buscassem dirimir o problema da repetência na escola e cada uma, a seu 

modo, acabou produzindo alguns resultados satisfatórios, mas o problema 

persistiu.  

É nesse contexto, que foram criadas salas de apoio à 

aprendizagem para o Ensino Fundamental em escolas estaduais pela 

Secretaria de Educação do Estado do Paraná, Instrução n. 007/2011– 

SUED/SEED (PARANÁ, 2011). Após implantar este Programa, as escolas 

passam a ter uma sala de apoio à aprendizagem na disciplina de língua 

portuguesa e outra na disciplina de matemática para alunos matriculados no 6º 
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ano/5ª série e no 9º ano/8ª série. Estas aulas devem acontecer no contraturno, 

uma vez que o Programa de atividades curriculares é complementar, e com 

uma carga horária de 04 horas-aula semanais. As salas de apoio à 

aprendizagem devem ser organizadas com no máximo 20 alunos. 

 
O funcionamento das Salas de Apoio à Aprendizagem está 
condicionado à frequência de alunos, existência de espaço físico 
adequado, professor e Plano de Trabalho Docente integrado ao 
Projeto Político Pedagógico da escola. (PARANÁ, 2011, p. 02). 

 

 Inicialmente, é apresentado o Programa Salas de Apoio à 

Aprendizagem ao coletivo da escola e decidido com os professores regentes 

que indiquem os alunos que devem frequentá-la. Em seguida, são orientadas 

as famílias sobre o Programa, explicando a importância de os alunos 

estenderem seu tempo escolar, sendo os pais ou responsáveis informados 

quanto à frequência dos alunos. 

Aos professores caberá  

 
Diagnosticar as dificuldades referentes aos conteúdos básicos de 
Língua Portuguesa e Matemática, apresentadas pelos alunos, no que 
se refere aos conteúdos considerados básicos para as séries 
contempladas, indicando-os para a participação do Programa de 
Salas de Apoio à Aprendizagem. [...] Decidir, com a Equipe 
Pedagógica e os professores das Salas de Apoio, sobre a 
permanência ou a liberação dos alunos do Programa. (PARANÁ, 
2011, p. 03-04). 
 

 

O plano de trabalho docente deve ser elaborado “juntamente 

com a Equipe Pedagógica, Professores Regentes, de acordo com o disposto 

no Projeto Político Pedagógico para Língua Portuguesa e Matemática” 

(PARANÁ, 2011, p. 04). O plano deve propor metodologias adequadas às 

necessidades dos alunos, diferenciando-as das atividades da classe comum e 

elaborar materiais didático-pedagógicos de acordo com as necessidades de 

aprendizagem dos alunos. 

A SEED/PR será responsável por fornecer para os 

profissionais, envolvidos no Programa, formação continuada, materiais 

pedagógicos necessários para o funcionamento da sala e estar acompanhando 

o funcionamento do Programa.    
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3. A QUESTÃO DO FRACASSO ESCOLAR: ALGUNS APONTAMENTOS 

 

É comum discorrer sobre o “fracasso escolar” e o porquê ele 

acontece tem sido objeto de estudos há muitos anos. Entretanto, Charlot 

(2000) faz um chamamento à reflexão ao afirmar que não existe fracasso 

escolar, o que se tem são alunos em situação de fracasso, que sofrem 

desvantagens decorrentes de suas famílias que passam por problemas 

financeiros ou até mesmo não possuem valores socioculturais que a escola 

valoriza e que não faz as mediações necessárias para que ele nela se sinta 

integrado. Todo esse conjunto se transforma em um fenômeno que passa a ser 

chamado fracasso escolar. Esta expressão [...] “é uma certa  maneira de 

recortar, interpretar e categorizar o mundo social” (CHARLOT, 2000, p. 13). Ou 

seja, é uma forma de tentar entender o que acontece nas instituições 

escolares, dentro das salas de aula, passando até para os bairros em certas 

situações sociais.  

Brandão, Canedo e Xavier (2012) afirmam que a questão do 

sucesso e fracasso escolar já vem sendo discutida desde as décadas de 1960 

e 1970, e alertam que não se pode valorizar a suposição de que os principais 

responsáveis pelo bom ou mau desempenho seriam os dons e aptidões 

individuais dos próprios alunos. Ou seja, todo o meio em que a criança convive 

influencia em seu desenvolvimento, podendo ser positivo ou não. Por outro 

lado, a questão do não aprender pode ser vista tanto sobre o aprendizado do 

aluno como sobre a eficácia dos professores, além de outros aspectos.  

Em relação ao saber, é claro que existem alunos que não 

conseguem acompanhar o ensino e é aí que deve ser interpretado o porquê de 

não aprender, investigando as situações que esse aluno vivenciou, seja em sua 

história escolar ou familiar. Como destaca Charlot (2000), o aluno que 

apresenta dificuldade precisa ser estudado “de dentro”. Isto quer dizer que se 

devem buscar as origens desse problema, ou seja, pressupor a existência de 

múltiplos fatores que precisam ser considerados.  

No que diz respeito ao trabalho docente, é importante que se 

atente para a metodologia utilizada pelo professor, sobretudo se houver 

porcentagem significativa de alunos que indiquem dificuldades de 

aprendizagem. O foco principal do professor é o aluno, assim, o professor deve 
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priorizar estratégias para que o aluno alcance uma aprendizagem significativa. 

Igualmente importante, são as condições em que o professor realiza seu 

trabalho tanto em termos de recursos materiais como humanos. 

Entende-se que educação de qualidade é aquela que 

proporciona aos alunos acesso contínuo ao conhecimento, aceitando as 

diferenças e a diversidade de cada indivíduo. Alunos que apresentam 

dificuldades no processo educacional têm o mesmo direito de conseguir 

aprender e, para tanto, é preciso que sejam envidados diferentes esforços para 

que sejam bem sucedidos. 

Glat, Fontes e Pletsch (2006, apud OLIVEIRA et al., 2012, p. 

94) trazem uma visão interessante sobre o assunto. Defendem que a educação 

inclusiva – educação destinada a alunos que possuem alguma necessidade 

especial – seja estendida a qualquer aluno que apresente dificuldades na 

aprendizagem. 

 
[...] a Educação Inclusiva pode ser compreendida como uma proposta 
que incentiva transformações na maneira tradicional de se entender 
as dificuldades do aluno, centradas quase sempre em suas próprias 
limitações ou déficits, para uma nova prática que entende as 
necessidades específicas de aprendizagem do alunado. 

 
 

Sob este princípio, a dificuldade de aprendizagem de 

determinado aluno pode ser caracterizada como um processo recorrente ou 

agravado com o tempo, visto que a origem pode ser multifatorial, como: social, 

parental, escolar ou individual. Para tanto, é essencial que a escola cuide do 

que lhe é específico e fique atenta aos indícios que apontem para mudanças 

necessárias nas práticas pedagógicas, de modo que auxilie não só os alunos 

como os profissionais da educação.  

 
[...] é evidente a necessidade de educadores, escolas, sistema 
educativo e também a sociedade, modificarem suas concepções e 
práticas, em relação a todos os alunos para que atitudes 
discriminatórias não aconteçam [...] (CARVALHO, 2005, apud 
OLIVEIRA et al., 2012, p. 94). 

 

Nesta perspectiva, o olhar se volta para o trabalho do professor 

e a importância que deve ser dada ao processo pedagógico ante as 

dificuldades de aprendizagem.  
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Normalmente, a instituição escolar coloca a culpa do “fracasso” 

escolar do aluno na família, decorrentes das situações desfavoráveis vividas 

em casa e em outras situações sociais. 

