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1. RESUMO 

 

Este projeto de pesquisa realiza um estudo dos alunos do 7º ano do ensino 

fundamental da Rede Publica Estadual em Embu das Artes – SP que se encontram 

com dificuldades para acompanhar a série em questão por não conseguir ler e 

escrever adequadamente, e busca entender, pela ótica do educando, suas 

representações e como esse quadro pode ser revertido de forma a contribuir com 

sua real inclusão social. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Não é difícil encontrar alunos da Rede Pública Estadual, que cursam o 7º ano do  

Ensino Fundamental, semi-alfabetizados, e que não conseguem acompanhar a série 

que cursam. Esta situação causa um desconforto nesses alunos de tal forma que, ou 

modificam seu comportamento, retraindo-se demais ou indisciplinando-se 

excessivamente, ou na pior das hipóteses, contribui para que o mesmo abandone 

seus estudos. Sem a intenção de tratar dos procedimentos metodológicos 

específicos do processo de alfabetização pelo qual passaram esses alunos, ou 

buscar novas respostas para o fracasso e evasão escolar, esta pesquisa busca, 

através de uma análise da ótica trazida pelo próprio educando, encontrar sugestões 

de práticas que possam ajudá-lo a se readequar no contexto escolar e 

consequentemente, inseri-lo de forma justa e igualitária na sociedade em que vive. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo desta pesquisa é identificar e entender como, depois de ano após ano, 

o adolescente chega ao 7º ano do ensino fundamental sem saber ler e escrever, 

sem condições de acompanhar o desenvolvimento na série, e contribuir para a 

desconstrução dos rótulos, de que essa falta de aprendizagem e a posterior evasão 

são apenas resultados do desinteresse desses alunos. 
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Sem a pretensão de buscar os motivos do fracasso escolar, o objetivo é entender 

como funciona a mente do jovem contemporâneo, sua visão sobre a escola e seus 

educadores, o sistema de ensino e quais as propostas que os mesmos trazem para 

adequar a educação às suas necessidades de forma a reinseri-lo de fato 

socialmente, e colocá-lo em condições justas e com oportunidades reais para uma 

vida digna e igualitária. Entender as representações que ele traz sobre seu processo 

de ensino aprendizagem de forma a contribuir para que o mesmo possa se manter, 

em igualdade com os outros educandos, dentro do sistema educacional. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada tem sido através da aplicação de formulários 

estruturados para entrevista fechada, obtendo-se um panorama macro da situação 

objeto da pesquisa, e posteriormente, serão realizados encontros através da 

metodologia de Grupos Focais com o intuito de observar os motivos, os meios e os 

fins das ações que envolvem o projeto e nortear seu andamento. Esta metodologia 

está sendo aplicada em duas turmas da mesma série do Ensino Fundamental. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O trabalho tem se desenvolvido através de ampla pesquisa nas literaturas 

existentes, e traça um caminho para entender a trajetória desse aluno, desde sua 

inserção inicial na escola. Através da observação dos fatores familiares e sociais 

desse jovem; das mudanças e evolução da educação no decorrer dos anos e 

estudos realizados no setor que tratam as especificidades do processo de ensino 

aprendizagem do educando e o fracasso escolar; contextualizar o jovem 

contemporâneo para entender quem ele é, como se vê, e quais os processos da 

evolução e avanços educacionais, sociais e tecnológicos podem ser buscados e 

utilizados para contribuir na interação efetiva do sistema educacional com esse 

jovem. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Até o momento, o que se pode observar é que é fato a existência de alunos 

nessas condições, embora o sistema de educação negue essa realidade, e que 

embora o país tenha adotado medidas para tratar da alfabetização das crianças no 

período certo, existe de fato essa lacuna que precisa ser atendida, pensada, e 

contemplada de forma a não ficar à margem da sociedade. Até o momento, o que se 

observa também, é que os fatores que compõem essa situação, são dos mais 

diversos e transitam entre questões individuais do aluno, familiares, do próprio 

sistema de ensino e da sociedade na qual o educando está inserido. 
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