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RESUMO 

 

 

Todas as crianças e jovens, de 4 a 17 anos, têm o direito fundamental de frequentar a 
escola pública no Brasil, garantindo o seu acesso aos conhecimentos valorizados 
socialmente e que vão prepará-los para a entrada no mercado de trabalho. Porém, a 
história nos mostra que a escola tem falhado no que diz respeito à permanência do aluno 
na escola. Inclusão está feita com ressalvas que ocasiona fenômenos como o fracasso 
escolar. Diante disso, o que se observa em todo país são os jovens abandonando a 
escola, após repetirem o ano letivo diversas vezes, por não se sentirem fazendo parte 
daquela instituição. Neste trabalho, tomamos como ponto de partida uma pesquisa-
intervenção realizada em uma escola pública, a partir da experiência de estágio 
supervisionado em psicologia escolar, no curso de graduação em Psicologia. A pesquisa 
foi feita com um grupo de 15 alunos de uma turma diurna da EJA– Educação de Jovens 
e Adultos, matriculados numa escola municipal de Campos dos Goytacazes. Muitos 
desses alunos tinham um histórico de repetências, alguns tinham abandonado a escola e 
estavam voltando a estudar naquele ano. A presente pesquisa objetiva compreender por 
que estes alunos continuavam frequentando a escola, mesmo diante dos discursos 
negativos por parte de professores e funcionários. A turma era considerada a “pior”, a 
“mais difícil” da escola, e os jovens como aqueles que “não têm mais jeito”, os 
“vagabundos”. Buscamos compreender também quais os atravessamentos que tornavam 
o trabalho dos educadores tão árduo e desgastante. Analisamos os dados utilizando as 
falas dos professores e dos alunos sobre a dinâmica escolar. Esperamos com este 
trabalho trazer reflexão para o fenômeno do fracasso escolar cuja responsabilidade 
ainda é colocada no aluno, o que faz com que a escola não se implique nas relações 
socioescolares que produzem impactos reais na vida dos agentes inseridos neste 
contexto. 

 

Palavras-chave: Escola pública. Fracasso escolar. Psicologia Escolar. 
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1. INTRODUÇÃO 

“Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes 
desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes 
dominadas perceberem as injustiças sociais de maneira crítica.” 

Paulo Freire. 
 

 

 

O presente trabalho surgiu da experiência de estágio supervisionado em psicologia 

escolar, no curso de graduação em Psicologia na Universidade Federal Fluminense, a 

partir das vivências junto a psicóloga, em uma escola municipal, situada na cidade de 

Campos dos Goytacazes - RJ. Várias situações me levaram a pensar sobre o papel do 

psicólogo dentro do processo de escolarização e suas possíveis contribuições em um 

ambiente tão complexo.  

Quando decidi escrever sobre esse tema meu desejo era expandir minha inquietação 

com o modelo rígido e disciplinar que a escola se encontra, que ao mesmo tempo se 

contradiz quando não presta atenção nas faltas dos alunos e dá nota para que o diário 

não fique com zero. Eu vivenciei no estágio supervisionado situações que me tocaram 

muito e que me fizeram repensar o papel da Psicologia nos espaços que habita e que se 

faz presente como equipe. Dar voz as pessoas que estão oprimidas ou em 

vulnerabilidade é o que me motiva na Psicologia e eu entendi isso quando minha vida 

cruzou com a do Davi (nome fictício). Quando esse adolescente adentrou a sala da 

psicologia aos berros com um professor, ambos descontrolados e se ofendendo, percebi 

que eles não se ouviam, queriam apenas falar para se defender, cada um com seu ponto 

de vista. Eu estagiaria, sem experiência e querendo ouvir o aluno perguntei após a saída 

do professor da sala: - “Davi, você quer falar algo para nós?” Dentre tantas situações, a 

história do Davi me incomodou profundamente, de maneira que consigo lembrar-me 

dela como detalhes.  

A discussão ocorreu porque o aluno citou o professor em uma conversa com os 

colegas, se referindo a ele com um palavrão. O professor, por sua vez, o ouviu falando e 

o levou para a sala da psicologia. Como o adolescente causava muita confusão a sua 

versão da história não teve efeito e prevaleceu a palavra do professor, que pressionou a 

escola para expulsar o aluno. O adolescente no inicio, não queria nos falar nada, mas 

diante da oportunidade de ser ouvido propiciado pela equipe de psicologia começou 



 

relatando sua história. Desde o inicio, ele vive cercado por violência, tráfico e drogas no 

lugar onde mora, disse que sua mãe sofre ao vê-lo no crime, mas como ele mesmo disse 

“é difícil sair”. Percebemos que ele pedia socorro, porém não se colocou como vítima e 

aproveitou aquele momento para fazer um desabafo.  

Entendemos que a escola era uma saída possível para que o Davi tivesse uma 

experiência fora da criminalidade. No entanto, expor essa visão para a direção não foi o 

suficiente para mantê-lo na escola. O pai do Davi foi chamado, porém de nada adiantou. 

Ele não se preocupava com o adolescente, estava tão ocupado que nem ouviu a 

psicóloga e nem pediu uma chance para o filho, talvez por falta de instrução, talvez por 

falta de saber ou de vontade. Então, o aluno saiu da escola naquele dia com uma carta 

de transferência na mão. Para que tivesse alguma chance ele levou um bilhete também 

com a solicitação do comparecimento de sua mãe a escola, pois sem o apoio da família 

a instituição não pode fazer muito pelo jovem. Contudo a escola já sabia que a mãe não 

iria e por isso não queria se responsabilizar sozinha pelo fracasso do aluno. No desfecho 

dessa história o Davi tentou entrar na escola algumas vezes mesmo sem a presença de 

sua mãe, mas foi barrado e acabou desistindo.  

Diante deste acontecimento senti desilusão e incapacidade de agir para mudar o 

rumo dessa história.  Ao mesmo tempo senti necessidade de falar sobre isso de discutir 

o assunto do fracasso escolar e de tornar mais clara essas práticas cotidianas que podem 

fazer perder vidas. Para tanto, buscamos escrever sobre a escola, que embora seja um 

lugar importante de aprendizado e convívio social tem mantido uma relação distanciada 

e fria com os alunos desconsiderando as suas dimensões humanas, suas subjetividades e 

modos de estar no mundo. Muitas vezes, a escola prioriza apenas a transmissão de 

conteúdos enrijecidos e arraigados de um modelo ultrapassado que reproduz a exclusão 

e desigualdade social. 

Buscamos, neste trabalho, refletir sobre o fracasso escolar que se refere a distorção 

idade/ano e repetência dos alunos, pois acreditamos ser este um fenômeno que precisa 

ser debatido e problematizado visto que não se trata de um fenômeno natural e sim uma 

construção social que produz segregação e divisão de pessoas em grupos hierárquicos. 

Neste estudo, procuramos compreender a relação de um grupo de alunos da EJA diurno 

– Educação para Jovens e Adultos – com uma escola pública municipal, em Campos 

dos Goytacazes. Apesar dos rótulos de “desajustados” e “fracassados”, os alunos 



 

frequentam a escola. Através da pesquisa intervenção buscamos compreender qual a 

motivação que os mantinham assíduos na escola ainda que na sala de aula os resultados 

fossem notas vermelhas. Através da realização de uma oficina, tínhamos como objetivo 

fazer uma discussão com os jovens sobre como eles estavam se sentindo diante dos 

rótulos recebidos dos professores e funcionários e buscar ressignificar a relação deles 

com a escola. 

No projeto da modernidade, a escola é o espaço da diversidade, do 

desenvolvimento, do contato social e responsável por formar cidadãos comprometidos 

com os direitos e deveres para viver em sociedade. Por esse motivo ela é a instituição 

mais importante para a educação do sujeito juntamente com a família. Segundo Matos 

et. al. (2013) além da aquisição de conhecimentos, a escola se configura como um 

espaço de sociabilidade, com experiências de encantamentos amorosos e afetivos, de 

descobertas que fazem parte do processo de construção subjetiva. No entanto, para 

algumas crianças e jovens pode ser um espaço de desilusão. Nessa perspectiva, o 

fracasso escolar é apontado como uma das faces da inclusão feita com ressalvas. 

Matricula-se o aluno principalmente na escola pública que obrigatoriamente deve 

garantir vagas a toda população, mas não se trabalha com recursos capazes de acolher 

suas diferenças. A escola mantém intramuros o ‘aluno problema’ que, na maioria das 

vezes, é improdutivo academicamente, aguardando uma oportunidade de transferi-lo ou 

convidá-lo a sair da escola para assim se livrar do problema. Essa prática comum de 

funcionamento torna a escola o reflexo do modo simplista de resolver questões 

complexas sem se implicar com a permanência e o aprendizado do aluno na instituição, 

pois dessa maneira as classes dominantes têm mais fáceis a manutenção da ordem 

escolar e social (ROCHA, 2008; FRANSCHINI & VIANA, 2016). 

O poder público trabalha essa problemática do fracasso com manejos que não tem 

dado conta de reverter todos os quadros que culminaram na distorção idade/ano e na 

evasão escolar, pois retira a autonomia do professor dentro da sala de aula impedindo-os 

até mesmo de elaborar as avaliações bimestrais de seus alunos. Além do mais, o 

conhecimento trazido pelo aluno é desconsiderado, pois o que importa é estar na idade 

compatível com o ano escolar, sem oferecer as condições necessárias para estar numa 

turma mais avançada. Não basta estarem na série certa para a idade, os alunos precisam 

saber sustentar os desafios do conteúdo vinculados a cada ano letivo. Sem ter um 



 

conhecimento básico para assimilar não é possível acompanhar a turma, gerando 

repetência (FRANSCHINI & VIANA, 2016). 

Tivemos a oportunidade de observar tanto na literatura quanto na prática a relação 

do fracasso escolar com o processo de escolarização. A maneira como as grades 

curriculares das escolas estão estruturadas não é atraente e muitas vezes não faz sentido 

nem contribui para a vida presente dos alunos. Por isso, temos alunos que simulam 

aprender e professores que simulam ensinar. Como coloca Esteban (2009):  

“A escola estruturada como parte do projeto da modernidade não se tornou 
realidade e seus princípios fundadores – a verdade como lei, o rigor como 
método, a transmissão dos conhecimentos socialmente válidos e necessários 
como finalidade – mostram-se insuficientes para enfrentar os desafios que a 
vida cotidiana contemporânea impõe” (p.125).  

O entendimento do fracasso escolar, um fenômeno tão amplo e complexo, denuncia 

que o sistema político educacional não está cumprindo o papel de promover a 

permanência do aluno na escola. Daí pode pensar que na prática é mais fácil e vantajoso 

criar outro problema, agora de saúde, medicalizando o aluno “desviado” do que 

reformular a maneira de ensiná-lo. Para garantir esse posicionamento, a figura do 

psicólogo é determinante. Quando está presente na escola se torna responsável por fazer 

os encaminhamentos para a rede de atendimento de fora da escola, mas quando não tem 

esse profissional na instituição o próprio professor ou diretor faz o encaminhamento 

(KALMUS & PAPARELLI, 1997). 

A escola, em função da estruturação do sistema educacional brasileiro, naturalizou 

responsabilizar apenas o aluno pelos problemas de aprendizado que eles enfrentam seja 

pela ordem psicológica, fisiológica ou social; colocou na psicologia a responsabilidade 

de instituir essa prática como científica e, com um olhar medicalizante e padronizado, 

acaba por consolidar a desigualdade determinando os destinos dos alunos na sociedade 

com rótulos e diagnósticos (ASBAHR & LOPES, 2006; ESTEBAN, 2009). Com a 

experiência no campo ouvi dentro da escola professores em conflito com alunos 

querendo um posicionamento da psicóloga em relação a diagnósticos para mau 

comportamento, falas como: “Ele tem um probleminha!” “As atitudes deste aluno não 

são normais!” “Encaminha ele pra tomar um remedinho pra acalmar!” “Vamos 

transferir esse aluno porque uma fruta podre contamina a cesta toda e ele vai contaminar 

a turma!”.  



 

Participando dos conselhos de classe ouvi falas como “Pior turma!” “Esse aluno 

não tem jeito!” “Não consigo dar aula nesta turma!” “O aluno nunca frequentou e eu 

tenho que dar nota? Que sistema é esse?” “Escolham o aluno ou eu (professor)!” 

Percebemos que os professores estão exaustos e os alunos também porque a maneira 

como a escola está estruturada é ultrapassada para tempo presente, além de exigir um 

nível de produção fabril. Diante desses exemplos do dia-a-dia escolar o psicólogo 

precisa ter uma postura ético-política estabelecida (CORD, et. al. 2015). Para não ser 

tentado a naturalizar esse hábito de culpar o aluno, historicamente corriqueiro nas 

escolas públicas. O desafio de desnaturalizar essas práticas e ideais que povoam o 

pensamento dos profissionais da educação em relação a patologização do aluno torna-se 

desgastante, pois se trata de lutar contra pensamentos cristalizados numa sociedade que 

se organiza através de políticas públicas pensada para a população sem a participação 

dela, principalmente a população mais pobre (ESTEBAN, 2009).   

Todavia, nossas escolas precisam se implicar na maneira como está estruturado o 

modo de transmissão do conhecimento. A prática desgastante do cotidiano das escolas 

tem produzido invisibilidade e silenciamento dos seus atores e provocando o 

afastamento e desinteresse na instituição (KALMUS & PAPARELLI, 1997). As 

práticas escolares se passadas por ressignificação tendo como base a igualdade e o 

acesso de todos na escola com participação e liberdade poderá se tornar cada vez mais 

universalizada e democrática, além de valorizar a produção de conhecimento que os 

atores trazem a partir de suas histórias e das experiências de vida (ESTEBAN, 2009; 

MATTOS, 2013). Pois através de uma perspectiva mais humanitária de dar voz aos 

agentes envolvidos nos processos escolares que se tem a possibilidade de enfrentar os 

desafios como o do fracasso escolar com um olhar mais atento as particularidades de 

cada grupo (ESTEBAN, 2009).  

Neste trabalho, abordamos os eixos norteadores da problemática do fracasso escolar 

em três capítulos. No primeiro capítulo “Compreendendo a construção do fenômeno 

fracasso escolar” discorremos sobre o processo histórico da escola e os caminhos que 

fizeram possível o surgimento do fenômeno fracasso escolar. As relações que estão 

vividas no cotidiano das escolas são frutos do desdobramento histórico de nossa 

sociedade que se desenvolveram até chegarmos à atualidade, mas será que a escola se 

atualizou? Ainda é possível se ver na escola práticas do passado que não fazem sentido 

no presente, mas que aos poucos vão se adaptando e se adequando as pessoas desse 



 

tempo. No contexto atual, os professores perderam seus postos de possuidores 

exclusivos do saber. Por outro lado, a família também sofreu transformações e não pode 

ser sozinha a responsável pelo mau desempenho do aluno. 

No segundo capítulo, “Dimensões Políticas da Educação” destacamos a participação 

política no processo de ensino-aprendizagem. Diante do processo histórico o acesso a 

escolarização da população é algo que vem sendo construído e popularizado, mais que 

isso, se tornou lei. As crianças e jovens com idade entre 04 e 17 anos precisam estar 

matriculados na escola. Um trabalho longo e demorado para a erradicação do 

analfabetismo no Brasil e para alcançar níveis significativos de bom desempenho 

escolar num cenário mais amplo. Em Campos dos Goytacazes, município extenso em 

território e com muitas escolas, a média dos últimos anos no IDEB – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica foi inferior a meta estipulada. Essas avaliações 

demonstram que ainda existe muito a se fazer na cidade e em todo o país pela educação. 