 
Família e escola compartilham a responsabilidade pela educação das 
crianças, porém nem sempre se percebem como parceiras nessa 
relação. Enfrentando dificuldades, provenientes não só de lógicas 
socializadoras diferentes que caracterizam as famílias dessas 
instituições, mas também da relação desigual que se estabelece, 
principalmente no caso das famílias populares que não detêm o 
capital cultural que a escola solicita, família e escola precisam 
superar o desafio da construção de uma relação baseada no diálogo 
(BRANDÃO; CANEDO; XAVIER, 2012, p. 210). 

 

A tendência em achar o culpado não resolve nenhum dos 

problemas que se apresentam. Os professores precisam encontrar novas 

possibilidades de lidar com as dificuldades de aprendizagem, de modo que 

garantam práticas que favoreçam, efetivamente, o processo ensino e 

aprendizagem e a inclusão desses alunos. “É necessário, portanto, que a 

escola volte-se para si mesma, a fim de que possa perceber, dentre as 

mudanças necessárias, em suas práticas pedagógicas cotidianas, aquelas que 

estão ao seu alcance” (OLIVEIRA et al., p. 110). 

O aluno é um sujeito histórico, social e cultural e, nesse 

sentido, é portador de saberes e experiências vivenciadas. E tais experiências 

podem levá-lo a encontrar dificuldades em determinadas situações, podendo 

até criar uma imagem desvalorizada de si mesmo.   

Neste sentido, na escola, é preciso atentar para práticas 

bastante arraigadas que precisam ser modificadas. Por exemplo, à criança, ao 

se deparar com o cotidiano escolar, imediatamente, é imposto a ela adotar o 

uso de determinadas palavras, tendo que considerar somente um tipo de 

linguagem. Esta postura acaba gerando um afastamento da própria criança em 

se identificar com a escola. É fundamental considerar: 

 
A personalidade da criança, seus “raciocínios” e seus 
comportamentos, suas ações e reações são incompreensíveis fora 
das relações sociais que se tecem, inicialmente, entre ela e os outros 
membros da constelação familiar, em um universo de objetos ligados 
às formas de relações sociais intrafamiliares. De fato, a criança 
constitui seus esquemas comportamentais, cognitivos e de avaliação 
através das formas que assumem as relações de interdependência 
com as pessoas que a cercam com mais frequência e por mais 
tempo, ou seja, os membros de sua família. (LAHIRE, 1997, p. 17). 
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Bernard Lahire (1997) explica que a criança tem tendência em 

desempenhar traços de caráter ou personalidade semelhantes aos 

comportamentos da família em que está inserida. Por isto, é de grande 

importância a instituição escolar estar centrada no aluno, recebendo as 

diferenças que cada um traz, levando em consideração os múltiplos contextos. 

Brandão, Canedo e Xavier (2012, p. 199) falam sobre as 

famílias e escolas e as transformações que vêm ocorrendo. Hoje, não existe 

uma família padrão, esta vem sendo mudada pela extensa gama de formações 

familiares, decorrentes de novas combinações de estruturas e valores. 

Portanto, não há como criar a visão de que todas as crianças são iguais, como 

se viessem da mesma estrutura familiar. Cada criança está crescendo e se 

desenvolvendo com diferentes bagagens culturais. Sendo assim, é de grande 

importância observar a individualidade de cada criança, uma vez que: 

 
[...] o reconhecimento da importância da família na construção do 
habitus – onde se incluem as disposições linguísticas e culturais – 
marcou fortemente o rumo das investigações sobre sucesso e 
fracasso escolar, e deve hoje, necessariamente, passar pela análise 
das articulações, implícitas ou explícitas, tensas ou cooperativas, 
entre famílias e escolas (BRANDÃO; CANEDO; XAVIER, 2012,p. 
200). 

 

Quando acontecem com os alunos casos de “fracassos” 

escolares, podem ocorrer sentimentos de solidão, porque, em alguns casos, a 

família não consegue oferecer orientações para a solução do problema. Por 

outro lado, o aluno se sente totalmente fora das relações escolares, não se 

adequando às exigências e carregando sozinho os problemas que ele 

considera insolúveis.  

As causas para o fracasso também podem ter relação com os 

textos/conteúdos trabalhados, leitura, interpretação e escrita. A escola é um 

universo em que predomina a cultura escrita e o público atendido tem formas 

diversas em sua relação com a escrita, diferentes frequências de recursos, 

modalidades, modos de representação a respeito da prática de escrita e de 

leitura.  

A familiaridade com a leitura é um aspecto importante para o 

“sucesso” escolar, que pode começar na própria casa quando a criança 

conhece oralmente uma história que foi lida por seus pais. Nessa interação, 
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pode ser construído na criança o sentimento de afeto, que acaba por ser 

associado ao livro. 

Lahire (1997) traz o inverso dessa experiência, ao relatar que 

há famílias onde os livros são tão bem cuidados que a criança não pode ter 

acesso a ele por si só, não tem o direito nem de tocá-los. Há também o caso de 

livros serem oferecidos à criança como brinquedos, em que ela tem que 

aprender a utilizá-los sozinha. E ainda tem aqueles que não utilizam os livros 

de nenhuma maneira, sendo um patrimônio cultural morto.  

 
A questão não se limita, portanto à presença ou ausência de atos de 
leitura em casa: quando existe a experiência, é preciso sempre se 
perguntar se é vivida positiva ou negativamente, e se as modalidades 
são compatíveis com as modalidades da socialização escolar do texto 
escrito. (LAHIRE, 1997, p. 21). 

 

Nesta discussão, fica claro que a escrita pode desempenhar ou 

não papel importante para a criança, no sentido de que depende de tudo o que 

já vivenciou, podendo ser positivo ou negativo, interferindo na escrita dentro do 

espaço escolar. A cultura que a criança tem da escrita é fundamental para que 

seja introduzida de maneira adequada ao universo escolar. 

Outro aspecto estudado por Bernard Lahire (Op. cit) refere-se a 

casos quando os próprios pais transmitem um “bloqueio” inicial para seus filhos 

em relação à escola, porque demonstram as experiências negativas que 

vivenciaram na instituição escolar, transmitindo suas angústias e complexos 

das dificuldades que passaram. Este comportamento resulta em problemáticas 

que a criança pode levar para dentro da escola. Também existem pais que 

criam estratégias familiares para ajudar seus filhos. 

Com todas as experiências vividas pelos alunos, é possível 

compreender a visão do autor segundo a qual o “fracasso” ou “êxito” na escola 

“[...] é produto da interação entre determinadas estruturas familiares, motivadas 

por contextos econômicos, sociais, culturais, e de formas de vida escolar em 

um dado período de tempo” (Op. cit., p. 74). 

Lahire (2004, p. 74) afirma que: 

 
Tudo o que acontece dentro das paredes do colégio não pode ficar 
reduzido a motivos de âmbito escolar. Por exemplo, a luta contra o 
desemprego é uma forma indireta de luta contra o “fracasso escolar”, 
já que a desestabilização e a instauração de insegurança no núcleo 
familiar, produto de uma situação de desemprego de longa duração, 
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são incompatíveis com as expectativas de futuro e com o mínimo de 
dedicação que se exige das crianças no plano escolar.  

 

Ante as questões abordadas até aqui, pode-se indagar: O 

“fracasso escolar” se origina onde? Quem tem a responsabilidade pelo 

fracasso? É a escola que não consegue lidar com as diferenças que cada 

aluno tem ou é a família que não prepara devidamente seus filhos para 

ingressar na instituição? Ao seguir esta lógica de buscar os culpados ou 

valorizar as falhas, Charlot (2000) e Lahire (1997) nos fornecem elementos 

para pensar que existem experiências vivenciadas pelos alunos que os levam a 

encontrar dificuldades na escola. 

