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1. Introdução

Durante o desenvolvimento da disciplina de Estágio nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – etapa indispensável para a formação
acadêmica, no primeiro semestre letivo de 2009, dentro do curso de Pedagogia –, vivenciamos a experiência de poder acompanhar,
observar e atuar efetivamente em uma sala de reforço escolar de uma escola da Rede Municipal de Ensino de Piracicaba.
Esta sala de reforço escolar designava-se a atender alunos provenientes do ciclo básico da Educação – 2º ano e 3º ano – que
apresentavam defasagem quanto à assimilação dos conteúdos propostos e desenvolvidos nas salas de aulas regulares, em idade
própria, desta escola.
Nesta experiência de observação e atuação, pudemos constatar as dificuldades presentes no desenvolvimento do processo educacional
escolar com o objetivo de suprir, de fato, a lacuna apresentada pelo desempenho dos alunos que apresentaram dificuldades de
aprendizagem para a etapa do processo escolar em que se encontram.
Abordaremos a questão do desenvolvimento do aprendizado do aluno durante as aulas de reforço por acreditarmos que este
aprendizado ocorra a partir de atividades significativas nas quais os alunos se sentem capazes de participar.
Desta forma iniciamos pela apresentação da justificativa legal sobre a qual se apóia o processo de reforço escolar.
Segundo a Lei de Diretrizes e Base para a Educação Nacional, lei nº 9.394 de 20/12/1996 – título II, art. 3º, que apresentam, entre
outros, os princípios de “I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; e (...) IX - garantia de padrão de
qualidade;” educação escolar pública de qualidade deverá ser garantida pelo Poder Público, mediante as ações governamentais do
Estado e Municípios a fim de sejam efetivados os incisos educacionais nela previstos.
A fim de concretizar tal dispositivo, o Governo Federal apresenta sobre esta mesma Lei, em seu capítulo II, Art. 24, inciso V, que,
mediante ao fracasso escolar do aluno, haverá “possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar;” e
“obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar;”
(BRASIL, 1996)
A partir do exposto na LDB, o reforço escolar é efetivado mediante projetos que apresentam ações para a recuperação dos conteúdos
no caso dos alunos que não conseguem, por variados motivos, acompanhar e desempenhar-se satisfatoriamente no processo de
aprendizagem escolar em período próprio.
Essas medidas para a efetivação do reforço escolar são elaboradas a partir dos programas governamentais. Os fatores que acarretam o
fracasso escolar, bem como as medidas de reparo que são tomadas para que este fracasso escolar seja diagnosticado e para que se
adote medidas de recuperação do aluno são questões que discutiremos adiante.
Para Hanff & org. (2003), uma das primeiras medidas adotadas buscando o reforço e recuperação escolar foram as Classes de
Aceleração. Estas surgem do desenvolvimento de propostas pedagógicas designadas ao atendimento às diferenças individuais visando
a aprendizagem de conteúdos significativos pelo aluno, à adaptação do currículo às diferenças e às alternativas metodológicas, entre
outras práticas, sem desfigurar as estruturas do processo educacional e complementam, afirmando que:
A aceleração é um projeto que se propõe recuperar os alunos considerados “incapazes” de acompanhar o ensino. Na condição de



fracassado na sua formação e de marginalizado, assim reconhecido pelo sistema de educação oficial, o aluno é incluído nas classes
de aceleração para complementação do ensino, na expectativa de ter a certificação mais rápida. (HANFF & org., 2003, p. 01)
Para estas autoras, as classes de aceleração acarretaram de um lado, a alteração das relações pedagógicas dando maior visibilidade aos
problemas de aprendizagem escolar, podendo, desta forma, sanar algumas das principais dificuldades encontradas no fracasso escolar,
mas também, em muitas escolas, acabaram por segregar ainda mais os alunos considerados ‘com dificuldade de aprendizagem ou
dificuldade de interação social’.
Campos (1998) afirma que o fracasso escolar se constitui em um processo contínuo e plural, pelo fato de apresentar vários pontos de
origem que ao se concretizarem – na vida do aluno, seja por fatores sociais, estrutura e participação familiar ou outros – acabam por
acarretar as dificuldades de desempenho do aluno no processo educativo escolar.