No terceiro capítulo, apresentamos a análise da experiência na escola que foi 

dividida em duas partes. Na primeira, abordamos as falas de alguns educadores sobre os 

alunos principalmente aqueles que frequentam a EJA, na seção “Inclusão-Exclusão: O 

dever dos docentes” A percepção que tivemos é que o grupo de professores vivencia 

diariamente situações constrangedoras, que desestimulam e causam adoecimento no 

trabalho, tendo reflexo direto na relação professor-aluno. No entanto, alguns 

profissionais fazem a diferença no espaço escolar e representam a esperança e o 

acolhimento que a escola pública precisa ter com seus alunos, que vivem muitas vezes 

em situação de risco e vulnerabilidade. Na outra parte “Construções identitárias: O 

exercício dos alunos” analisou as falas dos jovens durante as atividades desenvolvidas 

com um grupo de alunos de uma turma de EJA do segundo segmento do ensino 

fundamental, a partir de três eixos de análise: “O lugar dos jovens da EJA na escola”; 

“Expressões juvenis: Trabalho e Consumo”; e “Violência e desejo de mudança”. 

Na primeira seção, refletimos sobre a participação dos jovens na escola, seus lugares 

favoritos e os lugares proibidos. Os alunos aproveitaram para sinalizar questões 

importantes como a falta de professores, horários, além da tensa relação existente para 

circularem nos ambientes da escola. Na segunda, trouxemos à luz a construção social do 

jovem, suas percepções, desejos, modos de se apresentar o mundo através das roupas e 

do consumo e tendo o trabalho como base para suas conquistas. Por fim, abordamos 



 

uma reflexão pertinente nesse grupo: a violência e o desejo de mudança, pois muitos 

alunos relataram que respondiam as criticas feitas a eles com agressividade, no entanto, 

o desejo de mudança é experimentado na persistência em frequentar as aulas 

acreditando num futuro melhor e mais justo. 

Na articulação dos três capítulos, acrescido a nossa experiência na participação com 

os jovens da turma de EJA semanalmente, surgiram algumas questões: Quais os 

caminhos possíveis para esses jovens? Só existe uma maneira de acessar o 

conhecimento e é em cadeiras enfileiradas? Os conteúdos escolares têm conexão com a 

vida cotidiana? A escola está a serviço de quem? Fracasso escolar é uma verdade ou 

uma consequência?  

 

 

2. COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DO FENÔMENO FRACASSO 

ESCOLAR 

“Diga-me eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e eu 
aprenderei.” 

Benjamin Franklin 

 

 

A citação acima ilustra a lógica da aprendizagem de maneira simples e que 

possibilita a compreensão do conhecimento através da relação interpessoal. Porém essa 

relação se encontra em dificuldade nas escolas públicas brasileiras. Infelizmente o que 

se observa no cotidiano é professor ensinando sem dar sentido ao conhecimento 

transmitido reproduzido nas práticas escolares e alunos que frequentam a escola sem de 

fato aprender. 

Para entender como se dá a aprendizagem é necessário recorrer a história, pois o 

presente é reflexo do passado. Desde o nascimento, a atividade que desempenhamos é 

aprender, sem ela não seríamos capazes de viver, pois nossa constituição subjetiva e 

social depende da aprendizagem resultante de nossas experiências no coletivo. No 

tocante de nosso estudo, a história recente nos revela que o fracasso escolar não se trata 

de um fenômeno surgido do nada, ele faz parte de um processo delicado em que as 

relações sociais se organizam de maneira conflituosa e de dominação do semelhante 

(TACCA & REY, 2008). 



 

Nos tópicos a seguir, dialogaremos com a construção da escola e como ela vem se 

estruturando ao longo do tempo até chegar à atualidade, bem como as relações escolares 

que refletem as falhas da escola no fenômeno fracasso escolar legitimado no cotidiano e 

consolidado na vida dos alunos de baixa renda das escolas públicas brasileiras.  

 

 

2.1 ESCOLAS NO PASSADO E NO PRESENTE: A PRODUÇÃO DO 

FRACASSO ESCOLAR 

 

 

Na Idade Média, a importância de aprender propiciou a criação de espaços que 

permitisse desenvolver alguma habilidade. A partir desse pensamento a escola surgiu 

com a proposta de socializar os conhecimentos produzidos que são necessários para a 

vida social e a constituição humana. Ao longo do tempo a escola se alicerçou e precisou 

democratizar o conhecimento tornando-se um espaço privilegiado na 

contemporaneidade (TACCA & REY, 2008). 

No século XIX, a família burguesa se tornou a referência de família e tudo que 

destoava desse modelo era visto como uma ameaça capaz de manchar a sociedade, estes 

eram chamados de regenerados. Então, neste período, a escola se tornou alvo dos 

conhecimentos médicos, pois as crianças eram monitoradas com o intuito de encontrar 

os sinais de desajustes que pudessem ameaçar a sociedade burguesa (ASBAHR & 

LOPES, 2006). 

Neste período histórico a psicologia se apresenta e começa a ser entendida como 

ciência. Entra nas escolas com o convite de monitorar e classificar os alunos separando-

os em produtivos ou não. A psicologia colaborou com seu conhecimento para a 

exclusão e segregação da população, principalmente a população pobre. A psicologia 

estava na escola, mas não a pertencia, não fazia parte da equipe escolar, sua função era 

de confirmar a prática do fracasso escolar dando a ele uma conotação cientificista. 

Assim, com o carimbo em punho torna a culpa do fracasso escolar algo focado no 

aluno, na sua estrutura genética ou na sua família (ASBAHR & LOPES, 2006). 



 

O Brasil vivenciou no século XIX a influência das teorias raciais formuladas na 

Europa, como o chamado “darwinismo social” que coloca a responsabilidade das 

diferenças sociais nas diferenças orgânicas, étnicas e culturais de cada grupo, neste 

sentido as práticas de exclusão ficavam por conta do ambiente que as pessoas nasciam, 

desconsideravam-se as desigualdades como questões sócias históricas, afirmando ser 

um problema de capacidade intelectual (PATTO, 1992; ASBAHR & LOPES, 2006).  

Essa relação serviu por muito tempo para justificar o acesso de uma pequena parcela 

da população a educação, enquanto que grande parte da massa popular brasileira ficou 

de fora devido a tamanha variedade mestiça da nação. Todavia, era necessário fazer 

justificativas teóricas para que alguns mestiços tivessem acesso a vida social sem o 

estigma de degenerados e, por isso, no final deste século surgiu a ideia de regeneração 

racial, abrindo espaço para uma pequena parcela o acesso a educação, no entanto, a 

maior parte da nação permaneceu a margem com o rótulo de irrecuperáveis (ASBAHR 

& LOPES, 2006). 

Nessa reflexão, a escola em sua construção histórica se apresenta ao longo dos anos 

através de dois grandes pensamentos: transmissão de conhecimento com a 

homogeneização do saber e o controle disciplinar da população. Com o advento da era 

industrial a economia vivenciou um momento de ascensão do modelo capitalista e por 

esse motivo a escola é um ambiente favorável a formação de mão de obra. Para tanto, a 

escola tem a tarefa de adequar e qualificar todos os alunos ao conhecimento 

sistematizado em preparação para o mercado de trabalho. Uma preparação sem espaço 

para questionamentos, pois na escola se aprende a cumprir ordens e decorar fórmulas 

para que no espaço do trabalho as atividades possam ser realizadas com êxito 

(MACHADO, 2009). 

 A sociedade capitalista deseja corpos dóceis para o trabalho intenso, com isso a 

economia cresce favorecendo a minoria que está no topo da hierarquia e diminuindo a 

capacidade de pensar criticamente da grande massa populacional que sonha em chegar a 

algum lugar. Assim, a escola tem o objetivo de formar adultos produtivos capazes de 

aprender as normas e regras sociais, pois desde pequeno aprende-se a desenvolver 

habilidades que poderão ser úteis para o trabalho, a função da instituição escolar é 

disciplinar com o objetivo de manter a população ajustada nos papéis sociais que elas já 

possuem, porém capazes de consumir economicamente. Isso soa meio contraditório do 



 

pregado pelas políticas públicas que garantem ser pela educação o caminho para as 

melhorias da vida da população e crescimento na hierarquia social. Segundo Rocha 

(2008), a escola é vendida como a única promessa de oportunidade que levará a 

compreensão da vida e a promoção do status social, principalmente, para as populações 

mais pobres. Todavia, o que se testemunha no cotidiano é que os professores estão 

engessados pelo sistema tendo que passar conteúdos desgastantes que não desperta o 

interesse dos alunos, pois esses conteúdos não estão associados à realidade em que os 

alunos vivem. 

No que diz respeito ao conceito do fenômeno fracasso escolar, muitos autores como 

Patto (1992), Asbahr & Lopes (2006) e Esteban (2009) ressaltam que em nosso país 

essa realidade de individualizar o fracasso está muito enraizada na cultura, colocando a 

responsabilidade no aluno e na família, sendo uma prática historicamente construída, 

mas que no cotidiano devido a frequência que ela acontece naturalizou-se. No 

contemporâneo a escola ainda constitui um fundamental espaço para a inserção e 

aprendizagem da criança e do jovem na sociedade, porém não divide essa 

responsabilidade somente com a família, mas com as mídias e redes sociais através da 

televisão, internet e celulares que estão presentes no dia-a-dia. 

Podemos dizer que a escola ainda não mudou totalmente, pois continua inabalada 

em seus conceitos e práticas. Uma prova disso está na didática que trata de transmitir o 

conhecimento aos alunos. A didática, através da prática pedagógica, se apresenta nas 

escolas com uma formalidade conceitual homogênea pautada em uma concepção ideal 

de aluno. Trabalha com a ideia de que o aluno está na escola pronto para aprender em 

todo tempo e a disposição do saber. Então considera o aluno que não aprende um 

portador de barreiras intelectuais, bem como distúrbios de comportamento que o impede 

de avançar (VIÉGAS, 2015; CHARLOT, 2009). 

No entanto, essa relação pedagógica de disposição, aceitação inquestionável do 

conhecimento e generalização do saber não se aplica de fato aos alunos, falta à didática 

pedagógica considerar o aluno tal como ele se apresenta em sala de aula. Alunos 

singulares com dificuldades sociais, econômicas, familiares e tantas outras que vão 

influenciar diretamente na aprendizagem, pois constituem o sujeito. Tais elementos 

combinados a uma transmissão de saber rígido produzem o fracasso escolar, porém a 

instituição escolar continua a responsabilizar o aluno, vítima do processo de 



 

escolarização excludente e desigual que, além de tudo, ainda é responsável por 

contribuir na sua formação subjetiva (VIÉGAS, 2015; CHARLOT, 2009). 

Conhecer a relação pedagógica e a prática profissional dentro das escolas é 

importante para entender que elementos propiciam o fracasso escolar nas escolas 

públicas brasileiras. O Poder público está diretamente relacionado ao conteúdo 

apresentado aos alunos na sala aula, através das políticas e ações nas escolas estando 

responsável por manter uma estrutura manipuladora que responsabiliza os alunos e seus 

familiares pelo fracasso escolar se mantendo intacto na formação de alunos que 

incapazes de questionar a realidade no exercício de sua cidadania acabam optando pela 

aceitação das condições excludentes de escolarização ou abandonam a escola (VIÉGAS, 

2015). 

A fragmentação do conhecimento através das disciplinas escolares levou a escola a 

valorizar comportamentos mecanizados de produção confiando que essa é a maneira de 

levar o aluno ao sucesso escolar. Porém padronizar o conhecimento conduziu a 

padronização das pessoas, permitindo que só algumas pessoas sejam bem sucedidas, 

pois se trata de um modelo pronto em que as pessoas precisam se adequar e não o 

contrário. Pensar a partir da maneira como a escola está estruturada nos permite 

entender porque alguns alunos conseguem avançar na compreensão dos conteúdos 

escolares e outros não e por isso são considerados fracassados (TACCA & REY, 2008). 

As tramas macropolíticas atravessam os embates micropolíticos e vice e versa. 

Nessa perspectiva, diversas escolas no Brasil vivenciam situações de fracasso, e são 

classificadas tais como ruins ou péssimas no desempenho avaliativo do governo a partir 

da média das notas das provas que são aplicadas em um único dia aos alunos da rede de 

ensino em exames nacionais ou estaduais. Porém não é difícil entender que essa lógica 

avaliativa é excludente, pois a elaboração das provas não passa pelo crivo da observação 

das necessidades de cada região do País e tampouco a realidade das escolas, muitas 

vezes, localizadas em áreas de risco e violência sem os recursos e verbas necessárias 

para atingir ‘as médias’ e objetivos estipulados (PATTO, 1992; FRANSCHINI & 

VIANA, 2016).  

A escola hoje vivencia a implantação dos direitos igualitários entre as pessoas 

democratizando a maneira de ensinar nacionalizando os conteúdos escolares através de 

leis, resoluções e decretos que orientam as políticas e diretrizes federais, estaduais e 



 

municipais ao encaminhar as crianças e jovens com idade entre 4 e 17 anos a 

frequentarem a escola. No entanto, se observa um distanciamento entre as leis e a 

realidade cotidiana, pois se vive uma inclusão-exclusão com alunos frequentando a 

escola com altos níveis de reprovação tendo como justificativa a simples falta de 

interesse por parte dos alunos, isentando a escola da responsabilidade dos 

acontecimentos negativos. 

Os exames nacionais como ENAD e ENEM são exemplos dessa prática. A ideia de 

democratização do conhecimento consiste em dar oportunidades iguais para que todos 

tenham acesso a escola. No entanto, aprender se tornou obrigatório e alguns 

conhecimentos foram eleitos fundamentais, com um formato único de transmitir o saber 

sem considerar a singularidade e pressupondo que todos aprendem da mesma maneira 

(TACCA & REY, 2008). 

Na escola os alunos introduzidos desde pequenos no ritmo dos moldes do trabalho 

com prazos e avaliações, visto que se trata de um processo de construção do ser adulto. 

Contudo, na escola existe também o movimento da construção do ser, pois a experiência 

escolar tem a força de intervir na formação subjetiva das pessoas por proporcionar o 

encontro da diversidade. Segundo Lopes Neto (2005) é na escola que vamos colocar em 

prática os ensinamentos éticos e morais de convívio social aprendidos na família.  

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a escola constitui um dos espaços mais 

importantes para a socialização de crianças e adolescentes, podendo trazer boas 

lembranças de um lugar de elaboração de laços afetivos de amizade e do exercício de 

convivência da diversidade, mas pode ser configurada como um lugar de repressão e 

intolerância portadora de experiências dolorosas. O caminho para a ressignificação e 

restabelecimento do vínculo da escola com o estudante deve partir da mudança de 

postura como dar voz aos alunos e deixar que eles possam propor estratégias que 

conduzam ao sucesso escolar (MATTOS et. al. 2013).  

 

 

2.2  FRACASSOS ESCOLARES: CULPA OU DESCULPA? 



 

“Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste ver meninos 
sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados em salas sem ar, 
com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem.” 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

Para o fortalecimento da visão da criança e do adolescente como sujeitos de direitos, 

entre eles o direito a educação é de suma importância o comprometimento dos 

profissionais que atuam na instituição escolar. No entanto, a escola se mostra 

despreparada para receber os alunos em suas diferenças e na tentativa de padronizar ela 

acaba por excluí-los culpando as configurações familiares em que estão inseridos 

(TACCA & BRANCO, 2008).  

Entender o fracasso escolar como fruto da configuração familiar principalmente 

quando olhamos as classes mais pobres é uma tendência que fomenta a ideia de 

individualizar o problema como se os problemas de escolarização e aprendizagem 

tivessem linearmente relacionados a determinados grupos familiares (KUPFER, 2004; 

MACHADO, 2004). Essa forma de pensar o fracasso diz respeito a uma insegurança e 

instabilidade da instituição escolar para lidar com esse fenômeno e principalmente na 

escola pública onde as queixas se encontram em maior número. Os profissionais da 

educação não estão preparados para lidar com o público com que se deparam na escola, 

os alunos estão querendo mais que os conteúdos didáticos, eles necessitam de maior 

compreensão prática daquilo que está exposto nos livros, desejam ser ouvidos, anseiam 

participar das aulas e não assisti-las e querem ser envolvidos pelos acontecimentos da 

escola através das manifestações artísticas e poéticas que fazem parte da vida cotidiana 

e contribuem para a aprendizagem. O professor recebe uma formação que enfatiza um 

conhecimento técnico, no entanto, a escola exige uma produção de conhecimento mais 

sensível ao tecido social (ROCHA, 2008). 