A instituição escolar precisa de regras para orientar seu 

funcionamento e normas que possibilitem a convivência dos diferentes 

indivíduos que nela atuam, mas é preciso que as normas sejam compreendidas 

pelos alunos e não simplesmente impostas com autoritarismo.  

Como analisa Rego (1996, p. 86): 

 
[...] as crianças precisam sim aderir a regras (que implicam valores e 
formas de conduta) e estas somente podem vir de seus educadores, 
pais ou professores. Os limites implicados por estas regras não 
devem ser apenas interpretados no seu sentido negativo: o que não 
pode ser feito ou ultrapassado. Devem também ser entendido no seu 
sentido positivo: o limite situa, dá consciência de posição ocupada 
dentro de algum espaço social – família, a escola e a sociedade como 
um todo. 

 

A família, por ser o primeiro contexto de socialização em que a 

criança participa, tem grande influência, porém a criança e o adolescente, ao 

longo do seu desenvolvimento, passam por uma multiplicidade de influências 

(exemplos: programas de televisão, violência da sociedade atual, falta de 

autoridade do professor e outros), sendo compreensível que o comportamento 

indisciplina ou disciplina seja aprendido. “Baseando-nos nestas premissas, 

podemos inferir, portanto, que o problema na (in) disciplina não ser encarado 

como alheio à família nem tampouco à escola” (REGO, 1996, p. 96). 

Acrescenta a autora: 

 
Os traços que caracterizarão a criança e o jovem ao longo de seu 
desenvolvimento não dependerão exclusivamente das experiências 
vivenciadas no interior da família, mas das inúmeras aprendizagens 
que o indivíduo realizará em diferentes contextos socializadores, 
como na escola. [...] (REGO, 1996, p. 98). 
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Assim, a escola é um local que possibilita uma vivência social 

diferenciada e que possui normas e regras que precisam ser seguidas. É 

necessário, todavia, que o professor seja coerente ao analisar a conduta do 

aluno e a sua própria conduta, priorizando uma visão diferenciada que 

possibilite tomadas de decisão com influências significativas no processo 

educativo. Ao ser identificado no aluno sinais de indisciplina, as possíveis 

soluções para este fenômeno podem ser encontradas em fatores 

intraescolares. É necessário que os professores considerem as vivências do 

aluno fora da escola “[...] como ponto de partida e, principalmente, façam uma 

análise aprofundada e conseqüente dos fatores responsáveis pela ocorrência 

da indisciplina na sala de aula” (REGO, 1996, p. 100).   

Existem casos em que o aluno não apresenta indisciplina, mas 

não obtém o rendimento esperado na escola, nesses casos, os principais 

discursos emitidos pelos professores são de que os pais são ausentes na 

instituição escolar, omissos e indiferentes às dificuldades escolares do filho, 

“[...] mas isso não pode ser considerado como uma „causa do sucesso‟ das 

crianças” (LAHIRE, p. 336).  

Pesquisas feitas por Bernard Lahire (op. cit) mostram que os 

pais se importam com os desempenhos escolares dos filhos e vêem a escola 

como algo importante na vida deles, mesmo que, em muitos casos, a família 

não possa participar de reuniões, conselhos e festas promovidas pela escola. 

Quando um aluno não aprende, o professor e a escola buscam 

encontrar a origem desse problema, onde está a falha e, com frequência, o 

olhar se volta para o contexto fora da escola, sendo que, em alguns casos, os 

problemas estão ligados especificamente ao próprio ensino, precisando haver 

adequações.  

Com base nestas considerações, serão analisados os dados 

pesquisados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Históricos da pesquisa 

 

Nas primeiras reuniões com o orientador deste trabalho, foi 

decidido que, em um primeiro momento, dedicar-se-ia à pesquisa de campo e, 

ao término da coleta de dados, seria iniciada a pesquisa bibliográfica. A 

primeira meta traçada para o início da coleta de dados foi encontrar um colégio 

estadual que permitisse a entrada de uma estagiária para observar a sala de 

apoio à aprendizagem que lá tivesse. Em um colégio da cidade de Cambé, foi 

solicitada a permissão para as observações, como, no momento, o diretor não 

se encontrava na instituição, foi deixada a documentação para ser analisada. O 

documento esclarecia o porquê das observações na sala de apoio à 

aprendizagem e sua finalidade, informando que os dados obtidos seriam 

utilizados somente para a elaboração deste trabalho de conclusão do Curso de 

Pedagogia. 

No dia seguinte, ao retornar ao mesmo colégio, o diretor havia 

aceitado a entrada de uma estagiária, porém a mesma teria que conversar com 

a professora da sala de apoio para saber se ela concordaria.  Como essa 

professora também não se encontrava na escola, foi deixado um recado para 

ela. Ao retornar novamente ao colégio após uma semana, a professora da sala 

de apoio informou que poderia aceitar uma estagiária se a sala de apoio fosse 

maior, como a sala de apoio desse colégio era menor que as outras, já não era 

adequada para os alunos que a frequentavam, sendo impossível receber mais 

alguém. Porém o diretor afirmou que, dentro de um mês, a sala iria ser 

deslocada para um espaço maior. Um mês se passou e, ao retornar à 

instituição, a sala de apoio ainda estava no mesmo lugar, impossibilitando as 

observações. 

Outro colégio estadual foi visitado, a diretora se encontrava na 

instituição e, ao apresentar a proposta, imediatamente foi aceita, mas também 

foi solicitado que conversasse pessoalmente com a professora da sala de 

apoio para que ela também concordasse. A professora recebeu muito bem toda 

a proposta e aceitou que uma estagiária observasse, por algumas semanas, 

suas aulas na sala de apoio à aprendizagem. 
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A primeira observação se iniciou no dia 02 de outubro de 2012 

na sala de apoio à aprendizagem da disciplina de matemática. A sala era 

constituída por alunos das turmas do 6º Ano que apresentam dificuldades na 

disciplina de matemática na sala regular. O apoio à disciplina de matemática 

acontecia nas terças-feiras, no período da manhã, das 07:30 às 11:00 horas e, 

nas quintas-feiras no mesmo período e horário, acontecia a disciplina de 

português. Como, na escola, o 6º ano é no período vespertino, as salas de 

apoio atuavam no período da manhã. A coleta de dados foi feita somente com 

as observações na disciplina de matemática. 

 

4.2 Alguns aspectos relativos ao Projeto Político Pedagógico  

 

A escola estadual pesquisada situa-se na cidade de Cambé 

e,em seu Projeto Político Pedagógico, foi apresentada, inicialmente,a história 

do surgimento da escola. 

Este Estabelecimento de Ensino situa-se na região central do 

Município, localizado no norte do Paraná, atendendo alunos da região central, 

da periferia da região noroeste e zona rural. A maioria possuía casa própria 

com condições satisfatória de moradia. A formação escolar que prevalecia no 

perfil da comunidade ia de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental, em sua 

maioria, com alguns até o Ensino Superior. Em função disso, eram destacados 

empregos que não exigem qualificação profissional e educacional, como os 

que contratam mão de obra barata e de prestação de serviços.  