2. Objetivos

O presente estudo tem por objetivo abordar o fracasso escolar em período regular de ensino. Bem como, discutir questões quanto ao
desenvolvimento do aprendizado do aluno em defasagem, com ações que, de fato deixem de enfatizar suas dificuldades no processo
educativo e durante o reforço, valorize-se os conteúdos significativos. Assim apresentaremos a experiência vivenciada durante o
Estágio numa sala de reforço escolar de uma escola pública municipal.

3. Desenvolvimento

Acerca do processo educacional de ensino, sob o foco do reforço escolar para alunos com defasagem escolar em período regular,
passaremos a relatar a experiência vivenciada em uma sala de reforço com alunos do 2º ano e do 3º ano dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental.
A diretora desta unidade escolar relatou que o programa de reforço escolar que a unidade desenvolve tem o objetivo de apoiar o aluno
em seu desempenho escolar, quando este demonstre dificuldades de assimilação e desenvolvimento dos conteúdos dentro do processo
escolar regular. Esta também relata que o público que a unidade escolar atende caracteriza-se, via de regra, por alunos pertencentes a
famílias de baixa renda, que vivenciam um histórico de analfabetismo, o que acaba influenciando no desempenho dos alunos de um
modo geral.
A sala de reforço é composta por 11 alunos dos 2º e 3º - com idade entre 8 e 9 anos. Este reforço ocorria no 2º e 3º ano para evitar que
o aluno recebesse uma atenção especial apenas ao final desta etapa, pois é comum as salas de reforço serem destinadas aos alunos do
4º e 5º ano. Os conteúdos desenvolvidos com estes alunos destinavam-se, em geral, ao processo de alfabetização.
Polato (2009) afirma a importância do planejamento do professor. Este deve levar em consideração as necessidades apresentadas
pelos alunos. Buscando uma mudança nas ações pedagógicas tendo como referência o projeto político-pedagógico da escola.
Outro fator que diz respeito ao programas de reforço escolar trata-se das expectativas acerca do processo de ensino-aprendizagem
destinado às estas turmas. Segundo Polato:
(...) é preciso explicitar essas expectativas para poder pensar nas melhores formas de trabalhar cada um dos conteúdos, definindo o
que ensinar (aonde se quer chegar), o conjunto de estratégias de ensino (como fazer isso), por quanto tempo usar cada uma delas e
com que profundidade trabalhar os conteúdos. (POLATO, acesso em 01/06/2009)
As adaptações dos conteúdos trabalhados e a utilização de materiais diversificados, presentes no cotidiano escolar e de vida dos
alunos de reforço também são essenciais para o aprendizado, segundo o que relata Polato (2009), pois, proporcionam uma estratégia
diferenciada àqueles que já apresentam dificuldade de assimilação e desempenho com o desenvolvimento dos conteúdos curriculares
de forma convencional.
Polato (2009) também aponta que o número de alunos em uma mesma sala de aula destinada ao reforço escolar deve ser reduzido, ao
passo que a sala destinada ao reforço escolar é caracterizada, via de regra, por alunos que requerem maior atenção no
desenvolvimento do processo de aprendizagem.
As ações dos docentes também são de extrema relevância no desenvolvimento do ensino escolar destinado às turmas de reforço.
Polato (2009) relata, que a formação do professor é chave fundamental para um bom desenvolvimento das aulas de reforço escolar,
para que este possa vencer este desafio e propiciar uma efetiva recuperação dos conteúdos desenvolvidos no processo educacional aos
alunos que se apresentam alheios a um bom desempenho dentro do contexto educacional escolar regular.
Sobre este foco, "é importante que o docente tenha flexibilidade, capacidade de criar e de inovar, acrescente coisas da sua experiência
profissional e frequente aulas de formação continuada" afirma Juliana Nutti em entrevista à reportagem realizada por Polato (acesso
em 01/06/2009).