Autores da psicologia, como Maria Helena Souza Patto, entendem o fracasso escolar 

como uma questão psicossocial que precisa ser observada em contexto, pois não é 

responsabilidade apenas do aluno a reprovação ou o fracasso porque não se trata de 

dificuldade cognitiva ou familiar. Vários são os fatores responsáveis por fazer o 

insucesso dos alunos nas escolas como a maneira enrijecida de se transmitir os 

conteúdos trazendo então o desinteresse do aluno, outro fator diz respeito à falta de 



 

estrutura das escolas e manejo dos profissionais da educação para com as 

especificidades dos alunos. Muitas vezes o aluno precisa de uma atenção diferenciada e 

não encontra apoio no corpo docente e na escola (PATTO, 1992; FRANSCHINI & 

VIANA, 2016). 

Outro ponto importante é o fato que em algumas regiões a realidade das famílias 

brasileiras é de muita pobreza e a situação socioeconômica não permite que os alunos 

encontrem na escola significado, pois eles sabem que precisam ajudar em casa 

trabalhando. A violência e as drogas são fatores que fazem parte do cotidiano de muitos 

jovens e que os afastam da escola. O sistema educacional também contribui 

negativamente responsabilizando o aluno pelos maus resultados. Todos esses fatores 

refletem nas salas de aula com alunos que não conseguem aprender e vivenciam o 

fracasso escolar levando-os a desistência e ao abandono da escola (KALMUS & 

PAPARELLI, 1997). 

Neste sentido, Leonardo, Leal & Rossato (2015), apontam os diversos fatores que 

culminam no sucesso ou fracasso escolar: 

“As concepções geradas nessas produções entendem as diferenças sociais e o 
fracasso escolar como fruto da incapacidade individual, naturalizando o meio 
social; porém é preciso considerar que o sucesso ou o fracasso não 
respondem apenas a determinações de ordem individual, mas que as várias 
práticas sociais e do cotidiano escolar são fatores que contribuem para o 
fracasso escolar, perpetuando o preconceito, a atitude julgadora e os ideais de 
produtividade (p. 164).” 

Não é comum ouvir crianças questionando sua participação na escola ou a 

importância da escola em suas vidas porque foram ensinadas desde muito cedo de que 

seu  papel na infância é “estudar para ser alguém”, pois o lugar da instituição escola está 

consolidado na sociedade com fundamental importância e não cabe espaço para 

questionamentos a entidade (MATTOS et. al., 2013). Quando o fracasso escolar 

acontece o caminho mais simples é culpar o “aluno problema”, colocar no indivíduo a 

responsabilidade do insucesso escolar centrando nele a falha (LEONARDO, LEAL & 

ROSSATO, 2015). Desprezando todas as condições sociais, culturais, históricas e 

econômicas que perpassam a relação do aluno com a instituição e que são pertinentes e 

complexas capazes de contribuir diretamente na produção do fracasso escolar. 

As práticas e políticas educacionais não dão conta de acolher todas as crianças em 

idade escolar, o suporte oferecido não é suficiente e não garante a permanência do aluno 



 

na escola, nem dá subsídios para que ele não fracasse. O aumento do número de vagas 

na escola e a obrigatoriedade de se estar na escola durante a infância e adolescência por 

si só não é o bastante, pois é necessário fazer com que as pessoas pensem criticamente 

sobre o lugar que elas ocupam (LEONARDO, LEAL & ROSSATO, 2015). Poder dar 

acesso ao conhecimento e tornar as pessoas cidadãos de direito com a oportunidade de 

analisar e repensar seu lugar no mundo é um grande desafio, principalmente, porque o 

conhecimento intrinsecamente não é o bastante. 

 Hoje se vive tempos de meias verdades e por isso saber nem sempre garante 

oportunidade de mudança. As lutas por direitos não se fazem sozinhas nem se conquista 

reconhecimento e igualdade sabendo o que é certo ou errado. A escola se coloca no 

lugar do saber, porém o saber extrapola os muros da escola e se faz presente em todos 

os espaços onde existe comunicação humana, no entanto, todo esse saber nem sempre 

está a serviço da liberdade e do direito. 

Autores como Machado (2004) e Kupfer (2004) trazem uma reflexão voltada para a 

relação escolar, pois é no convívio estudantil que acontecem os avanços e os fracassos 

na aprendizagem. Quando os alunos experimentam relações engessadas com professores 

que retratam uma relação normatizada cujo fim é de manter a ordem e a homogeneidade 

existe aí a impossibilidade de atuação criativa e crítica por parte desses alunos sobre o 

lugar que eles frequentam e significam, além de se perceber mais frequentes fenômenos 

como o fracasso e a exclusão escolar. Entretanto, quando os alunos tomam a palavra e 

fazem emergir um discurso que clama por mudanças no modo como as relações estão 

estabelecidas e é possível ter esperança na participação implicada dos agentes 

envolvidos no trabalho escolar, novas expressões da relação escolar surgem e 

individualizar o ‘problema’ já não tem mais significado.  

A seguir, discutimos os aspectos políticos das ações escolares diante do fracasso, 

destacando as forças que mantiveram e ainda mantém a escola nessa relação 

individualizante dos problemas educacionais, além de observar as políticas públicas 

voltadas para este fenômeno. 

 

 

3. DIMENSÕES POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO 



 

“A escola pública hoje está ao alcance de todos, pena que a educação 
ainda não esteja.” 

Prof. Nilo Jerônimo Vieira 

 

 

A citação acima reflete o que acontece na realidade brasileira, pois atualmente existe 

vaga na escola pública que é um direito assegurado por lei, entretanto, o aluno ter a 

capacidade de frequentar a escola não significa que ele tem acesso a uma educação de 

qualidade e que ele se sinta pertencente da mesma. Caso contrário, se teria mais alunos 

das escolas públicas nas universidades sem precisar do uso de cotas e estatísticas 

menores no que diz respeito ao fracasso escolar. 

 O processo de escolarização pode se tornar cruel e excludente para os alunos e isso 

corresponde a uma prática historicamente conservadora do sistema de ensino em se 

manter rígido culpando o estudante por suas dificuldades na escola com a tentativa de 

encontrar uma causa orgânica ou psicológica no discente e não questionar a forma como 

o próprio processo de escolarização tem sido conduzido. Essa realidade na atmosfera 

das escolas vem sendo perpetuada através do grande fluxo de encaminhamentos para a 

rede de saúde como o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e de assistência social, o 

Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS, Hospital Geral, ou 

remanejamento dos alunos para classes de ritmo mais lento (CORD, et. al. 2015).   

A psicologia tem servido ao modelo burguês de controle e normatização dando um 

reconhecimento cientificista para validar as ações de exclusão social. Romper com essa 

lógica não tem sido uma tarefa fácil e precisa ser proposto desde os primeiros anos de 

graduação para que no cotidiano o profissional não seja tentado a reafirmar a 

naturalização individualizante que responsabiliza professores e alunos no mau 

desempenho escolar fazendo os alunos evadirem das escolas. 

O fracasso nas e das escolas em todo País é o espelho de uma organização política e 

econômica pautada na discriminação das diferenças sociais cujo objetivo é manter as 

relações de poder centradas numa minoria elitizada, conforme exposto no capitulo 

anterior. Por este motivo, se torna complicado encontrar escolas capazes de produzir 

conhecimento com a participação dos alunos, das famílias e da comunidade em que 

vivem na busca de promover igualdade de direitos colocando-os como protagonistas das 

ações em suas vidas (ROCHA, 2008).  



 

Analisando a famosa frase que se ouve desde pequeno: “O que você vai ser quando 

crescer?” pode-se dizer que a relação entre futuro e trabalho tem a ver com essa lógica 

do modelo capitalista de colocar a idéia de que somente será aceito socialmente aqueles 

que forem produtivos economicamente, como retrata Franschini & Viana, Org. (2016). 

“O sistema capitalista, como responsável pelo aumento desta prosperidade, 
vive hoje uma grande contradição, que pode ser expressa pelo indefensável 
índice de desigualdade entre ricos e pobres. Os trabalhadores lutam para 
melhor qualidade de suas vidas e direito à dignidade, enquanto produzem as 
riquezas às quais eles mesmos não têm acesso. E, por meio dos sistemas 
judiciário, militar, educacional, os capitalistas dificultam ao máximo que 
trabalhadores e jovens tenham consciência do que vivem e possam tirar as 
conclusões adequadas sobre as razões das imensas dificuldades que 
enfrentam em seu cotidiano. (p.14).” 

A escola em resposta ao seu fracasso por muito tempo preferiu fechar os olhos para 

as questões que a envolvia e colocar a responsabilidade no aluno, porém hoje existem 

diversas políticas que trabalham na busca de reverter este quadro além de tentar incluir 

todos os alunos na escola de maneira efetiva (HADDAD, 2007; ROCHA, 2008).  

Atualmente as principais ações do governo através das políticas na educação são a 

erradicação do analfabetismo e a inclusão de toda criança e jovem em idade escolar 

matriculada e estudando. Através das políticas públicas a escola começa a ser repensada 

para que haja uma democratização dos espaços escolares, um trabalho contra as 

desigualdades sociais e preconceitos. Esse movimento surge a partir do entendimento 

dos grupos que lutam pelos direitos sociais da criança e do adolescente e reflete 

diretamente na formulação das políticas e diretrizes que trabalham com esse público. 

Nos tópicos a seguir, vamos discutir como as políticas escolares se estruturam no 

âmbito nacional, regional e na cidade de Campos dos Goytacazes. Uma maneira de 

entender as proporções do fenômeno fracasso escolar e as estratégias traçadas que 

tentam combatê-lo. 

 

 

3.1 CENÁRIO NACIONAL: O PAPEL DO ESTADO 

 “Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de 
modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles 
trazem consigo.”  

Michel Foucault 



 

 

 

A escola se apresenta, em consonância com a citação de Foucault, com práticas 

politizadas que favorecem os eleitos que mudam de tempos em tempos a dinâmica das 

instituições. Isso destoa das leis e diretrizes da educação que pretende uma 

uniformidade no ensino, mas mantém as pessoas confiantes num futuro mais justo e 

igualitário com promessas de melhorias e avanços na educação. Mesmo assim, alguns 

aspectos importantes devem ser considerados como “exclusão da e na escola” que desde 

os anos 1980 já estavam sendo sinalizados no contexto social e na relação professor-

aluno, pois apesar das mudanças e ajustes essa situação se mantém no cotidiano das 

escolas.  

Nas décadas de 1970 e 1980 a escola não estava disponível para todos e não era 

vista como um direito do cidadão brasileiro, pois ainda que a escola pública estivesse 

aberta e com vagas, na prática o fracasso no processo de escolarização era nítido e tema 

de diversos autores da época. O resultado era que muitas crianças não tinham acesso a 

escola e as que tinham não absorviam o conhecimento devido a característica do ensino, 

por isso o processo de aprendizagem entrava em descompasso e os alunos caiam em 

outra estatística – distorção idade/série apresentados em altos índices de repetência 

(PATTO, 1992; SOUZA, 2010). Infelizmente não vivemos tempos tão diferentes e essa 

realidade do século passado não parece tão remota assim, pois o fracasso escolar se 

perpetua no silêncio dos alunos que não se sentem pertencentes ao ambiente escolar, 

mas precisam estar ali. 

As escolas brasileiras não possuíam uma grade de conteúdos unificada o que 

significava que a depender da região demográfica em que residiam os alunos se 

observava mais acesso a mais conteúdos. As regiões Sul e Sudeste tinham escolas 

públicas mais favorecidas. Mesmo com as diferenças nos conteúdos escolares os alunos 

da região Norte e Nordeste não avançavam tornando-os analfabetos funcionais. Isso 

significa que a maioria dos alunos sabia apenas escrever o próprio nome o que 

demonstra a fragilidade das classes mais pobres que não tem a oportunidade de crescer 

na hierarquia social, nem mesmo pela educação. Ainda que seja propagada a promessa 

que somente pela educação é possível uma transformação econômica e social 

(MACHADO, 2009). Uma educação de qualidade que faz ponte com os acontecimentos 



 

do cotidiano produz pessoas críticas e capazes de pensar sobre a realidade que vive e 

nessa perspectiva refletiria sobre as necessárias mudanças para suas vidas, no entanto, 

não era esta a escolarização oferecida nas escolas no século passado e ainda resiste para 

acontecer na atualidade. 

Em 1996 foi criada no Legislativo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– Lei nº 9394/96 (LDBEN), ainda que com muita dificuldade temas pertinentes da 

educação foram e veem sendo trabalhados ao longo dos anos problematizando a 

educação no Brasil, tendo como metas a erradicação do analfabetismo e democratização 

da educação fundamental. Com a criação da LDBEN, a consolidação da educação para 

todos veem sendo possibilitada gradualmente, estando sob a responsabilidade dos 

poderes públicos Municipal, Estadual e Federal fazer valer o direito de todo cidadão 

brasileiro inclusive àqueles que abandonaram a escola ou não tiveram a oportunidade de 

estudar no período da infância e adolescência, conforme está retratado no Artigo 4º: 

Art.4º O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: 

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a eles 
não tiveram acesso na idade própria; 

II – progressiva extensão da obrigatoriedade ao ensino médio; 

(...); 

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII – oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 
características e modalidades adequadas a suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de 
acesso e permanência na escola; (...). (BRASIL, 1996). 

 Com a criação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério (FUNDEF), Lei nº 9.424/96, cujo objetivo foi concentrar os 

recursos públicos destinados a educação e redistribuídos entre os estados e municípios 

proporcionais com o número de matriculas apresentados. O FUNDEF obrigou os 

estados e municípios a destinar 60% de seus recursos para a folha de pagamento dos 

docentes, além disso, instituiu a responsabilidade do ensino fundamental para os 

municípios deixando os estados com o ensino médio e o governo federal com as 

universidades. Essa estratégia pretendia reduzir os índices de evasão e repetência 

escolar, porém nessa divisão o ensino para jovens e adultos ficou à margem sem 

recursos e possibilidades de implantação, conforme descreve Haddad (2007):  



 

“A operacionalização do dispositivo constitucional que criou o FUNDEF 
exigiu regulamentação adicional. Embora tenha sido aprovada por 
unanimidade do Congresso, a lei n. 9.424/96 recebeu vetos do presidente 
Fernando Henrique, um dos quais impediu que as matrículas registradas no 
ensino fundamental presencial de jovens e adultos fossem computadas para 
efeitos dos cálculos dos fundos, medida que focalizou o investimento público 
no ensino de crianças e adolescentes de 7 a 14 anos e desestimulou o setor 
público a expandir o ensino fundamental de jovens e adultos.” (p. 198) 

Essa atitude do FUNDEF promoveu a fragmentação do ensino de EJA. Nesta 

divisão, o município ficou responsável pelos primeiros anos do fundamental e o estado 

pelo segundo segmento dessa modalidade. Essa atitude do governo FHC (1995-2002) 

foi no sentido contrário a expansão do acesso a escolarização e enfraqueceu algo que já 

era frágil: o acesso de jovens e adultos que abandonaram a escola ou que nunca tiveram 

a oportunidade de estudar por necessidade de trabalhar. 

O ensino fundamental é a maior etapa da educação básica e contam com nove anos 

da vida escolar, os municípios brasileiros têm 41.7% dos alunos matriculados e o estado 

conta com 43.6% dos alunos (Censo de 2015).  A população do ensino fundamental 

conta com 27,8 milhões de alunos – 15,5 milhões nos anos iniciais (1º ao 5º anos) e 12,4 

milhões nos anos finais (6º ao 9º anos). Os dados mostram que os índices de distorção 

idade/ano no 5º ano são de 22.5% na soma de todas as localidades (Rural, Federal, 

Estadual, Municipal e Privado), demonstrando que já nos anos iniciais da vida escolar 

os alunos têm dificuldades de acompanhar a maneira como os conteúdos são 

apresentados, porém no 9º ano os índices são um pouco maior se somarmos as 

localidades ficando em torno de 23.1% (INEP/IBGE, Censo de 2015). 