Consta ainda no Projeto Político Pedagógico: 

 
Pensando em uma escola para todos, analisamos as principais 
características da clientela escolar e, num trabalho coletivo, 
concluímos que os princípios que norteiam nossas ações devem 
estar baseados numa visão de educação para a cidadania 
consciente, resgatando os valores de liberdade, justiça, solidariedade, 
consciência ética, compromisso social, pois, nos dias de hoje, 
vivemos em uma sociedade que clama por respeito aos seus direitos, 
por isso precisamos investir na formação de cidadãos ativos, críticos, 
autônomos, participativos, capazes de exercer seu papel na 
sociedade, se posicionando e enfrentando as suas urgências no 
contexto da coletividade como cidadãos responsáveis. (COLÉGIO 
ESTADUAL, 2010). 
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O principal objetivo do colégio é ministrar o Ensino 

Fundamental e Médio de maneira a proporcionar aos educandos a formação 

necessária para o desenvolvimento de suas potencialidades, priorizando as 

pessoas, de modo que trabalhassem em clima de amizade, respeito e 

companheirismo entre todos os segmentos da escola, a fim de garantir o 

acesso à apropriação do conhecimento, visando à integração da diversidade 

social, cultural e cognitiva, bem como à preparação para o exercício consciente 

da cidadania. 

Com o objetivo de inovar e aperfeiçoar o processo ensino 

aprendizagem, o qual visa à socialização, respeito às regras e à integração 

escola/comunidade, o estabelecimento destaca o intuito de participar dos 

projetos sugeridos pela Secretaria de Educação, desenvolvendo, de forma 

participativa e satisfatória, os Projetos Programa Viva Escola, CELEM e Salas 

de Apoio de Português e Matemática. Além de outros projetos, como: Projetos 

de Gincana Cultural e Esportiva, Projeto Cidadania, Projeto Cultural da Paz, 

Projeto Resgatando Valores, Projeto de Leitura, Cinema na Escola, Festival de 

Dança, Semana Cultural.  

 

4.3 Caracterizações da escola 

 

No colégio em que ocorreram as observações, pode-se notar 

boa estrutura física com salas de aula em bom estado.  

O estabelecimento tinha à disposição 17 salas de aula, sendo 

que quatro possuíam áreas menores. Contava também com salas distintas 

para direção, secretaria, professores, biblioteca, equipe pedagógica, sala 

especial que atendia a alunos portadores de necessidades especiais, sala 

cedida para documentadora escolar, laboratório do Paraná Digital, laboratório 

do PROINFO (que estava em construção) e um amplo salão com palco. 

Possuía ainda quadra poliesportiva, pátio e um campo de futebol suíço.  

As imagens das câmeras de todas as salas de aula eram 

transmitidas por um computador que se encontra na sala da direção. 

Durante o período de observações, foi notado que a escola 

realmente aplicava aquilo que se encontrava em seu Projeto Político 
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Pedagógico, participando dos projetos sugeridos pela Secretaria de Educação, 

bem como os elaborados por outras entidades.  

Quando se iniciou o Programa dentro da instituição, foram 

abertas salas de apoio à aprendizagem para o 6º e o 9º anos. Como as turmas 

de 6º ano tinham aula no período vespertino, as aulas de apoio eram 

ministradas às terças e quintas-feiras de manhã e, para as turmas de 9º ano, 

as aulas de apoio seriam também de terça e quinta-feira, mas no período da 

tarde, já que esta série funcionava no período matutino. Com o passar das 

semanas, os alunos das turmas do 9º ano que estavam no Programa da sala 

de apoio não estavam mais comparecendo, em decorrência disso, a escola 

acionou o núcleo escolar que autorizou o fechamento da sala de apoio às 

turmas do 9º ano. 

 

 

4.4 A sala de apoio à aprendizagem 

 

4.4.1 Caracterização do espaço 

 

 A sala de apoio à aprendizagem é utilizada pelos alunos das 

turmas do 6º ano e pelas turmas do 9º ano, porém, com a evasão dos alunos 

nessa turma, foi fechada. Frequentam-na os alunos que apresentam 

dificuldade nas disciplinas de matemática e português dos 6º anos. Seu uso 

está organizado da seguinte maneira: nas terças-feiras no período da manhã, a 

sala é utilizada pela professora de apoio da disciplina de matemática, no 

horário das 7:30 às 11:00 horas. Nas quintas-feiras a sala é utilizada pela 

professora de português, tendo o mesmo horário. 

A sala de aula destinada a ser utilizada como sala de apoio à 

aprendizagem era grande, tendo capacidade para comportar quarenta alunos, 

as paredes eram de cores neutras e as carteiras e cadeiras estavam em bom 

estado. A sua localização era excelente dentro da escola, situava-se no 

primeiro corredor da escola, onde se encontra a sala dos professores, direção, 

coordenação pedagógica, secretaria, laboratório de informática e biblioteca. 

Na sala de apoio à aprendizagem, havia TV pen drive e uma 

câmera que havia sido instalada em todas as salas. Havia também dois 
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armários, trancados com cadeado, um deles era utilizado pela professora da 

disciplina de português e o outro pela professora da disciplina de matemática. 

Como as observações foram feitas na disciplina de matemática, somente foi 

visto o que continha este armário: eram diversos materiais que a professora 

utiliza durante as aulas, como folhas de sulfite, folhas de papel almaço, lápis, 

borrachas, apontadores, tesouras e réguas para uso dos alunos caso eles não 

levassem. Guardavam-se também as pastas e cadernos de cada aluno. Havia 

algumas caixas de jogos, mas, durante os dias de observação, eles não foram 

utilizados. 

 

 

4.4.2 Sobre o funcionamento 

 

Ao iniciar o primeiro contato dentro da sala de apoio, foi 

possível observar uma turma agitada, em que os alunos se dispersavam 

bastante com conversas paralelas. Alguns deles eram mais ousados e 

desconcentravam todos os colegas, cantando, chamando para conversar e 

fazendo o uso de palavrões. A maioria dos alunos possuía celular, dificultando 

ainda mais a aula, já que eles mexiam a todo o momento no celular e tudo 

virava motivo para dispersão. A turma tinha que estar em constante ocupação, 

porque se agitavam demais e brigavam entre si, brigas verbais e até físicas, 

mas, no momento em que a professora intervinha, eles demonstravam respeito 

e se acalmavam.  

A professora procurava não dar atenção à bagunça dos alunos 

e continuava sua aula; assim, eles paravam e voltavam a fazer a atividade mais 

rapidamente. Porém, em alguns momentos, a turma se exaltava demais e saía 

do controle, era quando acontecia a intervenção da professora.  

Em todo o início das aulas, era exposto o cronograma do dia, 

em que eram explicadas todas as atividades que seriam realizadas naquele 

dia.As atividades, em sua maioria, estavam em folhas xerocadas, e eram 

predominantemente problemas que envolviam contas de multiplicação e 

divisão.  

Todos apresentavam dificuldades para resolver os problemas, 

por não saberem tabuada, por isto, alguns alunos paravam de resolver os 
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exercícios, nesses casos, a professora abria uma exceção e disponibilizava um 

cartão com a tabuada. Ao término dos exercícios, era solicitado a alguns 

alunos que fizessem a correção no quadro. A função de ir ao quadro responder 

uma conta fazia com que todos se concentrassem mais e buscassem terminar 

o exercício para também ir respondê-lo no quadro. 

Foi nítida a percepção de que a maioria dos alunos também 

apresentava problemas de interpretação de texto. Quando havia um exercício 

que, em seu enunciado, seria preciso descobrir quais das quatro operações 

iriam ser utilizadas, não prestavam atenção e acabavam armando a conta de 

maneira errada.  

Algo positivo foi que cada aluno tinha autonomia sobre suas 

atividades, eles mesmos organizavam as pastas, guardando todas as folhas. 