Um dos fatores frequentemente presenciados nos encontros em sala de aula, ocorridos nos estágios, refere-se à indisciplina de alguns
alunos com relação ao comportamento em sala de aula e respeito ao ritmo e dificuldades apresentadas pelo outro.
O fato é que esta indisciplina provém de uma série de outros fatores e que precisam ser considerados dentro do planejamento e
desenvolvimento do processo educacional destinado ao reforço escolar. Sobre isso, Vasconcellos afirma que:
(...) a crise da disciplina escolar hoje está associada justamente à crise de objetivos e de limites que estamos vivenciando. (...) Na
escola, esta crise se manifesta de muitas formas, mas com certeza uma das mais difíceis de enfrentar é a absoluta falta de sentido
para o estudo por parte dos alunos. (VASCONCELLOS, acesso em 14/06/2009)

4. Resultado e Discussão

Durante o desenvolvimento do estágio nos Anos Iniciais do ensino Fundamental, ao acompanhar os alunos que freqüentavam a sala
de reforço, nos deparamos com diversos fatores que caracterizaram esta experiência.
Um fator que se fez, inicialmente, presente nas aulas de reforço escolar refere-se ao fato de que os alunos, por diversos momentos,
verbalizaram não serem capazes de concluir as atividades sozinhos e, algumas vezes, sentiam dificuldades em concluí-las mesmo com
o auxílio da professora.
Para Polato (2009), o grande desafio para quem leciona para alunos com defasagem de aprendizado, é driblar o pessimismo por parte
dos alunos e acreditar na capacidade destes para poder incentivá-lo. Ressalta, ainda, a difícil questão da discriminação apresentada
pelos que frequentam as aulas de reforço, até mesmo como consequência do histórico de negatividade e insucessos que marcaram o
processo escolar destes alunos. É fundamental que o professor esteja preparado para tal desafio.
No que diz respeito às adaptações dos conteúdos trabalhados e a utilização de materiais diversificados, buscamos, atuar com projetos
interdisciplinares, ou seja, elaboramos atividades relacionadas umas as outras, a fim de que tivessem continuidade.
Com relação à experiência que tivemos com a sala de reforço escolar, buscamos promover e desenvolver os conteúdos, de forma que
todos os alunos pudessem participar, priorizamos, desta forma, atividades que desenvolvessem mais a leitura do que a escrita
propriamente dita. Os próprios alunos avaliaram positivamente a experiência e reagiram de forma extremamente positiva durante
todas as atividades.

5. Considerações Finais

A partir da experiência que vivenciamos durante o desenvolvimento do estágio nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tivemos a
significativa oportunidade de ‘experimentar’ alguns dos desafios que o docente pode encontrar em sua prática cotidiana.
Nesta experiência com a sala de reforço escolar, pudemos perceber quão delicado é lidar com o reforço escolar. Porém, ao buscarmos
nos estudos realizados ao longo desta vivência, percebemos que é possível atingir os objetivos necessários e almejados para com os
alunos que frequentam o reforço, a fim de conseguir superar tais dificuldades e progredir em seu desenvolvimento educacional.
Segundo Bergamin (2008) os programas de reforço têm resultados significativos e propulsores quando estão engajados de forma
integrada ao projeto pedagógico da escola, como uma política de mudança, que envolva planejamento, recursos materiais,
desempenho e envolvimento na prática docente. Deve também contar com o envolvimento da direção e coordenação pedagógica da
escola, para que assim, todos possam desempenhar ações que, de fato, estejam voltadas ao objetivo fundamental do processo
educacional escolar: o desenvolvimento e construção do saber significativo pelo indivíduo, principalmente se tratando de uma sala de
reforço escolar.
Concluímos, portanto, que é fundamental uma formação acadêmico-profissional inicial adequada e de qualidade, capaz de subsidiar a
atuação do professor ao longo de sua carreira profissional. Mas, também que o professor busque se engajar em uma formação
continuada, a fim de que possa garantir à seus alunos o direito de aprender.
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