O Brasil conta hoje com 186.081 escolas em atividade (Censo Escolar, 2015). No 

estado do Rio de Janeiro conta com 0,59% do número de escolas como demonstra a 

tabela a seguir: 

Tabela 1: Demonstrativo do número de escolas no Estado do Rio de Janeiro (Censo escolar, 2015). 

Número de Escolas no Estado do Rio de Janeiro 

Federal Estadual Municipal Privada Total 

58 1324 5174 4484 11041 

 



 

No Estado do Rio de Janeiro existem por volta de 927 mil alunos matriculados no 

ensino fundamental regular no segundo segmento enquanto que na modalidade EJA 

constam o equivalente a 132 mil alunos, como ilustra a tabela a seguir: 

Tabela 2: Demonstrativo de matriculas efetuadas nas escolas no Estado do Rio de Janeiro na modalidade 
EJA (Censo escolar, 2015). 

Número de Matriculas no Estado do Rio de Janeiro para as turmas de EJA – 2015 

Federal Estadual Municipal Privada Total 

33 28921 93812 8076 132841 

Para ilustrar melhor como anda o ensino fundamental no segundo segmento em todo 

o Brasil, segue um demonstrativo dos resultados apresentados pelos estados e 

municípios de todo o país. Assim podemos observar o progresso das escolas no 

cumprimento das ações propostas pelo Plano Nacional da Educação: 

Tabela 3: Demonstrativo das médias obtidas nas últimas vezes em que o exame nacional foi aplicado 
(Prova Brasil e Censo escolar). 

Demonstrativo – fundamental no segundo seguimento (6º ao 9º ano) 

 IDEB observado Metas 

Ano Letivo 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 

Estadual 3.6 3.8 3.9 4.0 4.2 3.3 3.5 3.8 4.2 4.5 

Municipal 3.4 3.6 3.8 3.8 4.1 3.1 3.3 3.5 3.9 4.3 

Privada 5.8 5.9 6.0 5.9 6.1 5.2 6.0 6.2 6.5 6.8 

Pública 3.5 3.7 3.9 4.0 4.2 3.3 3.4 3.7 4.1 4.5 

Total 3.8 4.0 4.1 4.2 4.5 3.5 3.7 3.9 4.4 4.7 



 

Observando a tabela acima, as medias apresentadas demonstram um declínio nos 

dois últimos anos da aplicação da prova. O IDEB faz um comparativo entre o 

apresentado nas provas e as metas traçadas para aquele ano. Em 2013 e 2015 as escolas 

não alcançaram as metas. A tabela expõe a diferença entre as médias nas escolas 

publicas e privadas, nas escolas publicas espera-se uma médias bem inferior da média 

da escola privada, com isso se confirma que o ensino público é diferente do ensino 

privado. Longe de fazer julgamento de valor pode-se dizer que ambas passam por 

conflitos em relação ao fracasso escolar, mas cada uma em sua realidade. 

Através da Lei nº 9394/96 (LDBEN) foi criado o PNE – Plano Nacional de 

Educação (Lei nº 13.005/14) que destaca a responsabilidade dos poderes Estaduais e 

Municipais a criação de planos que abordem as características de cada região e assim 

contribuir para educação de qualidade sendo observadas as especificidades 

socioculturais de Estado e Município (SOUZA, 2010; PNE, 2014). O plano se renova a 

cada dez anos e o último é datado com início em 2014 (Lei nº 13.005/14), tem como 

primeira diretriz a erradicação do analfabetismo, e os dados do INEP em 2014 

demonstram que cerca de 3,0 milhões da população na faixa dos 4 aos 17 anos não 

frequentam escola no Brasil. Dessa maneira, considera-se, que mesmo com muitos 

avanços, ainda temos muito que fazer para que o direito a educação seja instituído para 

todos. 

O que se pode observar com o Plano Nacional de Educação no que diz respeito ao 

fracasso escolar é que este fenômeno é uma preocupação nacional estando nas metas e 

estratégias do PNE (Lei nº 13.005/14):  

“Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da 
permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas 
transferência de renda, bem como as situações de discriminação, preconceitos 
e violências na escola, visando o estabelecimento de condições adequadas 
para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em colaboração com as famílias e 
com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 
adolescência e juventude; (p. 4).” 

Em todas as implantações governamentais para a erradicação do analfabetismo 

buscou-se o aperfeiçoamento da população afim de que se adequassem as configurações 

políticas e econômicas que regem a sociedade ocidental. Para tanto, o entendimento do 

homem e da mulher necessita ser observado a partir de uma perspectiva sócio-histórica 

que compreenda o indivíduo no social, desse modo é preciso estar atento as suas 

relações cotidianas e, então, poder propor alguma intervenção ou mudança que tenha 



 

significado para o indivíduo ou grupo de pessoas (FRANSCHINI & VIANA, 2016). 

Neste sentido, a observação singularizada – objetivo de nossa intervenção na turma de 

EJA na escola pública de Campos dos Goytacazes – da relação dos alunos que estão em 

situação de fracasso escolar é fundamental, pois é no caso a caso que o trabalho do 

psicólogo acontece e traz resultados.   

 

 

3.2  AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

“O ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar os 
resultados, mas é antes de tudo aprender a aprender, é aprender a se 
desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola.” 

Jean Piaget 

 

 

O município de Campos dos Goytacazes, localizado na região norte fluminense do 

Estado do Rio de Janeiro, é considerado o maior município do interior do estado com 

área de 4.026.696 km², com uma população estimada de 487.186 habitantes e com IDH 

– Índice de Desenvolvimento Humano de 0,716. (IBGE, 2016). Uma cidade que 

possuiu visibilidade no cenário nacional desde o Brasil colônia com os engenhos no 

plantio da cana-de-açúcar, evoluindo para as usinas. No entanto, hoje não possui a 

mesma força nesse setor, mas ainda é grande produtora de açúcar e álcool. Do mesmo 

modo recentemente ganhou visibilidade na exploração do petróleo cuja bacia leva o 

nome da cidade, atraindo empresas nacionais e internacionais no ramo offshore, 

exigindo desenvolvimento tecnológico da região, contribuindo para o aumento da 

população e aquecendo vários ramos da economia, nos setores primário, secundário e 

terciário, o que favoreceu a abertura de vagas de empregos.  

Para conseguir um emprego, faz-se necessária qualificação visto que o trabalho cada 

vez mais se aprimora com o uso da tecnologia. Campos dos Goytacazes é uma cidade 

que se adequou as exigências do mercado, no que diz respeito a estrutura para obter 

qualificação com diversas universidades e faculdades públicas e particulares, além de 

cursos tecnológicos. Porém, a base da escolarização principalmente no seguimento 



 

fundamental que priorizamos neste estudo se encontra muito limitada e reflete a crise na 

educação vivida em todo o país. 

A cidade de Campos possui 14 distritos e com vasta área rural. Dentro do território 

se encontra um montante de 435 escolas, sendo que para o segundo seguimento do 

fundamental conta com 2 escolas federais, 55 estaduais, 240 municipais e 138 

particulares. (Censo Escolar, 2015) 

Na cidade Campos dos Goytacazes o PME – Plano Municipal de Educação, Lei nº 

8.653 de jun/2015 estabelece seguir as diretrizes e metas do PNE com políticas públicas 

que colaborem com a realidade do município e garantam o sucesso escolar. No que diz 

respeito ao fracasso escolar no ensino fundamental a cidade de Campos tem grandes 

desafios, pois a média da prova Brasil de 2015 apresentados pelo IDEB – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – mostram que no segundo segmento do ensino 

fundamental, que compreende do 6º ano ao 9º ano, a nota (3.6) apresentada é menor que 

a meta estabelecida para o ano de 2015 (3.9). Os baixos índices no desenvolvimento dos 

alunos refletem o fracasso escolar, favorecendo a repetência e a evasão (DIÁRIO 

OFICIAL, 2015; IDEB, 2016).  

Os resultados do município no desempenho da avaliação do IDEB nos últimos dois 

anos não foram capazes de alcançar a média estipulada, isso significa que a cada 100 

alunos, 26 não foram aprovados no exame nacional como veremos na tabela a seguir: 

Tabela 4: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) obtido a partir dos exames aplicados 
anualmente em escolas públicas, em Campos dos Goytacazes os resultados dos últimos anos. 

IDEB dos últimos cinco anos do Ensino Fundamental Regular – Anos Finais 

Município Ano letivo Nota da Prova Brasil Média Estipulada - IDEB 

Campos dos 

Goytacazes 

2007 3.2 2.7 

2009 3.1 2.9 

2011 3.4 3.2 

2013 3.3 3.5 

2015 3.6 3.9 



 

Tabela 5: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) obtido a partir dos exames aplicados 
anualmente em escolas públicas, em Campos dos Goytacazes os resultados dos últimos anos nas turmas 
das escolas de todo o município. 

IDEB dos últimos cinco anos do Ensino Fundamental de todas as escolas públicas 

(Municipal e Estadual) – Anos Finais 

Município Ano Letivo Nota da Prova Brasil Média Estipulada - IDEB 

Campos dos 

Goytacazes 

2007 2.9 2.9 

2009 2.9 3.0 

2011 3.1 3.3 

2013 3.3 3.7 

2015 3.5 4.1 

Os planos e projetos são as estratégias do poder público de unificar a educação e 

garantir que todos estejam na escola como estabelece a Constituição Federal no Artigo 

nº 214 (BRASIL, 1988). Políticas públicas foram pensadas para favorecer o acesso de 

toda população a educação e confirmar a sociedade como democrática com igualdade e 

liberdade de direitos dos cidadãos. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da educação básica nas 

etapas do ensino fundamental e médio, consolidada através da Lei nº 9.394/96. Esta 

modalidade possui especificidades com diretrizes apresentadas no Parecer CNE/CEB 

11/2000 que surgem em resposta as dificuldades em resolver a questão da distorção 

idade/ano muito comum no País. Apesar de vastas campanhas e políticas públicas 

voltadas para a escolarização, na atualidade é comum encontrar brasileiros analfabetos 

funcionais, altos índices de repetência, reprovação e evasão/abandono escolar. Com isso 

observa-se um acentuado desvio no fluxo escolar.  

Pensando em reparar essa realidade de privação do cidadão da igualdade de direitos 

a EJA foi implantada com uma configuração diferenciada para atender os jovens e 

adultos que tiveram que abandonar a escola na infância ou que não estão conseguindo 

avançar no fluxo regular. São característicos da EJA: ter idade mínima de 15 anos para 

o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio; a duração do curso vai ser 



 

resolvida por cada sistema de ensino, sendo mais comum a otimização do tempo 

dividindo dois anos letivos num mesmo ano corrido. Essa modalidade pode ser aplicada 

a distância ou semipresencial; conteúdo aplicado nesta modalidade fica a critério da 

instituição que oferecer o serviço em concordância com a série/ano apresentada; e são 

adotados métodos avaliativos da mesma maneira que o ensino regular com média 

mínima de acordo com cada escola (Resolução CNE/CEB, nº 01/2000). Em Campos 

dos Goytacazes, um total de 5099 alunos frequentam essa modalidade segundo dados do 

Censo Escolar de 2015. Distribuídos da seguinte maneira: 

Tabela 6: Demonstrativo de matriculas efetuadas nas escolas no Município de Campos dos Goytacazes na 
modalidade EJA (Censo escolar, 2015). 

Número de Matriculas no Município de Campos dos Goytacazes para as turmas de 

EJA – 2015 

Federal Estadual Municipal Privada Total 

0 1442 3246 11 5099 

O programa Mais Educação do governo federal instituído pela portaria nº 17/12007 

é uma das ações adotadas pela escola observada neste estudo. Este projeto consiste em 

observar o indivíduo em todas as dimensões e, para tal, propõe uma educação integral 

com aulas do currículo oficial e no contraturno escolar aulas extras de acompanhamento 

pedagógico, cultura, esporte, lazer, etc., se adequando a realidade e necessidade de cada 

escola. São atendidos neste programa alunos em vulnerabilidade com o objetivo de 

diminuir a desigualdade nas escolas. Alguns alunos do grupo que trabalhamos no atual 

estudo participavam deste projeto. Para eles, a escola adotou aulas de reforço nas 

disciplinas de matemática e português, além de desenvolver atividades com música e 

teatro. 

O caminho da educação e do conhecimento de fato é o caminho da liberdade de 

esclarecimento e de possibilidade de pensamento crítica que conduz a mudança da 

sociedade. Sem eles é impossível residir e resistir ao sistema e propor ideais de 

igualdade de direitos e solidariedade. As políticas públicas em favor da educação trazem 

esses ideais e muitos profissionais da educação pensam dessa maneira, mas o sistema 



 

educacional na realidade tem se distanciado muito do pautado que conduz para a 

liberdade de expressão e de pensamento (ESTEBAN, 2009).  

A seguir veremos como observamos na prática, com os alunos do EJA que 

participaram desse estudo, o desinteresse num campo macropolítico dos poderes 

públicos que refletem diretamente no espaço micropolítico (escola) quando vemos a 

direção, os professores e os próprios alunos sem esperanças. 

 

 

4. METODOLOGIA 

“O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende 
é com a vida e com os humildes.” 

Cora Coralina 

 

 

No período de estágio supervisionado em psicologia escolar, fomos convocados a 

elaborar intervenções com grupo de alunos da escola em que estávamos locados. O 

estudo foi realizado na instituição da rede de ensino do município de Campos dos 

Goytacazes – RJ. Elegemos a turma de EJA diurno – Educação para Jovens e Adultos, e 

em especial o 6º ano devido a tamanha dificuldade que a instituição se encontrava para 

trabalhar com os alunos, recebemos reclamações de professores e funcionários com 

relação a agressividade dos alunos e a suspeita de uso de drogas na escola. 

Essa turma foi escolhida apesar de já saberem que não passarão para próxima fase e 

sendo uma turma de altos índices de evasão e transferência como consta no diário da 

classe: dos 23 matriculados somente 9 frequentavam regularmente e desses somente 2 

teriam nota para a aprovação. Qual o significado de se manter frequentando? Que lugar 

que essa escola ocupa na vida desses alunos? Essas foram algumas perguntas que nos 

inquietaram durante o trabalho. 

O trabalho com essa turma foi todo realizado em dupla, desde sua elaboração até 

chegar a execução das oficinas. Nossa proposta baseava-se em observar como se dava 

as relações no contexto escolar e conhecer os significados que os atores envolvidos 



 

neste processo demonstravam. Tendo como pano de fundo o conceito de fracasso 

escolar, pois os alunos estavam em distorção idade/ano, com repetência e numa turma 

de correção de fluxo que é a modalidade EJA. Discutimos juntamente com os alunos 

sobre diversos temas, tais como: drogas, trabalho, escola, família, que foram sendo 

abordados a partir das demandas que surgiam nos encontros e do interesse os alunos. 

Realizamos 10 encontros semanais com os jovens, com duração de 50minutos a 1hora. 

Usamos o horário das aulas de educação física, que não tinha professor, para reunir os 

alunos nas oficinas. 

Na entrada no campo, enfrentamos dificuldade devido aos rótulos que a escola 

atribuía à turma. Nosso desejo era de conhecer a demanda desses alunos para então 

propor alguma intervenção que fizesse sentido para aquele grupo, porém foi complicado 

não ouvir tantas vozes com pensamentos convictos do desinteresse desses alunos em 

estudar. Mesmo com tanta “informação coerciva” fomos para a sala de aula observar a 

turma e lá fomos surpreendidos com adolescentes ‘normais’, jovens com fone de 

ouvido, gírias, alguns prestando atenção na aula, alguns conversando. Nos apresentamos 

e pedimos para participar da aula, a professora nos sinalizou os “alunos problemas” de 

imediato, apontando com o dedo quem iria perder de ano. Esta atitude não parecia 

constranger os alunos, no entanto nos incomodou. Conversamos com os alunos sobre 

nosso desejo de estabelecer encontros periódicos com eles no horário vago e firmamos 

compromisso de nos encontrar às quintas- feiras, 12h30min.  