Um recurso bastante utilizado pela professora foi um jogo de 

bingo, que todos adoravam. Durante o bingo, era cantado um número vezes o 

outro, assim, eles precisavam pensar no resultado e verificar se esse número 

tinha na cartela. 

Outro recurso utilizado foi na sala do laboratório, cada aluno 

tinha acesso a um computador. Todos abriam o mesmo jogo que estava 

armazenado na memória do computador. Neste jogo, apareciam pequenas 

contas que envolviam as quatro operações e o jogador tinha um determinado 

tempo para digitar a resposta e, ao obter um número elevado de acertos, 

passava-se para outra fase. A turma da sala de apoio também tinha contato 

com a biblioteca para jogar diversos jogos de tabuleiro.    

 

 

4.5 O que nos informaram os participantes do Programa: 

professores e pedagogo 

 

Após os dias de observação na sala de apoio na disciplina de 

matemática, foi agendada, individualmente, uma entrevista com os três 

profissionais que possuem maior contato com o Programa da Sala de Apoio à 

Aprendizagem, o professor regente das turmas do sexto ano, o professor da 

sala de apoio à aprendizagem de matemática e a coordenação.  
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Nas entrevistas, a maioria das perguntas são semelhantes de 

uma entrevista para outra. Assim, poderão ser analisadas as relações entre as 

respostas. 

A professora da sala de apoio tem graduação em matemática, 

pós-graduação em gestão escolar e nunca havia trabalhado com salas de 

apoio à aprendizagem. Já a professora da sala regular tem formação básica, 

graduação em matemática, uma especialização em educação matemática e 

mestrado em ensino de ciência e educação matemática, todos cursados pela 

UEL.  

 

4.5.1 O processo de implantação e funcionamento da sala na escola em 

2012 

 

Ante a questão sobre como ocorreu a implantação do 

Programa, a coordenação da escola,consultando a Instrução que o normatiza, 

respondeu por escrito: 

 
A partir da SUED/SEED que regulamenta só critérios para 
abertura da demanda de horas-aulas, do suprimento e das 
atribuições dos profissionais das salas de Apoio à 
Aprendizagem do Ensino Fundamental, da Rede Publica 
Estadual de Educação, as escolas passaram a ter abertura 
automática de 01 Sala de Apoio de Língua Portuguesa e 01 de 
Matemática para alunos matriculados no 6º ano/5º série e 01 
Sala de Apoio de Língua Portuguesa e de Matemática para 
alunos matriculados no 9º ano/8º série, independentemente do 
número de turmas ofertadas a essas séries/anos, nas 
instituições da Rede Pública Estadual. 

 

Tanto a professora da sala de apoio quanto à professora 

regente disseram que não participaram do processo de implantação do 

Programa e, devido ao horário incompatível entre as duas, elas não se falam 

pessoalmente sobre o desempenho dos alunos. A comunicação entre elas é 

feita por intermédio da coordenação pedagógica.  

 
Infelizmente o horário de trabalho não possibilita muitos 
encontros entre nós. A troca de informação a respeito do 
desenvolvimento dos alunos ocorre com a mediação da equipe 
pedagógica e nos conselhos de classe (Professora sala 
regular). 
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De acordo com a Instrução sobre a implantação do Programa, 

o professor regente precisa participar, juntamente com a Equipe Pedagógica e 

o professor da Sala de Apoio à Aprendizagem, da definição de ações 

pedagógicas que possibilitem a superação das dificuldades apresentadas pelos 

alunos. Para isto, é necessário que haja reuniões frequentes entre os três 

profissionais e, no caso desta escola, isso não acontece. 

O primeiro critério utilizado para selecionar os alunos da sala 

de apoio se deu pela avaliação diagnóstica feita pela professora regente. Após 

análise dos resultados dessa avaliação, aqueles que apresentaram maiores 

dificuldades e falta de conhecimentos básicos foram encaminhados para a sala 

de apoio.  

 
São alunos que apresentam dificuldades para compreender os 
conteúdos trabalhados no 6º ano, devido a defasagem de 
aprendizado, dificuldade de concentração e sem domínio de 
pré-requisitos necessários para cursar o 6º ano (Professora 
sala regente). 

 

Feito isto, foram selecionados os alunos que apresentavam 

maiores dificuldades e, em seguida, entrou-se em contato com os pais para 

uma reunião. Como afirma a professora regente: 

 
Após a análise destas atividades, eu faço a seleção dos alunos 
que apresentam baixo rendimento e encaminho uma lista à 
supervisão que dá sequência ao processo, convocando os 
responsáveis desses alunos, explicando o porquê, como e 
quando se dará as aulas da sala de apoio (Professora sala 
regente). 

 

O Programa Sala de Apoio à Aprendizagem oferece reforço 

somente às disciplinas de língua portuguesa e matemática. Ao perguntar às 

três entrevistadas sobre o que elas acham do Programa ofertar somente essas 

disciplinas, as três concordaram que são as principais, essenciais na vida do 

aluno. “Pois são duas disciplinas básicas para a vida do aluno, no mínimo, o 

aluno precisa saber ler, interpretar e calcular” (Professora sala de apoio). 

“Porque são disciplinas essenciais para o aprendizado das demais” 

(Coordenadora pedagógica). 

 
Porque estas disciplinas desenvolvem habilidades 
fundamentais para o crescimento do aluno em qualquer 
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situação. Eu concordo, porque o domínio da leitura, da escrita, 
da interpretação, do cálculo, do raciocínio etc., auxilia o 
indivíduo a compreender diferentes situações em qualquer área 
do conhecimento e em seu cotidiano (Professora sala regente). 

 

 

4.5.2 Ajuda que a escola recebe 

 

As professoras desconheciam se a escola recebe algum tipo 

de ajuda para manter o Programa. E a coordenação confirmou, dizendo que a 

escola não recebe nenhum recurso para participar do programa. Mas  

 
A escola recebe material específico para as duas disciplinas 
(Livro Didático). O professor recebe treinamento, a oferta de 
reuniões para troca de experiências, recebe a visita da equipe 
do NRE responsável pela sala de apoio e acompanhamento da 
mesma (Coordenadora pedagógica).  

 

 

4.5.3 As razões do não aprender na escola 

 

Os alunos que são encaminhados para a sala de apoio 

apresentam dificuldades para compreender os conteúdos trabalhados no 6º 

ano, devido à defasagem de aprendizado, dificuldade de concentração e sem 

domínio de pré-requisitos necessários para cursar a série. Em alguns casos, 

como relatado pela professora da sala de apoio, o aluno não apresenta 

nenhuma dificuldade, porém é indisciplinado demais, não se concentrando nas 

atividades e, consequentemente, não aprende.  

Na disciplina de matemática, o aluno é encaminhado para a 

sala de apoio quando demonstra grande dificuldade para multiplicar e dividir, 

não dominando a tabuada e tem dificuldade para relacionar uma estratégia de 

resolução para os problemas nas atividades propostas. Esta dificuldade ocorre, 

muitas vezes, por não interpretar corretamente os enunciados.  

 
Para ser encaminhado, o aluno apresenta dificuldades em: 6º ano: 
oralidade, leitura, escrita, formas espaciais e quantidades.  
Em nossa escola a sala de apoio dos 9º anos foi fechada pelo núcleo, 
pois quase nenhum aluno comparecia (Coordenação). 
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Na instituição, há alunos que fazem acompanhamento 

psicológico, psicopedagógico, neurológico e com fonoaudiólogo. A professora 

regente ainda completa: 

 
Os acompanhamentos de outros profissionais auxiliam no 
desenvolvimento do aluno positivamente, havendo casos em 
que a falta do medicamento para o aluno faz com que ele tenha 
maior dificuldade de concentração e picos de agitação.  