Tivemos a preocupação de pontuar para os alunos que nossos encontros não eram 

aulas, que nós não estávamos ali para suprir o espaço vazio da grade escolar. Colocamos 

que as oficinas eram momentos de conversamos sobre as situações do dia-a-dia escolar 

e gostaríamos de saber o que eles tinham de conhecimento sobre a escola e como era a 

relação com os outros atores. Firmamos o compromisso de sigilo com eles e 

estabelecemos uma relação de confiança que foi se construindo ao longo dos encontros.  

Para que fique preservada a identidade dos alunos da turma estudada os 

descreveremos na pesquisa com nomes fictícios. No entanto, nosso intuito não era de 

generalizar suas falas, participação e singularidade, mas de pontuar a participação de 

cada aluno mantendo sua identidade preservada. Segue abaixo o quadro com a 

identificação criada para os participantes envolvidos na pesquisa. 



 

Tabela 7: Tabela de identificação fictícia dos 10 alunos/participantes das oficinas realizadas numa escola 

pública em Campos dos Goytacazes e tiveram suas falas utilizadas neste projeto. 

Identificação Fictícia dos Participantes da Pesquisa 

Nome Idade 

Clóvis  17 anos 

Carlos  17 anos 

Matheus  16 anos 

Felipe  15 anos 

Natalia  16 anos 

Pedro  16 anos 

Fabio  16 anos 

Saulo  16 anos 

Marcelo  16 anos 

João  16 anos 

 

Uma das características principais da pesquisa intervenção é a criação de vínculo 

com os participantes da pesquisa para que através da confiança alguma mudança 

aconteça, além de deixar claro para eles os objetivos da pesquisa (SZYMANSKI & 

CURY, 2004). Com os alunos da EJA foi um desafio a criação de vínculo, mas com o 

tempo e assiduidade nos encontros conseguimos que eles confiassem em nós. Uma 

estratégia foi estar sempre na sala da aula (local de nossos encontros) na hora marcada, 

tentamos não atrasar para que eles tivessem noção da importância daquele momento.  

Nos encontros iniciais, reforçamos nossa proposta com eles afirmando que 

estávamos ali para promover um espaço de fala para deles, dizíamos que a escola é o 

espaço para se aprender e para trocar experiências e como estudantes de psicologia não 

queríamos ensinar nada, mas juntamente com eles criar um espaço de troca e de 

conversa.   



 

 A partir de nossas atividades muitos debates surgiram e foram discutidos nas 

oficinas. A seguir apresentamos detalhadamente as atividades realizadas no grupo 

formado com os jovens da turma de EJA do 6º ano. 

 

 

4.1  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS DO EJA 

“O saber que não vem da experiência não é realmente saber.” 
Lev Vygotsky 

 

 

Durante nossa intervenção buscamos trazer atividades que proporcionassem o 

envolvimento dos jovens e, de maneira lúdica, propiciar a participação deles e a sua 

implicação em nosso projeto. 

Em nossa primeira atividade, pretendemos fazer um “quebra gelo” com os alunos, 

pois não sabíamos como seria a aceitação dos jovens em relação ao nosso trabalho. 

Decidimos que seria algo com uma linguagem simples e familiar para eles. Trouxemos 

o texto “Tô nem aí” (anexo1) de Martha Medeiros que vai descrevendo quais elementos 

do cotidiano a autora considera importante para si e quais ela dispensa. Após a leitura 

do texto, fizemos a dinâmica de propor aos alunos que falassem aquilo que eles 

consideravam importante e o que eles não ligavam. Com dois cartazes colocamos no 

primeiro “Tô aí” - neste os alunos deveriam descrever as vivências e coisas que eles 

consideravam importante na escola; no segundo cartaz “Tô nem aí” - os alunos 

descreveram as situações que eles não estavam interessados. Tivemos falas como: “Tô 

nem ai pra diretora!” (Pedro, 16 anos); “Tô nem ai pra política.” (Felipe, 15 anos). 

No segundo dia de atividade combinamos com os jovens de trazer o filme “Gênio 

Indomável”, com nome original em inglês Good Will Hunting, produzido em 1997, nos 

Estados Unidos. No filme, o protagonista é um jovem muito inteligente, porém não 

aceita as regras e por onde passa arruma confusão. No contexto escolar, através do 

investimento de um professor, ele começa a ter chances de se apresentar de maneira 

diferente. Diante dessa história de investimento na escola, achamos que seria 

interessante debater esse filme com os alunos. Levamos pipoca e refrigerante para 

incentivá-los a participar e tornar o momento mais prazeroso. Todos estavam muito 



 

animados com a atividade, mas com as condições estruturais da escola ficou difícil de 

oferecer qualidade aos alunos. Passamos o filme no notebook da psicóloga, a imagem e 

som estavam péssimos. Neste dia, não conseguimos completar o filme e usamos a 

semana seguinte para terminar, porém também não foi possível de assistir todo o filme, 

pois os alunos estavam agitados e tivemos que finalizar a atividade. Mesmo assim 

pudemos perceber a euforia dos alunos, muito deslumbrados com a “aula diferente”. 

Essa reação evidencia a carência com que o processo de escolarização é vivenciado no 

cenário campista, por não lançarem mão de recursos que se diferenciam das lousas e dos 

cadernos. 

Nossa terceira atividade com os alunos, o tema abordado era motivo de bastante 

discussão neste grupo e causava muito conflito: drogas. Tivemos a preocupação de 

trabalhar temas que fizessem sentido para os alunos e o tema das drogas precisou ser 

tratado por dois fatores importantes: o primeiro deles foi o que nos levou a estar com a 

turma visto que a direção da escola, juntamente com os professores, afirmava que os 

alunos do EJA diurno do 6º ano usavam drogas na escola, além estarem envolvidos na 

responsabilidade de aliciar alunos ainda mais jovens que eles para o tráfico de drogas 

dentro da escola; o segundo fator refere-se ao fato dos próprios alunos terem trazido este 

tema a partir da morte de um “chefe da boca” importante da região.  

O tema foi abordado de maneira dinâmica e participativa, apresentamos figuras de 

diversas substâncias entorpecentes e uma questão fundamental: O que é droga? Os 

alunos tentaram responder a partir das suas vivências e, por este viés, conseguimos fazer 

a discussão deste tema tão tabulado nas escolas sem passar pelo crivo moralizante do 

certo e errado. Neste dia, levamos os alunos para o auditório e foi muito interessante ver 

a reação deles com um espaço diferente. Eles ligaram todos os ventiladores e ar 

condicionados e o dia nem estava tão quente assim, mas na sala de aula eles não tinham 

nem janelas direito que dirá ventilador funcionando. Usamos o palco para fazer a 

atividade e foi muito bacana porque eles não queriam ir para o palco, queriam que nós 

(estagiários) ficássemos lá e eles nas cadeiras, como nas aulas. Mas dissemos que não 

queríamos ensinar nada, nem dar palestra e que seria uma roda de conversa. Eles 

aproveitaram aquele momento, alguns deitaram, outros levaram cadeiras para o palco, 

outros queriam ficar perto do ar condicionado, se sentiram tão a vontade que falaram 

abertamente sobre o tema sem muito constrangimento ou medo, pois o ambiente estava 

propicio ao sigilo, sem os olhares dos professores, inspetores ou direção da escola. 



 

Buscando estabelecer uma relação de confiança com os alunos levamos para o 

quarto encontro um jogo chamado Túnel do Tempo – jogo proposto para adolescentes 

com um tabuleiro e perguntas separadas em espaço de tempo como passado, presente e 

futuro. Para o jogo selecionamos perguntas que nos revelasse a relação dos jovens com 

a escola e com a família. Levamos também uma sacola de doces para oferecer a quem 

quisesse participar. No início, os alunos pareciam meio desconfiados, com medo das 

perguntas, porém com o tempo eles foram se aproximando e começaram a disputar 

quem respondia mais perguntas. Desta atividade, tivemos a percepção de que as 

relações familiares dos alunos são conturbadas e violentas, e que a família e a 

comunidade em que eles moram se entrelaçam de tal maneira que pessoas da 

comunidade interferem diretamente na criação dos alunos dando conselhos e ensinando 

como os pais. 

Na quinta atividade, pretendemos conhecer um pouco mais a relação dos alunos 

com o espaço da escola, quais os locais preferidos, os lugares permitidos e proibidos, 

enfim, queríamos saber como eles significavam o espaço da escola. Nesse processo, 

propomos aos alunos sair pela escola tirando fotos que chamassem sua atenção. Nós 

acompanhamos o caminho que eles fizeram e fomos observando a maneira como eles se 

portavam, vimos que os alunos não podem frequentar todos os prédios da escola. 

Embora a escola seja grande, tem o espaço de lazer, como o pátio e a quadra, limitados 

com apenas um banco para comportar todos os quase setecentos alunos matriculados na 

escola.  

Neste encontro, os alunos denunciaram a falta de liberdade em poder transitar os 

prédios e a quadra sem professor, além de nos fazer saber que eles não têm aula de 

atividade física por falta de professor e a falta de estrutura que é visível inclusive na sala 

de aula com falta de ventilação de ventiladores ou ar condicionados. 

O encontro da sexta atividade foi muito interessante, apresentamos a dinâmica 

Folha da Vida – essa atividade consiste em amassar uma folha em branco e o condutor 

da dinâmica pede para os participantes tentarem desamassar de forma que a folha de 

papel fique conforme estava antes de ser amassada. Claro que não é possível fazer o 

papel retornar ao estágio anterior e com isso propomos aos alunos uma reflexão 

comparando a folha de papel a suas vidas e tudo que é vivido faz marca e modifica suas 

histórias sem possibilidade de voltar ao que era antes assim como as marcas feitas no 



 

papel. A partir dessa reflexão, os alunos trouxeram suas histórias de mudança de 

comportamento e compartilharam conosco, o interessante é que todas as histórias 

continham relação com os comportamentos apresentados na escola.  

Levamos um texto chamado “A Canoa” (anexo 2) de Paulo Freire para o nosso 

sétimo encontro com os alunos. Pedimos que eles nos acompanhassem e algo incrível 

aconteceu, um dos alunos estava lendo junto conosco em voz alta o texto, mas foi 

repreendido pelo colega, digo incrível, pois na ocasião que o aluno repreendeu o colega 

desejava nos ouvir e no momento a atitude foi um pedido de respeito, em contrapartida 

o aluno que lia junto conosco desejava mostrar seu interesse e participação, ambos os 

gestos demonstraram um sinal de que estávamos trilhando o caminho certo e criando 

um espaço de respeito e troca com as oficinas. 

 O texto apresentado (A Canoa) propõe uma reflexão da importância do 

conhecimento exporto por cada pessoa independente de ser um conhecimento 

acadêmico ou não, pois as habilidades e a criatividade que são úteis para a vida 

cotidiana e oferece sentido a existência é compreendida na inter-relação do homem e da 

mulher com o mundo. Os alunos nos descreveram saberes e habilidades que eles 

possuem que não foram aprendidos na escola. Com essa atividade, concluímos como 

disse filósofo Heráclito: “O homem não passa duas vezes no mesmo rio, porque o 

homem de ontem não é o mesmo de hoje, e nem o rio de ontem é o mesmo de hoje.”, e 

sim, cada vez que ele passa é uma nova pessoa com mais conhecimento e mais bagagem 

de lembranças. Consequentemente as nossas forças foram renovadas nesse dia em 

especial, pois ainda que o fracasso se consolide na escola ainda é possível ver sucesso 

acontecendo em outros setores da vida dos jovens, pois o mundo é grande e as 

possibilidades são muitas, mesmo com dificuldade e resistência a vida acontece dentro e 

fora da escola. 

Finalizamos nossas atividades com um último encontro fazendo uma comemoração 

com bebidas e comidas, os alunos nos ajudaram trazendo refrigerantes. Enfeitamos o 

auditório para recebê-los. No encerramento pedimos que os alunos nos dissessem o que 

eles acharam do período que ficamos com eles e das oficinas que fizemos as quintas-

feiras, mas eles estavam muito tímidos e preferiram escrever. As mensagens eram muito 

parecidas, mas traziam sentimento de carinho e agradecimento pelo tempo que ficamos 

com eles e o desejo de que as atividades não se encerrassem, nós compartilhávamos do 



 

mesmo sentimento porque esse desafio que nos levou a crescer na formação e como 

pessoas também. 

A seguir, apresentamos os resultados da intervenção realizada com os jovens da 

turma de EJA e de nossa participação no cotidiano da escola na relação com todos os 

agentes e principalmente com os professores. A análise foi feita a partir dos relatórios 

elaborados após cada atividade ser discutida em supervisão e realizada no campo do 

estágio. Foram criados dois eixos de análise: um sobre a perspectiva dos professores e 

outro sobre as falas dos alunos. A partir da discussão desses eixos podemos observar 

nessa amostra como que de modo geral o fenômeno do fracasso escolar se constitui e se 

mantém nas instituições escolares, na inter-relação dos professores com seus alunos e de 

todos os demais atores que compõe a escola. 

 

 

5. ANÁLISE DOS DADOS 

“Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas 
mudam o mundo.” 

Paulo Freire 
 

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados da intervenção realizada com os jovens 

da turma de EJA, que eram vistos como os piores alunos da escola pelos professores e 

pela direção. A partir de nossos encontros, refletimos e significamos o lugar que os 

alunos ocupam dentro da escola com suas próprias falas e opiniões e quais estratégias 

são realizadas para fugir do estigma do fracasso escolar neste contexto de rótulos e 

desigualdades. Além disso, observamos que existem profissionais que trabalham em 

prol do desenvolvimento e do acolhimento de todos os alunos de maneira igualitária na 

escola indo na contramão das estatísticas do fracasso escolar. 

De um lado, uma relação conflituosa vivenciada pelos professores e as políticas de 

educação que produzem a desvalorização do trabalho docente. Além dos relatos com 

referência a falta de interesse e resultados dos alunos os educadores ainda tinham que 

lidar com o desgaste de assumir papéis que favorecia o poder público e anulava sua 

autonomia e seu conhecimento dentro da sala de aula e apesar disso os professores 

continuavam trabalhando e fazendo a diferença na escola. Por outro lado os alunos com 



 

seus históricos de repetência e de fracasso que vivenciavam um processo velado da 

exclusão dos “desajustados”, num programa chamado EJA, e que mesmo assim sem 

nem saber explicar o porquê continuavam frequentando a escola. 

Dividimos o capítulo em duas partes: Na primeira parte retrataremos a vivencia dos 

professores e a partir de suas falas vamos analisar o fracasso escolar na perspectiva dos 

mesmos; Na segunda parte vamos expor as falas dos alunos e dividir em blocos de três 

assuntos: Jovem e o espaço da escola; Expressões juvenis; Violência e desejo de 

mudança. Nesta seção buscamos entender os motivos que levam professores e alunos a 

estar na escola apesar das dificuldades enfrentadas por eles e como nossa passagem pela 

escola teve efeito na reflexão dos papeis instituídos nesse cenário. 

 

 

5.1  INCLUSÃO-EXCLUSÃO: O DEVER DOS DOCENTES 

 

 

Durante as oficinas realizadas semanalmente com os alunos, tivemos a 

oportunidade de observar a diferença existente no discurso trazido pelo corpo docente 

da escola e as falas dos próprios alunos. Inicialmente o discurso dos professores 

dominava uma vez que os alunos não tinham espaço de fala. As respostas dadas para as 

dificuldades na aprendizagem e o fracasso dos alunos estavam relacionadas a visão 

homogeneizada das diferenças, pois todos pareciam concordar que os alunos eram 

desinteressados e estavam na escola apenas para usar drogas e fazer bagunça.   