 

Já a professora da sala de apoio desconhece se há algum 

aluno que faz uso de remédios.  

  Outro aspecto vinculado ao não aprender, bastante discutido no 

âmbito educacional, é a indisciplina dos alunos nas salas de aula e,para 

agravar ainda mais a situação, existem mitos do senso comum sobre este 

assunto, uma vez que, ao se falar em indisciplina,o tema está sujeito a 

significações diferentes para cada individuo. Ante esta constatação, 

primeiramente, é preciso ampliar o olhar sobre o problema da indisciplina, 

questionando falsas certezas e se aprofundando nas relações entre o ensino 

oferecido, o aprendizado do aluno e a educação que se propõe a oferecer. 

O fenômeno indisciplina, como evidenciado a seguir, é 

bastante complexo,  

 
[...] se relaciona com o conjunto de valores e expectativas que 
variam, ao longo da história, entre as diferentes culturas e numa 
mesma sociedade: nas diversas classes sociais, nas diferentes 
instituições e até mesmo dentro de uma mesma camada social ou 
organismo. Também no plano individual, a palavra indisciplina pode 
ter diferentes sentidos que dependerão das vivências de cada sujeito 
e do contexto em que forem aplicadas. Como decorrência, os 
padrões de disciplina que pautam a educação das crianças e jovens, 
assim como os critérios adotados para identificar um comportamento 
indisciplinado, não somente se transformam ao longo do tempo como 
também se diferenciam no interior da dinâmica social. (REGO,1996, 
p. 84). 

 

Apesar da multiplicidade de significados, existe uma visão 

bastante difundida sobre a indisciplina. O aluno, quando não se ajusta aos 

padrões de comportamento esperados e às normas da escola, é rotulado como 

rebelde e, automaticamente, está se referindo à indisciplina. Neste caso, “[...] 

qualquer manifestação de inquietação, questionamento, discordância, conversa 

ou desatenção por parte dos alunos é entendida como indisciplina” (REGO, 
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1996, p. 85). Além disso, cada visão que o professor tiver poderá influenciar, de 

uma forma diferente, a interpretação da indisciplina.  

 

4.5.4 Os resultados e procedimentos para o aluno sair da sala de apoio 

  

Tanto a professora da sala de apoio quanto a professora 

regente afirmam que os alunos que frequentam assiduamente a sala de apoio 

melhoram de forma geral. Como é colocado por elas: “ajuda a esclarecer as 

dificuldades que ele tem por ser uma sala com poucos alunos e o atendimento 

individual” (Professora sala de apoio); “os alunos que frequentam 

assiduamente e que fazem as atividades propostas apresentam 

desenvolvimento e melhoram a organização dos trabalhos e a resolução das 

atividades em geral” (Professora regente). 

Não há um tempo determinado que o aluno possa frequentar a 

sala de apoio, isso acontecerá até suprir sua dificuldade em determinado 

conteúdo. E o mesmo aluno que saiu da sala de apoio pode retornar se 

apresentar outra ou a mesma dificuldade. Existem casos de alunos que 

permanecem o ano todo. 

A decisão é tomada entre as duas professoras para que o 

aluno saia da sala de apoio. Elas analisam se os objetivos estipulados 

inicialmente para o aluno foram alcançados. Para isso, a professora da sala de 

apoio comunica a professora da sala regular sobre o desenvolvimento de cada 

aluno e quando na sala regular um aluno demonstra melhores rendimentos é 

solicitada a saída desse aluno do programa.  

 

4.5.5 Considerações dos profissionais 

 

A pergunta feita aos três profissionais sobre como se sentiam 

participando desse Programa gerou respostas, na sua maioria, em um sentido 

negativo. A professora da sala de apoio relata que é complicado trabalhar 

nessa sala devido à indisciplina que acontece, dificultando a ação do próprio 

professor na identificação da defasagem de conteúdo que o aluno apresenta. 

Ela afirma:  

 



32 
 

É complicado, pois por causa da indisciplina dos alunos fica 
difícil até mesmo avaliar sua dificuldade. Ex: não para sentado, 
atrapalha o amigo, é hiperativo e outros. Mas pra alguns alunos 
eu vejo a satisfação de meu trabalho, vendo que esses alunos 
atingiram o objetivo da sala de apoio. 

 

  A professora da sala regular relata: 

 
Eu me sinto responsável e,às vezes, fico angustiada porque sei 
que as defasagens de alguns alunos são muito grandes e que 
nem eu, nem a professora da sala de apoio, devido as 
condições de trabalho, conseguiremos auxiliar de forma 
satisfatória esses alunos, assim ela também encontra 
dificuldades.  

 

Já a coordenação tem uma visão voltada para a família, cita fatos como 

o descompromisso dos pais, especialmente quanto à assiduidade de seus 

filhos nas aulas de apoio. Suas palavras na entrevista: “Me sinto frustrada 

diante do descompromisso da família em relação à assiduidade dos filhos na 

sala de apoio” (Coordenadora Pedagógica). 

Uma sugestão dada pela própria equipe de coordenação seria 

que o Programa das salas de apoio funcionasse no período de aula, porque, no 

horário inverso, muitos alunos têm dificuldade em conseguir transporte escolar. 

É preciso ponderar, entretanto: Como esses alunos iriam dar conta do 

conteúdo atual que o professor estaria trabalhando em sala de aula juntamente 

com o conteúdo defasado? Essa sugestão parece inviável. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve a finalidade de analisar documentos 

normativos do Programa Sala de Apoio à Aprendizagem do governo do 

Paraná, concepções de professores e equipe pedagógica de uma escola 

estadual sobre as dificuldades de aprendizagem nas salas de apoio e 

relacionar com autores que falam sobre o tema. Seu intuito foi acrescentar às 

discussões já existentes sobre as dificuldades de aprendizagem os resultados 

do Programa Sala de Apoio à Aprendizagem que foi observado. 

Dê início, pôde-se notar que o assunto dificuldades de 

aprendizagem não é algo novo, este tema já vem sendo discutido há décadas, 

e profissionais da educação tentam achar soluções para o problema “fracasso” 

escolar, como rotula Charlot (2000). Infelizmente, mesmo com tantas falas 

sobre o assunto, pouco se tem conseguido fazer na prática.  

 
Diante desse breve panorama, sabemos que ainda são necessários 
muitos esforços que contribuam com as intervenções [...] deve ser a 
continuidade de estudos que abordem a construção de novos 
conhecimentos sobre a realidade escolar (OLIVEIRA et al, 2012, p. 
97). 

 

Nas observações da sala de apoio da disciplina de matemática 

com alunos de 5ª série/6º ano, foi possível perceber alunos que realmente têm 

dificuldades em aprender e outros que só não aprendem porque são 

indisciplinados na sala regular. Nesse caso, o professor precisa ter um olhar 

diferenciado para cada situação, utilizando formas de intervir de maneira eficaz 

no aprendizado de cada um dos alunos.  

Um aluno convive em um meio social que recebe diferentes 

influências originadas do meio familiar, religioso, dos amigos do bairro, na 

escola e onde mais esse aluno tenha contato, construindo um conjunto 

diferenciado de referências em termos de práticas culturais e valores. Assim 

cada aluno que ingressa na instituição escolar é um sujeito individual, cultural e 

social e, como consequência, o processo ensino/aprendizagem também será 

vivido diferentemente.  