Independente da realidade ‘fracasso’ e das dificuldades na escolarização retratadas 

no dia-a-dia cuja responsabilidade envolve a escola e todos os seus agentes a resposta 

por parte da direção era sempre a mesma inquestionável e absoluta: os alunos são 

acomodados e desinteressados. Além disso, diziam que era uma questão cognitiva dos 

sujeitos ou estava na forma em que seus familiares os educava. Porém, a proposta das 

oficinas de envolver os alunos era para mostrar que não se tratava apenas de conflitos 

individuais ou de problemas familiares e sim de uma questão social mais ampla. 



 

Tínhamos o objetivo de realizar oficinas semanais com os jovens da EJA para que a 

partir do nosso empenho todos pudessem ver que é possível traçar caminhos diferentes 

que permitam aos alunos “sonhar com um lugar ao sol”, ou seja, que eles se sintam 

capazes de se implicar no processo de ensino-aprendizagem e vislumbrar exercer uma 

profissão. Conforme destaca Viégas (2015): 

“Supor que o problema se circunscreve ao aluno é dar continuidade à história 
de exclusão, sobretudo da população pobre, em relação ao processo de 
escolarização bem-sucedido. Na contramão desse olhar, destaca-se a 
importância de se repensar a escola e sua dinâmica de funcionamento” (p. 
158). 

Para muitos dos jovens da pesquisa, estar na turma de correção de fluxo não era 

nada bom, pois se tratava da incapacidade em frequentar uma turma regular. Isso diz 

respeito à percepção de que os colegas da mesma idade estão seguindo a diante e aquele 

aluno que é repetente até em uma turma de EJA cada vez mais se vê distante da 

possibilidade de conseguir um diploma e consequentemente de ter sucesso. E vai além, 

se trata de perceber os olhares negativos dos professores, familiares e amigos, pois o 

jovem que frequenta o EJA diurno não tem emprego fixo e ainda assim “com a cabeça 

fresca, só estudando!” perde o ano letivo e não atinge o objetivo escolar. Na escola, o 

preconceito se potencializa nas falas de professores e funcionários a partir dos rótulos 

que eles criaram para os alunos. Quando estávamos fazendo a oficina uma professora 

elucidou essa visão negativa do jovem dessa modalidade escolar, ela nos disse: 

“Eu acho que os alunos da turma de EJA diurno são um bando de 
vagabundos que não tem o que fazer. Eu gosto de trabalhar com o EJA 
noturno porque é outra cabeça, os da noite colocam pra fora os que não 
querem nada, povo cansado e trabalhador. Já os da tarde são todos drogados 
que vem pra escola atrapalhar a aula da gente, eles podiam arrumar o que 
fazer. Pode me chamar de preconceituosa, mas eu acho que tinha que acabar 
com essa turma de vagabundos. Eu tenho medo de dar aula para eles!”  

(Professora do ensino regular da escola) 

A fala da professora reflete a percepção do corpo docente em relação as turmas de 

EJA diurno. Muitos questionamentos surgiram a partir desse posicionamento irrigado de 

preconceitos e de mágoa dessa profissional. Em sua fala, ela coloca em dúvida a função 

da escola quando diz “eles podiam arrumar o que fazer”. Ir a escola não é fazer alguma 

coisa? Será que esses alunos da EJA não têm o direito de somente frequentar a escola 

como está garantido na lei? As turmas dessa modalidade acabam por sofrer críticas 

ofensivas principalmente de professores por se tratar um público jovem, pobre, 

marginalizado e vindo de uma gama de repetências. Neste sentido, o estigma 



 

direcionado a estes alunos ocasiona o distanciamento no convívio rotineiro de salas de 

aula com os professores e nenhum vínculo é criado.  

Durante o tempo do estágio, um professor estava mobilizando uma campanha nas 

reuniões e conselhos de classe para retirar a modalidade EJA da escola. Este professor 

que lecionava para as turmas do EJA não aceitava o perfil dos alunos além de relatar 

que os mesmos o afrontavam na sala de aula. Impelido pelo sentimento de 

desmoralização o professor chegou a sinalizar que não ficaria mais na escola e solicitou 

a secretaria que os jovens que estivessem cumprindo medida socioeducativa não fossem 

matriculados. A atitude desse professor trouxe discussão na escola e dividiu o corpo 

docente. Em uma das reuniões sobre o assunto uma coordenadora disse: 

“Estamos em uma instituição pública, somos obrigados a oferecer vagas sem 
olhar quem é o aluno ou de onde ele veio! Não vamos proibir quem quer que 
seja de se matricular na escola, nem vamos exigir a identificação de que estão 
cumprindo medida na hora da matrícula, na verdade é melhor a gente nem 
saber para que não sejamos tomados pelo preconceito.” 

(Orientadora Pedagógica da escola) 

A resposta da orientadora diante da problemática envolvendo os alunos da turma de 

EJA nos surpreendeu, pois veio em um momento muito conflituoso envolvendo um 

professor antigo da escola e os alunos que tinham uma fama muito negativa por serem 

agressivos. Porém se olharmos a legislação nacional vigente (Lei 9.394/96; Lei 

12.796/13), que já foram citadas neste trabalho, veremos que a posição dessa 

coordenadora se trata do cumprimento da lei e deveria ser o comum e normal. 

Mas será que a educação é mesmo um direito de todos os alunos? Infelizmente na 

prática não é isso que vemos. No entanto, diante da fala da orientadora e de exemplos 

vivenciados ao logo da pesquisa podemos dizer que ainda há esperanças. Muitas vezes, 

encontramos funcionários que fazem a diferença nos espaços da escola e que coloca em 

cheque o discurso negativo em relação à educação e aos próprios alunos. Com 

comportamentos acolhedores eles contribuem para o combate ao preconceito e a 

discriminação dos alunos marginalizados. 

Para ilustrar a importância desses profissionais - que podem ser porteiros, 

inspetores, auxiliares de limpeza, cozinheiros e tantos outros que compõem a escola 

além do professor - vamos relatar uma situação que ocorreu na oficina com os jovens. 

Durante o jogo do túnel do tempo foi perguntado a um aluno se ele pudesse dedicar um 



 

livro a alguém quem ele daria e ele nos respondeu que daria para a coordenadora de 

turno (uma inspetora que coordena os horários dos alunos e organiza as cadernetas com 

a frequência dos alunos) porque no momento em que todos viraram as costas para ele a 

inspetora o ajudou e ele frequentava a escola por conta do incentivo que ela lhe oferecia. 

Esse aluno estava na escola por mandato judicial e estava retornando de um período de 

reclusão em uma unidade de acolhimento para jovens infratores por conta do seu 

envolvimento com as drogas e com o tráfico e foi recebido por essa inspetora com todo 

carinho. Ao longo do estágio, percebemos o desejo dessa profissional em fazer a 

diferença no seu trabalho inclusive ela foi grande incentivadora de nosso trabalho com 

os jovens dessa turma de EJA. 

Outra atitude importante de ser pontuada foi a presença de uma professora de artes 

e oficio que aproveitou uma sala que antes funcionava uma cantina para montar uma 

sala de artes em que os alunos poderiam frequentar sem um rigor de horário por ser 

extracurricular. A atitude da profissional de montar uma sala de artes com pintura e 

desenho foi importante na construção do vínculo dos alunos com a escola, pois através 

dos quadros e das pinturas que eles faziam enfeitaram os espaços da escola, tornando-o 

menos impessoal e trazendo a identidade dos alunos que ali estudam. Os alunos da 

turma de EJA foram apresentados a essa sala em uma de nossas atividades e ficaram 

animados em participar, pois até então eles não haviam tido iniciativa de ir até a sala 

para saber como funcionava. Iniciativas como essa tornam o espaço da escola um lugar 

mais prazeroso para se trabalhar, pois os problemas que são relatados nos conselhos de 

classes como impossíveis de resolver se tornam menores com o auxílio de todos os 

profissionais. 

Todavia, as estratégias que a escola usa para se livrar dos alunos problemas são 

diversas e, na maioria das vezes, desconsideram as relações conflituosas vivenciadas 

pelos alunos em sua “condição juvenil” (DAYRELL, 2007). Entretanto, essa guerra 

vivenciada pelos professores e ‘alunos problemáticos’ infelizmente envolve questões 

socioescolares muito complexas tais como: 1) as relações hierárquicas mantidas através 

da autoridade do professor para com os alunos; 2) o desgaste dos docentes com o 

sistema educacional; 3) o fenômeno fracasso escolar que ronda as turmas de todos os 

seguimentos do ensino escolar; 4) a desvalorização do trabalho docente em todas as 

instancias.  



 

Analisando, desse modo, brevemente os itens apresentados. O professor ao longo 

da história foi juntamente com a família o profissional responsável por transmitir o 

saber aos alunos e os conduzir para a vida adulta através dos ensinamentos de valores 

sociais importantes. No entanto, com o surgimento das mídias e aparelhos eletrônicos e 

a facilidade que a informação acontece através deles os alunos (crianças e jovens) que 

antes eram vistos como os desprovidos de saber e por isso não poderiam participar e 

opinar no espaço público, mas agora possuem conhecimentos para questionar e por isso 

apenas estudar para esperar o futuro não cabe mais na sala de aula (CASTRO, 2010).  

Os alunos querem e precisam agir agora, no hoje, onde a vida acontece e querem a 

garantia dos seus direitos. Os professores diante disso se veem muito ameaçados e 

principalmente em sala de aula se sentem desautorizados diante de seus alunos. O poder 

público em contrapartida não propõe atualizações e especializações para que o 

profissional aprenda lidar com o novo trazido pelos alunos do tempo atual. 

Outra problemática corrente na vida dos professores são os constantes conflitos 

existentes com o sistema educacional. As forças convocam o professor a se adequar as 

exigências do processo de escolarização para legitimar as políticas que trabalham em 

prol da extinção do analfabetismo e da permanência do aluno na escola através dos 

programas educacionais. Tais exigências para a generalização da educação ferem a ética 

e o profissionalismo dos professores que estão na ponta do poder executivo, dentro das 

salas de aula, aplicando conteúdos e avaliações que não fazem sentido para a realidade 

daquele grupo.  Como veremos na fala de uma professora durante um conselho de 

classe: 

“O aluno Gustavo (nome fictício) não frequenta minhas aulas! Eu dei zero 
para ele aqui no meu diário. Eu não vou dar nota para um aluno que só 
apareceu uma vez e que não fez nenhuma atividade avaliativa. Mesmo ele 
tendo frequentado a escola um momento ou outro, nas minhas aulas ele não 
foi e eu não vou dar nota. Que sistema é esse que me obriga a dar alguma 
nota para o aluno mesmo ele não tendo frequentado minhas aulas esse 
bimestre. É um absurdo!”  

(Professora de História)  

Essa fala foi dita por uma professora de história durante o conselho de classe 

indignada por ter sua autonomia anulada até na hora da nota. Neste momento, podemos 

perceber a fragilidade do sistema educacional que para burlar as estatísticas negativas 

obriga as escolas a dar uma nota mínima (2,0 pontos) por bimestre ao aluno mesmo sem 

ele frequentar as aulas. E para ter a dimensão do quão contraditório é o sistema vemos 



 

que a forma de avaliação é bimestral e não diária, mas se o aluno for à aula apenas uma 

vez em todo o bimestre deve constar uma nota de sua avaliação. Neste caso o professor 

não procurou a equipe técnica para informar as faltas desse aluno, mas a imposição de 

ter que necessariamente dar uma nota retira do professor sua autonomia e sua autoridade 

diante dos alunos em sala de aula o que por sua vez é péssimo para o aluno também que 

não aprendeu nada e de alguma forma esta sendo jogado de um semestre para o outro e 

assim de um ano letivo para outro em séries diferentes e o resultado é a massa existência 

de analfabetos funcionais na sociedade, até tem diploma, mas não sabe nem conjugar o 

verbo estudar.  

Diante do exposto a cima fica difícil para os professores pensar o fracasso escolar 

como sendo fruto das relações socioescolares. Preferem entender que se trata de 

problemas orgânicos, psicológicos ou familiares ao invés de considerar questões mais 

amplas da causa das diversas repetências e desistências dos alunos, pois estão tão 

envolvidos nessa naturalização que não conseguem observar de maneira diferente. 

 Muitas vezes, a visão que o professor tem dos alunos influencia diretamente no sucesso 

ou fracasso dos mesmos, as crenças trazidas pelos professores podem impactar na 

aprendizagem de seus alunos. 

Outro aspecto importante sinalizado anteriormente lembra que no Brasil a 

desvalorização do trabalho dos professores sempre resistiu com lutas para melhorias de 

direitos, de autonomia e participação efetiva na elaboração das políticas públicas 

educacionais. Mesmo assim, o que tem hoje é professores recebendo muito mal com 

atrasos, más condições de trabalho e com poucos recursos didáticos e estruturais. O 

professor diante de tanto descaso se sente desanimado com a profissão e desmotivado 

para estar na sala de aula. O afastamento de professores devido a doenças relacionadas a 

saúde emocional tem crescido e se tornou preocupante nos últimos anos.  

O professor é fundamental para a consolidação das políticas públicas, no entanto, o 

discurso oficial ao planejar e elaborar as políticas descarta a sua participação e sua 

contribuição acerca da experiência na escola, mas não acontece de fato. Cada instituição 

escolar se localiza em uma determinada realidade, comportando especificidades, 

vulnerabilidades e carências próprias do lugar e os profissionais de cada ambiente 

poderia contribuir e muito para a otimização e direção dos conteúdos escolares que 

podem ser trabalhados, pois o envolvimento dos alunos seria muito maior no estudo de 



 

algo próximo as suas realidades como estudar o relevo de sua cidade ou saber da 

historia por trás da construção da cidade e seus monumentos, tanta coisa pode ser 

explorada, porém é mais comum estudar algo mais geral e distante (SOUZA, 2010). 

Apesar disso, as relações conflituosas vivenciadas pelos professores na escola não 

justificam as falas ouvidas durante a pesquisa de desvalorização dos alunos, pois 

estamos lidando com as vidas e o futuro de pessoas. Ao mesmo tempo, faz pensar que 

não se trata apenas de aceitar ou não as complexas exigências das forças sociopolíticas 

que atravessam a escola. Estão em jogo as vidas profissionais desses agentes da 

educação, muitas vezes, contratados como professores substitutos ou concursados 

recentes que precisam recuar diante da imposição da direção (SOUZA, 2010). Neste 

sentido, uma postura ético-política capaz de resistir as forças hierárquicas que trabalham 

de forma contrária ao desenvolvimento e acesso dos alunos enquanto cidadão de direito 

pode significar a transferência de escola para uma localidade distante ou o próprio 

desemprego.  

Durante o período de estágio, não desenvolvemos nenhuma atividade com os 

professores. Eu fiquei com essa crítica em relação a nossa passagem pela escola porque 

a participação e implicação do professor no processo de escolarização do aluno são 

fundamentais para que se obtenham resultados positivos. Observamos que a postura dos 

professores diante da nossa presença na escola soava com um tom ameaçador, pois 

estávamos dispostos a dar voz aos alunos e promover a participação deles. Muitas vezes 

percebi o isolamento do grupo de professores, pois eles que só se reportavam a gestão e 

a equipe pedagógica para reclamar dos alunos. Dessa maneira, a equipe de psicologia 

não podia participar do processo de ensino das salas de aula, pois não havia abertura e 

partinha por parte dos professores. Nesse sentido, Machado (2003) afirma: 

“A defesa das singularidades de estar a serviço de diretrizes e princípios 

comuns. Às vezes aparecem nos grupos de educadores falas tais como: “cada 

professor faz do seu jeito, cada um é diferente do outro”, como se a tarefa de 

ensinar e de aprender não fosse constituída coletivamente.” (p. 65). 

A seguir, discutimos sobre a visão dos alunos acerca da escola, dos professores e da 

direção. Levantamos os seguintes questionamentos: Que lugar ocupa a escola na vida 

dos alunos? Quais valores eles entendem ser importantes para se viver em sociedade? 