Pelo que foi possível observar na sala de apoio à 

aprendizagem, os alunos apresentam dificuldades diferentes uns dos outros e, 
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com frequência, a professora da sala regular não consegue detectar sua 

dificuldade ou dificuldades, já que precisa dar atenção ao restante dos alunos, 

porém não se pode “deixar levar”, alguma atitude precisa ser tomada. É 

fundamental que se informe ou que seja informada sobre a vida particular do 

aluno, como se dão as relações fora da escola, de modo a estabelecer um 

diálogo efetivo com o próprio aluno. Com certeza, são atitudes que 

provavelmente serão esclarecedoras e ajudarão no encaminhamento de 

processo pedagógico. 

Acredita-se que a escola precisa, de todas as maneiras 

possíveis, identificar os problemas existentes e alcançar soluções para os 

alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem, em especial voltando o 

olhar para as especificidades do próprio ensino, adequando-o ao contexto 

atual.  

Diante de toda esta discussão, ao pesquisar o funcionamento 

de uma sala de apoio à aprendizagem é possível afirmar que o Programa 

contribuiu positivamente para todos os alunos que estavam em situação de não 

aprender. Como a sala de apoio se reduzia a um número menor de alunos, em 

que a professora conseguia acompanhá-los de perto, o processo de 

aprendizagem do aluno foi maior e mais rápido. Passando algumas semanas 

observando a sala de apoio, muitos alunos superaram a dificuldade de um 

conteúdo defasado e logo conseguiam ser liberados da sala de apoio. 

O Programa tinha problemas operacionais na escola que foi 

observada a respeito da relação entre professores e entre estes e a equipe 

pedagógica. A professora da sala de apoio não tinha horários compatíveis com 

a professora da sala regular, dificultando o trabalho conjunto entre as duas. 

Normalmente, elas se comunicavam por bilhetes, deixando-os uma para a 

outra nos respectivos armários. Outra dificuldade constatada foi na própria 

equipe pedagógica, porque a pedagoga que se encontrava no período da 

manhã na escola, no mesmo horário em que aconteciam as salas de apoio, 

não ia para a escola no período vespertino. Por ser outra pedagoga quem 

conhecia a realidade de cada aluno que era encaminhado a iniciar a 

participação na sala de apoio, ou seja, a pedagoga da manhã não conhecia os 

alunos. 



35 
 

Estas duas situações aconteciam na escola observada, 

lembrando que todas as observações do projeto foram feitas somente em uma 

escola pública do norte do Estado do Paraná. Estes são problemas 

operacionais que dificultam a comunicação entre os profissionais sobre as 

dificuldades encontradas em cada aluno, bem como auxiliar na forma de 

superá-las. 

Conclui-se que o Programa Sala de Apoio à Aprendizagem 

implantado pela Secretaria do Estado do Paraná demonstra resultados 

positivos para melhorar o desempenho do aluno, porém se houvesse reuniões 

regulares entre todos os profissionais da educação envolvidos com os alunos 

que precisam participar da sala de apoio, com certeza, todo o processo seria 

mais eficaz. Sobretudo entre os dois professores, uma vez que juntos poderiam 

compartilhar experiências e traçar melhoras estratégias para cada aluno que 

apresente dificuldade de aprendizagem. 
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APÊNDICE 

 

Questões e respostas obtidas nas entrevistas 

 

Questões: Professora Sala de 
Apoio 

Professora Sala 
Regular 

Coordenação 

1. Como se 
constituiu a sala 
de apoio na sua 
escola? Você 
participou desse 
processo? 
 

Inicialmente a 
professora regente 
da sala de aula faz 
uma avaliação 
diagnóstica, seguindo 
alguns critérios 
através de uma ficha 
fornecida pela 
supervisão. Não. 

É ofertada em 
contra-turno, 
sendo vinte o 
número de alunos 
a serem atendidos 
por um professor. 
Eu não participei 
da constituição da 
sala de apoio 
nesta escola, pois 
quando cheguei a 
esta escola, a sala 
de apoio já era 
realidade e estava, 
inclusive, citada no 
PPP. 

De acordo com a SUED/SEED 
que regulamenta só critérios 
para abertura da demanda de 
horas-aulas, do suprimento e 
das atribuições dos 
profissionais das salas de 
Apoio à Aprendizagem do 
Ensino Fundamental, da Rede 
Publica Estadual de Educação, 
as escolas passaram a ter 
abertura automática de 01 
Sala de Apoio de Língua 
Portuguesa e 01 de 
Matemática para alunos 
matriculados no 6º ano/5º série 
e 01 Sala de Apoio de Língua 
Portuguesa e de Matemática 
para alunos matriculados no 9º 
ano/8º série, 
independentemente do 
número de turmas ofertadas a 
essas séries/anos, nas 
instituições da Rede Pública 
Estadual. 
 

2. Que 
critérios foram 
usados para 
selecionar os 
alunos da sala de 
apoio? Quem 
selecionou? Como 
selecionou? 
 

Após avaliação 
diagnóstica a 
professora regente 
separam os que 
apresentam mais 
dificuldades e falta de 
conhecimentos 
básicos. 

Ao iniciar o ano 
letivo, eu, sendo 
regente de quatro 
turmas de 6º anos 
das cinco 
existentes nesta 
escola, aplico a 
chamada 
“avaliação 
diagnóstica”, 
levando em 
consideração os 
pré-requisitos 
necessários para o 
aluno cursar o 6º 
ano e atingir os 
objetivos 

O critério para 
encaminhamento do aluno é a 
defasagem de aprendizagem 
em conteúdos referentes aos 
anos anteriores. O 
encaminhamento é feito pelas 
professoras regentes das 
disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática após 
fazerem a avaliação 
diagnosticada no início do ano. 
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estabelecidos para 
esta série. 
Também faço uso 
das primeiras 
atividades 
aplicadas no início 
das aulas. Após a 
análise destas 
atividades eu faço 
a seleção dos 
alunos que 
apresentam baixo 
rendimento e 
encaminho uma 
lista à supervisão 
que dá sequência 
ao processo, 
convocando os 
responsáveis 
desses alunos, 
explicando o 
porquê, como e 
quando se dará as 
aulas da sala de 
apoio. 
 

3. Por que o 
programa de apoio 
elege as 
disciplinas de 
Língua Portuguesa 
e Matemática? O 
que você pensa 
sobre isso? 
 

Pois são duas 
disciplinas básicas 
para a vida do aluno, 
no mínimo o aluno 
precisa saber ler, 
interpretar e calcular. 

Porque estas 
disciplinas 
desenvolvem 
habilidades 
fundamentais para 
o crescimento do 
aluno em qualquer 
situação. Eu 
concordo porque o 
domínio da leitura, 
da escrita, da 
interpretação, do 
cálculo, do 
raciocínio etc., 
auxilia o indivíduo 
a compreender 
diferentes 
situações em 
qualquer área do 
conhecimento e 
em seu cotidiano. 

Porque são disciplinas 
essenciais para o aprendizado 
das demais. Sim, concordo 

Quais são as 
características dos 
alunos que você 

É difícil até mesmo 
avaliá-los, pois são 
muito indisciplinados, 

São alunos que 
apresentam 
dificuldades para 
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recebeu esse ano 
na sua sala de 
apoio? 

alguns 
completamente sem 
base alguma, outros 
pela indisciplina não 
conseguem 
concentrar na 
atividade. 
 

compreender os 
conteúdos 
trabalhados no 6º 
ano, devido a 
defasagem de 
aprendizado, 
dificuldade de 
concentração e 
sem domínio de 
pré-requisitos 
necessários para 
cursar o 6º ano. 
 