Consideramos que as falas dos alunos refletem seus sentimentos diante das experiências 



 

vividas, da relação com o fracasso escolar que era muito presente no contexto desse 

grupo e das dificuldades próprias da adolescência enfrentadas diariamente por eles. 

 

 

5.2  CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS: O EXERCÍCIO DOS ALUNOS 

 

 

Durante as oficinas percebemos que a problemática do fracasso escolar se 

potencializa quando os alunos, engendrados no discurso individualizante, se diziam 

incapazes de participar. Naturalizaram seu mau desempenho na escola e suas múltiplas 

repetências que os levaram a estar na turma de correção de fluxo na modalidade EJA. 

Acreditavam que eles eram os únicos culpados, desinteressados e causadores do 

insucesso escolar, em um discurso muito influenciado pelas falas dos profissionais da 

educação e por suas experiências negativas na relação com a escolarização. Em diversos 

momentos, percebemos a insegurança e o medo de se expor diante de nós e dos colegas, 

no primeiro dia ouvimos a seguinte fala: 

“Aqui ninguém sabe ler, tia! E eu só sirvo para arrumar confusão! Os 
outros que dizem isso de mim, mas eu também penso que é isso 
mesmo”.  

(Clóvis, 17 anos) 

Percebemos o quanto se apresentava ali um discurso expressivo da dinâmica 

determinista que estrutura a identidade do jovem ao colocá-lo num lugar inventado de 

sucesso e realização ou de fracasso e desilusão (DAYRELL, 2007). Todavia, quando 

questionado o aluno nos relatou que não se tratava de um pensamento próprio, mas que 

ele acreditava ser um pensamento correto. Isso demonstra tamanha importância do olhar 

do outro sobre o sujeito, sendo capaz de dar sentido a sua vida. O interessante foi ver os 

outros alunos concordando com a fala do Clóvis, pareciam se identificar com o discurso 

trazido por ele. Contudo, é importante considerar que não se pode dizer que as escolhas 

feitas pelos alunos são fruto apenas de influências e falas do contexto escolar porque 

neste sentido colocaríamos a escola como vilã da história, no entanto, nos propomos a 



 

refletir sobre as naturalizações e generalizações que se reforçam no interior da 

instituição e que somam nas construções identitárias. 

Ao longo das oficinas vimos que existia sim a dificuldade dos jovens com a leitura 

e a escrita. Passamos lista de presença durante os encontros e tinha aluno que escrevia 

com letra de forma o próprio nome. Quando Clóvis disse que ninguém sabia ler, todos 

riram, mas não era somente chacota, pois eles estavam muito nervosos com a cópia do 

texto na mão. Porém, ressaltamos que o trabalho com os alunos desta turma não teve 

por objetivo o ensino regular e não estávamos para avaliar os que sabiam ou não os 

conteúdos da escola de maneira correta. Tínhamos o intuito de promover a participação 

e a fala dos alunos a partir da relação que eles tinham com a escola e tentar juntamente 

com eles construir um significado para a frequência em sala de aula e uma perspectiva 

de futuro. 

 A escrita e a leitura são fundamentais para a vida cotidiana, nos relacionamentos 

interpessoais e na informação sobre o que acontece ao redor é necessário estar inserido 

na linguagem escrita além da verbal. A notícia se propaga em grande parte pela escrita e 

leitura. Mas neste assunto os alunos se sentiam muito coagidos o que não faz sentido, 

pois estávamos numa escola. O ensino regular com suas regras e normas traziam tanto 

medo aos alunos que isso reverberava de forma muito significativa no momento das 

oficinas da nossa experiência de estágio. Por isso, nos propomos a estruturar as 

dinâmicas demasiadamente diferentes das aulas ainda que estivéssemos utilizando do 

mesmo espaço – a sala de aula. Interessante pensar nessa relação, pois a sala onde os 

alunos passam a maior parte do tempo da escola é fundamentalmente para dar aulas não 

se entende aquele espaço propício para outras atividades e talvez por esse motivo é 

percebemos tanta resistência dos alunos em falar. 

Convencê-los de que estávamos propondo com as oficinas algo diferente e sigiloso 

não foi uma tarefa fácil. Eles desconfiavam de nós porque a escola tem essa 

característica de espalhar os acontecimentos. Além disso, tínhamos o fato de estarmos à 

luz da psicologia e a fama do psicólogo continua sendo de particularizar os problemas 

vividos no social e caracterizar comportamentos demarcando o que é normal e o que é 

anormal.  Por todos esses motivos o trabalho com os jovens dessa turma de EJA foi tão 

árduo. Ao mesmo tempo, foi gratificante ver que ao longo dos encontros os alunos 

perceberam que era um caminho diferenciado que eles poderiam trilhar na escola e 



 

começaram a aproveitar aquele espaço para falar de suas dificuldades, seus medos, 

sonhos e projeções para o futuro como veremos nos tópicos adiante. 

 

 

5.2.1 O LUGAR DO JOVEM DA EJA NA ESCOLA 

 

 

Durante as oficinas realizadas com os jovens tivemos a oportunidade de perceber 

que a escola é para os alunos um espaço de fuga da realidade local. Quando colocam o 

uniforme e tomam o ônibus para o centro da cidade eles suspendem por algumas horas o 

peso de morar em favelas às margens da cidade e da sociedade com todos os desafios 

providos dessa condição tais como: o tráfico de drogas que domina suas ações e limita 

seus direitos; a dificuldade no acesso a saúde, ao saneamento básico e ao lazer; a falta 

de segurança e cuidado do poder público; a privação da liberdade. Ao mesmo tempo 

percebemos que os jovens valorizavam o fato de serem moradores da favela, se dizendo 

“marrentos” com as histórias que contam dos lugares que vivem. Percebemos que para 

alguns professores essa situação é ameaçadora, pois diante dos conflitos de sala de aula 

sentem medo, enquanto que para os alunos é uma forma de impor respeito e ter a 

sensação de não esta sendo sacaneado pelo mundo.  

Na busca do entendimento do espaço que a escola se encontra para os jovens, 

propomos dinâmicas que promovessem o desenvolvimento dessa elaboração. Uma 

queixa recorrente entre os alunos era que eles se sentiam limitados e, muitas vezes, 

literalmente barrados de frequentar alguns espaços da escola e privados de socializar 

com determinadas turmas. Para eles não se tratava apenas de regras para manter a 

ordem, mas refletia diretamente numa sensação de exclusão e preconceito. Como 

percebemos nas falas a seguir: 

“Eu queria poder ir ao outro prédio, mas é proibido, os neguinhos da noite 
ficam usando drogas lá e a diretora ta dizendo que é a gente e por isso não 
podemos ir pra lá, mas as minas de lá que são maneiras, tudo filé. Eu queria 
ir lá só pra conversar com eles só!” 

(Fabio, 16 anos) 



 

 “A gente não tem aula de educação física porque não tem professor, por isso 
não podemos entrar na quadra. Eu não tenho culpa de não ter professor nessa 
turma, e eu queria jogar bola com os outros meninos. Às vezes a gente fica 
parado esperando professor e não pode entrar lá pra jogar”.  

(Saulo, 16 anos) 

 “Antes de vocês (nós, estagiários) virem ficar com a gente, a gente ficava 
parado no pátio, não tem nem lugar para sentar! Eu queria entrar mais tarde 
já que não tem professor, mas eles deixam?! Deixam nada! A gente ficava de 
cara pra cima aqui!” 

(Marcelo, 16 anos) 

A indignação dos alunos em não poder fazer algumas coisas na escola os levou a 

denunciar diversos problemas estruturais: salas sem ventilador, quadra de esportes com 

uma obra inacabada, banheiros sem porta e com mau cheiro, falta de professor, falta de 

carteiras. Infelizmente essa realidade é corrente nas escolas públicas do Brasil. Todos 

têm direito a uma escola limpa e com recursos, principalmente os alunos considerados 

problemáticos e fracassados, a escola precisa dar condições que confirmem e os 

assegurem dos seus direitos visto que isso é uma questão de respeito e cidadania. 

Conforme denunciou um aluno: 

“Tudo que eu queria aqui na escola era uma sala tipo o auditório, geladinha! 
Com uma cadeira boa pra sentar. Acho que eu iria aprender mais com isso! 
Quem sabe a diretora nova não consegue isso pra gente.” 

(Marcelo, 16 anos) 

Outro fator que surgiu em nossa pesquisa foi a autoestima, os alunos diziam não se 

importar com as palavras que eram ditas sobre eles, entretanto era nítido o desejo de 

aceitação em relação aos colegas, aos professores e aos funcionários. Além da 

aparência, os alunos tentavam convencer através da conversa. Durante as oficinas o 

medo de falar era enorme, medo de serem zoados ao se abrirem, vergonha da exposição. 

 Ouvimos muitas vezes: “Eu não sei falar não!” “Chama outro, eu não sei explicar isso!” 

“Porque você falou meu nome, tem tanta gente aqui, eu não quero falar!” (Fala de 

diversos alunos). 

A construção da identidade desses jovens é diretamente influenciada pelas relações 

vividas por eles nos espaços que eles frequentam (DAYRELL, 2007). Conforme 

veremos a seguir, a relação com o consumo e o trabalho coloca os jovens no mundo e os 

afirmam como sujeitos inseridos no social. 

 



 

 

5.2.2  EXPRESSÕES JUVENIS: TRABALHO E CONSUMO 

 

 

Em nosso estágio percebemos o que a literatura divulga de que o trabalho coloca o 

jovem no mundo dos adultos e traz autonomia para eles, principalmente para os mais 

pobres. Para eles o trabalho pode significar a sobrevivência e a inserção no grupo 

juvenil, pois através do trabalho é possível se obter recursos para consumir os materiais 

e roupas da moda, bancar as saídas com os colegas e namorar (DAYRELL, 2007). A 

maioria dos jovens durante as oficinas relataram serem os provedores do próprio 

sustento e por isso gostam de trabalhar, alguns relataram: 

“Eu sou contra esse negócio de jovem-aprendiz, porque esse negócio deixa o 
trabalho mais difícil. Antes eu conseguia facinho trabalhar nas bancas do 
mercado, agora com a fiscalização ninguém pode me dar emprego mais!” 

(Marcelo, 16 anos) 

“Eu sempre trabalhei e tive meu dinheiro! Agora eu trabalho numa oficina, 
faço meu serviço quietinho de manhã e ganho minha comissão. Eu gosto de 
fazer, lá eu aprendo muito e tipo é sem pressão, faço do meu jeito!” 

(Saulo, 16 anos) 

A relação com a escola para os jovens desta turma trazia uma oportunidade de se 

apresentar apenas como adolescentes capazes de cometerem erros sem o peso de 

responsabilidades familiares e a constante situação de vulnerabilidade social. 

Lembrando que a atividade desenvolvida foi numa escola pública e que a maioria dos 

jovens envolvidos na pesquisa trabalhavam em locais sem a regulamentação da lei do 

Jovem Aprendiz ou eram suspeitos de traficar drogas. Notamos que a importância dada 

ao trabalho estava articulada a construção da identidade juvenil constituída a partir da 

cultura de pares e consolidada em símbolos e expressões manifestadas no agrupamento, 

através dos seus corpos no uso de tatuagens, brincos, maquiagens, aparelhos eletrônicos 

como o celular e das roupas de marca (DAYRELL, 2007). 

“Eu gosto de me arrumar, de me perfumar! Eu acho que sou diferente dos 
outros meninos da minha idade por isso, as roupas que eu visto são 
diferentes!”  

(Carlos, 17 anos) 



 

 “A festa que eu mais gosto de ir é encontro de carro de som, porque lá tem 
os carros maneiros, a aparelhagem é show e as minas ficam loucas!”  

(Fabio, 16 anos) 

“A coisa que eu mais queria ter era um carro bem maneiro, com uma roda de 
aro duplo, pra eu passar por cima dos neguinhos da minha área, eles iam ficar 
pedindo pra dar uma volta e eu não ia deixar.” 

(João, 16 anos) 

O trabalho e o consumo são vias possíveis para a inserção social e por isso 

discutimos esses temas com os jovens. Os jovens da EJA tratados nessa pesquisa são em 

sua maioria pobres e moradores de favelas, mas isso não os impede de consumir, ao 

contrário eles se apresentavam com roupas e tênis de marca, celulares da moda 

conectados na internet com redes sociais e sempre falando em shows e festas. Isso 

significa que eles estão ligados do mundo e conectados com os acontecimentos do 

cotidiano e por isso rotulá-los e classificá-los somente como traficantes ou usuários de 

drogas é muito cruel por desconsiderar sua condição juvenil. Veremos a seguir que eles 

têm desejo de mudança, apesar da violência vivida. 

 

 

5.2.3 VIOLÊNCIA E DESEJO DE MUDANÇA 

 

 

Em alguns momentos os alunos relatavam entre si situações de violência e medo 

dentro das favelas, mas não compartilhavam e nem traziam para o grupo esses relatos. 

Porém em um dos encontros, os alunos estavam muito agitados saindo e entrando da 

sala e não queria conversar, nós sem entender nada ficávamos perguntando o que estava 

acontecendo até que a aluna Natalia nos disse:  

“É que o traficante da boca morreu, mataram ele no choque com a polícia. 
Deu bobeira! Ninguém esperava isso, ele sempre foi muito respeitado, mas a 
polícia não respeita ninguém tia, eles querem é chegar atirando! Eu não to 
nem aí, por isso que não me envolvo com esse povo.” 

 



 

Nesta fala, percebemos que a jovem busca se diferenciar os traficantes. Discurso 

este que contrasta com o da escola, que considera que todos os jovens desta turma 

vinham para a escola com a intenção de causar tumulto, usar drogas e traficar. Como já 

foi dito, eles não se viam tão distantes das falas dos professores, afinal eles percebiam 

os olhares desconfiados, as palavras negativas e as ofensas vindas de alguns 

funcionários. A reação dos alunos era de agressividade como resposta a toda violência 

recebida da escola e da sociedade que os marginaliza. 

“Quando eu não sabia controlar meus sentimentos, eu saia quebrando tudo na 
escola, eu não sabia por que eu fazia aquilo, mas eu era terrível. Quando 
alguém me chamava de burro, eu ficava louco! Já fiquei até pendurado no 
ventilador de teto. Hoje eu não faço mais isso, mas foi porque eu mudei, mas 
se algum professor me chamar de burro ou falar que não tô aprendendo de 
novo, aí eu vou virar pra ela e vou dizer que se eu não tô aprendendo é 
porque ela não sabe ensinar direito, tia.”  

(Marcelo, 16 anos) 

“Eu gostaria de mudar minha agressividade porque quando alguém fala 
grosso comigo, eu não penso, logo bato boca com a pessoa! Depois que 
acalmo eu não gosto de lembrar o que aconteceu!” 

(Saulo, 16 anos) 

O desejo de mudança dos alunos tem como fundamento os conflitos na escola, em 

casa e com os amigos. Eles nos relataram ter vivenciado muitas situações de violência 

que os levaram ao amadurecimento. Em contra partida, na sala de aula tínhamos alunos 

com brincadeiras e conversas muito ingênuas, vergonha de participar das atividades, 

timidez em falar na frente dos colegas, risos e gozações próprias dessa fase da vida - a 

juventude. Observamos que o espaço da escola era o lugar em que eles podiam se 

identificar e se referenciar como jovens. Percebemos isso não somente nas roupas 

sempre com um diferencial, nos cortes de cabelo e nas gírias, mas nas próprias falas dos 

alunos: 

“Quando eu brigo com um colega meu, eu deixo pra lá, mas só se ele for 
amigo mesmo. Se ele for um inimigo, tipo os lá da boca, eu não posso deixar 
barato. Mas também só se eu brigar aqui no centro, porque se for pra onde eu 
moro, tem que ir até o fim, pra manter o respeito!”  

(Carlos, 17 anos) 

Esse grupo de alunos queria mais que apenas ser incluído na escola. Eles queriam 

fazer parte de algo maior e poder participar da sociedade, entendiam que a escola era 

um caminho possível para acessar o mundo. Quando chegávamos à sala para fazer o 

grupo com eles muitas vezes os jovens nos davam a devolutiva dos encontros anteriores 



 

e falavam com entusiasmo de quem havia gabaritado uma prova, certa vez um aluno nos 

disse:  

“Eu estou gostando muito de vocês aqui, vocês não querem ficar no lugar da 
professora? É tão bom poder falar com vocês e conversar sobre essas coisas. 
Agora eu sei o que o psicólogo faz.Vocês entendem da vida e passam pra 
gente viver melhor!” 

 (Marcelo, 16 anos) 

As palavras ditas pelo Marcelo me tocaram profundamente e reafirmou meu desejo 

de participar ativamente no contexto escolar para fazer a diferença e tirar da 

marginalidade crianças e jovens que não tem a oportunidade de serem ouvidos. De fato 

gostaria de “entender da vida” para fazer muito mais e iluminar os caminhos de 

equidade até as pessoas, porém não tenho esse poder, mas a psicologia consegue tornar 

questionável o óbvio e o naturalizado e por isso confio em dias melhores e mais justos 

para todos. 

Nossa participação na escola, portanto, foi fundamental para entendermos as 

múltiplas ideias engessadas que povoam esse ambiente. A escola encontra-se 

tumultuada e perdida com tantas novidades, nossa população vem trabalhando e lutando 

através das expressões dos grupos de minorias por igualdade de direitos e todos os 

movimentos que acontecem no social tem reflexos na escola. Para tanto, a escola 

precisa estar de braços abertos para acolher a todos, no entanto a formação dos 

profissionais ainda traz ideias ultrapassadas que não se encaixam no contexto atual e por 

isso encontramos tantos conflitos e dificuldades em incluir os alunos e suas 

singularidades. Neste sentido, o fracasso escolar se encaixa perfeitamente para afastar 

sem culpa os alunos ‘diferentes’, os que não se adaptam a escola.  

Por todo o exposto acima, se faz necessário ressaltar a importância de não se calar e 

se corromper por essa lógica segregada do saber, a psicologia escolar vem para 

potencializar a luta por escolas mais acolhedoras e inclusivas, mas para que isso 

aconteça de fato é imprescindível se aproximar e vivenciar o cotidiano escolar, conhecer 

os alunos e professores e seus enfrentamentos diários e todo o contexto em que estão 

inseridos, sem essa atuação primordial fica difícil discutir ações e diretrizes capazes de 

mudar a realidade. 

 

 



 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Neste trabalho, buscamos refletir sobre o fracasso escolar e seus possíveis 

desdobramentos por ser um tema muito presente nas reuniões de pais, conselhos de 

classe e todo cotidiano escolar. Em particular, relatamos a experiência vivida junto a um 

grupo de alunos de escola publica em uma turma da modalidade EJA- Educação para 

Jovens e Adultos. Buscamos dar voz aos alunos com as oficinas semanais e entender 

quais razões os mantinha frequentando a escola diante de tantas forças contrárias a este 

movimento. Entendemos que a construção da escola é feita de forma conjunta com 

todos os agentes trabalhando em prol do mesmo objetivo, todavia vimos alunos 

silenciados e professores “esbravejando” e pedindo socorro, todos lutando contra todos. 

Ao longo da discussão, discorremos sobre a construção histórica da escola e sua 

importância para a inserção de crianças e jovens no social. Apresentamos o fracasso 

escolar através da relação do aluno com a escola e seus possíveis destinos como o 

analfabetismo funcional, a distorção idade/ano e as evasões escolares. Existe um laço 

muito importante entre as crianças e jovens de nosso tempo e a escola, pois é neste 

espaço que eles aprendem conhecimentos, constroem suas identidades, modos de vida e 

ocorrem os encontros afetivos. Porém nem sempre acessam a escola de maneira 

prazerosa, existem vivências que trazem sofrimento e exclusão. A escola encontra-se 

tomada de divergências numa relação de inclusão cheia de ressalvas, com 

homogeneidade no conteúdo escolar e heterogeneidade na relação interpessoal, atolada 

em contradições, que muitas vezes colabora na reprodução da desigualdade social. 

O fracasso escolar é um fenômeno que serve para responder as situações de 

desistência e abandono da escola, além de responder as questões de desigualdade social 

muito presente em nosso país. Na história recente do processo de escolarização é 

possível observar que o fracasso tem servido para excluir os alunos indesejados e 

aqueles que não se enquadram nos moldes de aprendizado e para manter a escola isenta 

da responsabilidade diante das faltas em sala de aula, das repetências e da distorção 

idade/ano. 



 

O presente trabalho abordou a realidade de um grupo de alunos de EJA em uma 

escola municipal de Campos dos Goytacazes. A cidade esta marcada por questões 

políticas e sociais de exploração que reflete nas experiências escolares do município. 

Chamamos a atenção para pontos específicos como a relação de conflito vivenciada 

entre professores e alunos. Porém este tema é muito amplo e precisa ser pesquisado e 

trabalhado dentro das escolas, com os agentes envolvidos diretamente nessa 

problemática, que muitas vezes não se dão conta que estão mergulhados numa relação 

de inclusão-exclusão. As políticas públicas pensadas para este grupo também não 

buscam conhecer suas realidades, não perguntam para quem vive a escola como 

resolver e pensar questões próprias do dia-a-dia escolar, assim desconsidera o 

conhecimento de alunos e professores que são exatamente para quem as políticas 

públicas são endereçadas.  

Durante os encontros nas oficinas com os jovens, conseguimos observá-los acuados 

perante a escola. Eles vivenciavam conflitos por serem rotulados de pertencer a pior 

turma de “vagabundos” e “maconheiros”. Com tantos adjetivos pejorativos foi um 

desafio olhar para esta turma sem preconceitos. Mas com o convívio e o vinculo 

estabelecido vimos que tanta defesa sustentava um grupo discriminado, com autoestima 

baixa que desejava ser ouvido e acolhido pelo menos na escola. Ficou nítido nas falas 

dos alunos que eles queriam uma chance, porém isso não significava isenção da 

responsabilidade desse grupo nas badernas e confusões que eles aprontavam, mas 

revelava a resposta encontrada por eles para pedir socorro a escola. Com a 

agressividade, eles ganhavam visibilidade e podiam falar de suas realidades. Muitos 

alunos somente conseguiam expor suas histórias de vida e falar das dificuldades que 

estavam passando quando eram encaminhados para a direção por alguma reclamação de 

sala de aula. Nesse momento eles tinham seus conflitos acolhidos e, às vezes, recebiam 

uma chance da direção da escola. 

Apesar de a escola ter em sua prática a divisão dos alunos em grupos de semelhança, 

seja ela por idade ou por dificuldades na aprendizagem, os estudantes querem estar na 

escola. Percebemos na pesquisa que eles chegavam cedo e ficavam chateados quando os 

professores faltavam, queriam participar dos acontecimentos da escola e desfrutar dos 

espaços que ela proporciona como a biblioteca e vivenciar experiências amorosas. 

Conforme o Paulo, 16 anos, nos disse: “Gosto da biblioteca, lá é massa, mas as minas 

do outro prédio são filé.” Frequentar a escola possibilita experiências próprias da 



 

condição juvenil no convívio social e, por isso, a escola se torna tão importante e 

fundamental para a formação desses alunos. Mesmo que no aprendizado dos conteúdos 

escolares eles não avancem muito a escola propicia a eles outras experiências 

significativas na construção de suas identidades e de seu caráter. 

Em contraponto, a relação estreita com o fracasso escolar trazia o desgosto em estar 

na sala de aula, aprendendo conteúdos que não faziam sentido, uma vez que ouvir dos 

professores que eles não iriam aprender e por isso não adianta ensinar não é nada fácil, 

por essa razão, o grupo se intitulava como “burros”. A escola estava produzindo naquele 

grupo o sentimento de incapacidade e desinteresse pelo saber. Os alunos diziam não 

saber ler e ficavam chateados quando alguma de nossas atividades continha leitura. 

Neste sentido, a repulsa não era pela escola em si, mas pelos constrangimentos que a 

vivência em sala de aula fazia lembrar. A organização escolar não permitiu acolher 

aqueles alunos e estabeleceu com eles uma relação de inclusão-exclusão, pois eles estão 

na escola, mas é como se não pertencesse aquele espaço o que fazia com que muitos 

evadissem. 

De modo geral, o fracasso escolar nesse grupo de alunos está naturalizado sem 

muitos lamentos. Os alunos se veem como incapazes e não se colocam no lugar de 

vítimas, pois no entendimento deles se trata de algo natural nessa geração, alguns 

chegam a algum lugar e outros se perdem pelo caminho. Em contrapartida, os 

professores estão exaustos, afinal, eles não estudaram para serem afrontados por alunos 

e os desafios do dia-a-dia escolar potencializam o desgaste na profissão. Muitos acabam 

não dando conta do trabalho e acabam por adoecer e de maneira diferente também 

abandonam a escola. 

Aqui deixamos nossa reflexão, estar matriculado na escola é garantia de direitos? 

Frequentar a sala de aula garante o saber? E quantos alunos mais precisam abandonar a 

escola em idade escolar para que ela seja repensada? A escola está a serviço de quem? 

Do conhecimento ou da força normalizadora das ações sociais? A escola vende uma 

ideia de futuro e de vida prospera através dos estudos e deixa implícito que apenas uma 

pequena parcela da população pobre alcançará o sucesso financeiro e social. A 

igualdade de direitos ainda não chegou nesse espaço de fato e a escola tem caminhado 

no sentido contrário a sua conquista. 



 

Consideramos que os rótulos e preconceitos atribuídos aos “alunos problemas” 

dificultam sua aprendizagem, pois estamos atravessados por múltiplas forças sociais que 

estão para além das capacidades cognitivas e, por isso, aprender algo não pode ser 

medido ou contabilizado tão somente por provas ou avaliações bimestrais. Para o saber 

acontecer não basta decorar ou copiar, pois o conhecimento se dá de forma articulada 

com a realidade e as experiências de vida. Os sujeitos não são apenas alunos ou filhos 

ou amigos, ao contrário, é o somatório de todas essas experiências.  Muitos alunos têm 

dificuldades cognitivas de aprendizagem e não estamos aqui para questionar estes casos. 

Contudo, a maneira como o aluno é pensado e recebe o saber escolar influencia 

diretamente na sua aprendizagem. 

Entender que muitas vezes a escola pode ser o único espaço capaz de trazer uma 

real mudança na vida dos jovens dessa pesquisa me toca profundamente. Eles 

vivenciam o fracasso em espaços muito além dos muros da escola, pois além de jovens 

pobres se enquadram em outros grupos marginalizados como os negros, favelados e 

usuários de drogas. A realidade dos alunos expostos nesse trabalho aponta que existe 

um fio de esperança e que a escola é esse fio. Não se pode colocar a culpa somente no 

sistema educacional ou nas políticas públicas, pois quem faz a escola é toda a sociedade, 

são os professores, os alunos, os funcionários, os diretores, os pais, a comunidade que 

vive em torno da escola, todos que já passaram pela instituição ou estão passando. 

Todos podem estudar e criar formas de singularizar a escola para lidar com crianças e 

jovens que vivem uma realidade específica atendendo aos seus interesses e demandas. A 

escola se faz todos os dias, pois é um constante construir: construir debates, construir 

estratégias e construir pessoas. 

Com este trabalho tivemos a oportunidade de ampliar a participação da psicologia 

escolar. Uma realidade nova que compreende muitos desafios e pode ouvir e dar voz e 

garantir um lugar de importância aos alunos que são considerados “fracassados” diante 

da escola e também uma oportunidade de fazer a escola repensar seus rótulos e 

significados. Ao concluir as atividades com os jovens na escola, percebemos que o 

trabalho não acabou, que a luta por direitos de igualdade e equidade acontece a todo o 

momento e em toda parte. A minha identificação com a escola foi tão intensa depois 

desse trabalho que me sinto empenhada para contribuir em prol de uma escola mais 

justa e acolhedora. 



 

 Passamos grande parte de nossa infância e adolescência na instituição escolar e 

somos formados por ela para a vida e por isso esse tempo precisa ser vivido de maneira 

prazerosa, divertida e afetuosa produzindo no seu cotidiano saúde e conhecimento. Saí 

da escola, mas ela não saiu de mim, manterei viva em minhas lembranças toda 

experiência vivida na esperança de voltar e colaborar junto aos professores, alunos e 

todos os agentes da educação para sua organização. Continuaremos firmes no desejo de 

que a escola seja um amparo para todos, pois o acesso ao conhecimento e ao saber deve 

nos atingir e nos libertar. 
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8. ANEXOS 

 

 

Texto 1:  

TÔ NEM AÍ 

Tô nem aí pro futuro, pra celulite, to nem aí para queixas datadas, to nem aí pro 

telefone mudo, pros surdos, pro preço do combustível, to nem aí se vai chover amanhã, 

se o presidente vai viajar, se vai voltar, to nem aí. 

Pra discussão sobre maioridade penal, violência e barbárie, tô aí. Pro fim dês 

impunidade que incrementa a bestialização das nossas vidas, tô muito aí. 

Tô nem aí pros especuladores da vida alheia, pro Schwarzenegger, pros índices 

de audiência, to nem aí se fui convidada ou preterida, quem é a primeira da lista, a 

segunda, a ultima, to nem aí pro novo namorado da Nicole, pras declarações da Luana, 

quem é gay ou não, com silicone ou sem, se é virgem, se é rodada. 

Pros sentimentos das pessoas, to aí. Para seus desejos e duvidas, para seus 

medos e ousadias, to aí. Para tudo aquilo que tem consistência, para tudo aquilo que nos 

comove, para o leve e o denso, para a alegria genuína e para o luto, to aí, sim. 

Tô nem aí para quantas calorias tem um bife, to nem aí corrida espacial, se há 

vida após a morte, to nem aí pro carro do ano, pra musa do próximo verão, pro gol mais 

bonito do domingo, pra manchete da capa de amanhã.  

Para a grosseria e a falta de delicadeza que corroí as relações, to aí. Para a 

brutalidade das pessoas, pro egoísmo, pra falta de educação e civilidade, para todos que 

possuem uma nuvem preta acima cabeça e a carregam para onde quer que vão, to aí e 

me dói profundamente. 



 

Tô nem aí pro que foi decidido na reunião de condomínio, na reunião de cúpula, 

na reunião de mães, nas reuniões que duram mais de dez minutos, to nem aí pro salário 

dos outros, pras novas tendências, pra cotação das minhas ações no mercado externo. 

Tô aí pra alguns, pros meus. Tô aí e estou aqui. Estou alerta. Estou dentro. Estou 

me vendo. Estou tentando. Estou querendo. Estou a postos só para o mínimo, o máximo. 

Para o que importa mesmo. Para o mistério. A verdade. O caos. O céu. O inferno. Essas 

coisas. 

No mais, to nem aí. 

 

 

Texto 2: 

A CANOA 

Em um largo rio, de difícil travessia, havia um barqueiro que atravessava as pessoas de 

um lado para o outro. 

Em um das viagens, iam um advogado e uma professora. Como quem gosta de falar 

muito, o advogado perguntou ao barqueiro: 

- Companheiro, você entende de leis? 

- Não, respondeu o barqueiro. 

E o advogado, compadecido: - è uma pena, você perdeu metade da vida. 

 A professora, muito social, entra na conversa: 

- Seu barqueiro, você sabe ler e escrever? 

- Também não, respondeu o barqueiro. 

- Que pena! Condói-se a mesma – Você perdeu metade de sua vida! 

Nisso chega uma onda bastante forte e vira o barco. 

O barqueiro, preocupado, pergunta: 

- Vocês sabem nadar? 

-Não!!! Responderam o advogado e a professora rapidamente. 

- Então... Disse o barqueiro... É uma pena – VOCÊS PERDERAM TODA A VIA!!! 