4. Você sabe 
se algum dos seus 
alunos faz 
tratamento médico 
ou com outros 
profissionais da 
saúde, psicologia 
ou educação? 
Você acha que 
isso interfere na 
aprendizagem do 
aluno? 
 

Não sei. Mas se 
tivesse acho que com 
certeza esse aluno 
renderia mais na 
produção das 
atividades e seu 
desenvolvimento 
seria bem melhor. 
 

Há vários alunos 
que fazem 
acompanhamento 
psicológico em 
entidades 
públicas, alguns 
tomam 
medicamentos e 
um outro aluno faz 
fonoaudióloga. 
Esses 
acompanhamentos 
de outros 
profissionais 
auxiliam no 
desenvolvimento 
do aluno 
positivamente. Há 
casos em que a 
falta do 
medicamento para 
o aluno faz com 
que ele tenha 
maior dificuldade 
de concentração e 
picos de agitação. 

Sim, há alunos que fazem 
acompanhamento psicológico, 
psicopedagógico, neurológico, 
fonoaudiólogo. 
 

5. O que os 
alunos que 
frequentam a sala 
de apoio não 
sabem/não 
aprenderam? 
 

Pelos alunos não 
saberem a tabuada 
apresentam 
dificuldades em 
resolver quaisquer 
situações problemas, 
pois a grande 
dificuldade deles é na 
conta de 
multiplicação e 
divisão. 

A maioria tem 
dificuldade para 
multiplicar e dividir, 
não dominam a 
tabuada e tem 
dificuldade para 
relacionar uma 
estratégia de 
resolução para os 
problemas/ 
atividade 

Para ser encaminhado o aluno 
apresenta dificuldades em: 6º 
ano: oralidade, leitura, escrita, 
formas espaciais e 
quantidades.  
Em nossa escola a sala de 
apoio dos 9º anos foi fechada 
pelo núcleo, pois quase 
nenhum aluno comparecia. 
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propostas. Não 
interpretam 
corretamente os 
enunciados. 
 

6. Com base 
na sua 
experiência, você 
considera que a 
sala de apoio 
ajuda os alunos a 
aprender? Como? 
 

Sim, ajuda a 
esclarecer as 
dificuldades que ele 
tem por ser uma sala 
com poucos alunos e 
o atendimento 
individual. 

Sim, os alunos que 
frequentam 
assiduamentee 
que fazem as 
atividades 
propostas 
apresentam 
desenvolvimento e 
melhoram a 
organização dos 
trabalhos e a 
resolução das 
atividades em 
geral. 
 

-  

7. Por quanto 
tempo um aluno 
permanece na sala 
de apoio? É 
suficiente? 
 

Não tem tempo, o 
aluno entra na sala 
de apoio e 
permanece até sua 
dificuldade em 
determinado 
conteúdo ser suprida 
mas nada impede 
que ele possa voltar 
novamente. Mas 
também existem 
alunos que estão o 
ano todo. 
 

Os alunos 
permanecem até 
que apresentem 
melhora no 
rendimento 
escolar, porém a 
falta de 
assiduidade 
compromete o 
rendimento deles, 
e alguns 
apresentam tanta 
defasagem e 
descompromisso 
com os estudos 
que o ano todo 
não é suficiente e 
nem o programa 
da sala de apoio 
será suficiente. 
 

-  

8. Qual o 
critério de saída do 
aluno da sala de 
apoio? Quem toma 
essa decisão? 
 

Quando ele atinge os 
objetivos trabalhados 
dentro de sala. É 
uma decisão comum 
dentro o professor 
regente e do 
professor da sala de 
apoio. 
 

Apresentar 
melhora no 
rendimento 
escolar, 
organização das 
resoluções das 
atividades e 
compromisso com 
os estudos são os 

-  
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principais. 
 

9. Você sabe 
se, para 
participar do 
programa, a 
escola 
recebe 
recursos 
físicos e 
financeiros? 
Como esse 
recurso é 
utilizado na 
sua escola? 

Não sei, mas acho 
que não recebe nada 
específico para a sala 
de apoio. 
 

Desconheço A escola não recebe nenhum 
recurso para participar do 
programa. 

10. Qual sua 
formação? Já 
atuou na sala de 
apoio 
anteriormente? 
 

Professora de 
matemática, 
graduação e pós 
graduação em gestão 
escolar. Não. 
 

Formação básica 
foi inteira no 
ensino público e 
em seguida cursei 
matemática 
licenciatura na 
UEL, depois fiz 
uma 
especialização em 
educação 
matemática na 
UEL também e 
atualmente conclui 
mestrado em 
ensino de ciência 
e educação 
matemática pela 
UEL. 

-  
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11. Que tipo de 
material 
pedagógico você 
costuma utilizar 
com seus alunos? 
 

Atividade xerocada, 
laboratório de 
informática, material 
dourado, jogos, 
dobradura, sucata, 
quadro. 

  

12.  Você 
costuma 
acompanha
r o trabalho 
desenvolvid
o na sala de 
apoio? 
Como isso 
acontece? 

 
 

 Infelizmente o 
horário de trabalho 
não possibilita 
muitos encontros 
entre nós. A troca 
de informação à 
respeito do 
desenvolvimento 
dos alunos ocorre 
com a mediação 
da equipe 
pedagógica e nos 
conselhos de 
classe. 
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13. Como se 
sente na condição 
de professor da 
sala de apoio? 
 
Como se sente na 
condição de 
professor que 
encaminha o aluno 
para a sala de 
apoio? 
 
Como você se 
sente 
coordenando (ou 
senso 
responsável) por 
esse trabalho na 
sua escola? 
 

É complicado, pois 
por causa da 
indisciplina dos 
alunos fica difícil até 
mesmo avaliar sua 
dificuldade. Ex: não 
para sentado, 
atrapalha o amigo, é 
hiperativo e outros. 
Mas pra alguns 
alunos eu vejo a 
satisfação de meu 
trabalho vendo que 
esses alunos 
atingiram o objetivo 
da sala de apoio. 

Eu me sinto 
responsável e as 
vezes fico 
angustiada porque 
sei que as 
defasagens de 
alguns alunos são 
muito grandes e 
que nem eu, nem 
a professora da 
sala de apoio, 
devido as 
condições de 
trabalho, 
conseguirá auxiliar 
de forma 
satisfatória esses 
alunos. 

Me sinto frustrada diante do 
descompromisso da família em 
relação a assiduidade dos 
filhos na sala de apoio (6ºano). 
 

14. Em sua 
opinião, por que 
um aluno não 
aprende? 
 

  Vários fatores contribuem para 
a dificuldade de 
aprendizagem: 
- defasagem nas séries 
anteriores 
- evasão escolar (falta de 
estímulo da família) 
- desinteresse do aluno 
- rotatividade de professores 
- metodologia utilizada em sala 
que não é eficaz 
- falta de alguns professores 
(em excesso) 
- Acima de tudo, o despreparo 
dos professores que chegam 
das universidades apenas com 
o conhecimento teórico. 
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15.  
Que 
contribuições 
a escola 
recebe para o 
trabalho na 
sala d apoio? 
E os 
professores? 

 

  A escola recebe material 
especifico para as duas 
disciplinas (Livro Didático). O 
professor recebe treinamento, 
a oferta de reuniões para troca 
de experiências, recebe a 
visita da equipe do NRE 
responsável pela sala de apoio 
e acompanhamento da 
mesma. 
 

16. Que tipo de 
sugestões 
você daria 
para 
aperfeiçoar 
o 
programa? 
 

  Que o mesmo funcionasse no 
período de aula, pois no 
horário adverso o aluno tem 
dificuldade em conseguir 
transporte escolar (período 
integral). 
 

 

 


