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1. RESUMO 

Esta pesquisa permite ao profissional da educação conhecer seu público por meio 
de um olhar individualizado e incentiva a inserção dos mesmos no estudo das 
ciências que abrange o ser humano.  É por meio de estudos de casos que 
promovemos também a consciência de pertencimento e de direitos. Este trabalho foi 
direcionado para as práticas pedagógicas desenvolvidas no 4º ano escola E.E 
Silvério da Cunha Lacerda, no Distrito de Prudêncio e Moraes, cidade de General 
Salgado. A luz de um projeto de inclusão escolar abordado pela professora Maria 
Tereza Eclér Mantoan, o presente trabalho permitiu um contraste entre a realidade 
da escola acima citada, promovendo reflexão sobre a importância do estudo de caso 
na qualidade do ensino oferecido. Admitimos também advertir os principais aspectos 
da pesquisa que permitirão motivação aos educadores para a prática de novos 
estudos sobre o tema abordado e o pensamento reflexivo sob a prática cotidiana e 
ideologias preponderantes que influenciam diretamente no processo. 
 

2. INTRODUÇÃO 

  Ao passo que temos uma legislação que ampara o indivíduo desde os seus 

primeiros dias de vida até a inserção do mesmo no mercado de trabalho, 

percebemos que não só a família, mas também a escola, assumem 

responsabilidades em seu desenvolvimento. A escola consciente de seu papel, 

muitas vezes, sofre pelos entraves durante o processo de ensino aprendizagem, 

papel este que ficou incumbida. Preparar o cidadão com consciência plena de sua 

cidadania não é uma tarefa fácil. Exige tanto da família quanto da escola, a gestão 

de tempo e recursos específicos. 

  É de conhecimento geral os índices de defasagem escolar apresentados pela 

Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo, podendo assim afirmar que tal 

situação está de forma indireta ligada a práticas pedagógicas, que pouco contribuem 

para a emancipação do conhecimento dentro sala de aula, principalmente da 

clientela que apresentam dificuldades. Alunos cursam séries determinadas, mas que 

por inconveniências do percurso, não dominam os pré-requisitos que o currículo ao 

qual sugerem define, tendo essa questão como problematizadora. Buscamos 

através da revisão bibliográficos indícios de que, quais mecanismos disponíveis 

possam garantir os direitos ao indivíduo que apresentam defasagens? Ao 

levantarmos tal indagação, sugerimos a importância de aprofundarmos a prática do 

“Estudo de Caso” na qualidade do ensino oferecido e a inclusão do indivíduo na 

construção de uma identidade pautada em atos de cidadania.  

  Quando citarmos a palavra “inclusão” não queremos aliá-la ao conceito de 

necessidades especiais, mas a importância da garantia do desenvolvimento pleno. 

Cientes que este século é marcado pela exigência de adultos, que entre as 



características, destacamos: ser protagonista, solidário e que saiba trabalhar em 

time, encaramos a realidade refletindo a importância de atender a especificidade que 

cada discente precisa. Esse exercício garante uma consciência amadurecida e o 

empenho para elaborar propostas de recuperação de conceitos importantes para o 

desenvolvimento dos alunos (BRASÍLIA, 2010, p.56). 

 As razões que nos levam a realizar este trabalho de pesquisa atribuíram por 

ser um dos desafios preponderantes de qualquer comunidade preocupada com o 

futuro de suas crianças. É claro que a escola, foco da pesquisa, inserida na Rede 

Pública de Ensino do Estado de São Paulo, não fugiria desta realidade. A defasagem 

da aprendizagem é um problema a ser encarado por qualquer instituição de ensino. 

 

3. OBJETIVOS 

  As principais finalidades desta pesquisa são identificar e compreender as 

características que a escola E.E. “Silvério da Cunha Lacerda” da rede publica 

estadual do município de General Salgado e as famílias devem cultivar para garantir 

o direito pleno destas crianças por meio da equidade. 

 

4. METODOLOGIA 

  Analisamos o Projeto Político Pedagógico da Instituição, bem como os diários 

de bordo. O presente trabalho surge após anseios vivenciados pelas observações 

do estágio em sala de aula. Através das observações dos registros produzidos pela 

instituição em questão, sendo estes o Plano Político Pedagógico, ocorrências em 

livro ata, caderno volante do 4º ano, buscamos evidencias para justificar a 

importância da prática do estudo de caso.  

No desenvolvimento podemos compreender a importância das metodologias 

de estudos de casos, principalmente para garantir a qualidade do ensino e da 

equidade pedagógica. As informações permitem mensurar o impacto do ensino 

oferecido nesta instituição para a formação de cidadãos críticos, frente a realidade 

em que vivem. A coleta de dados bibliográficos também nos auxilia na realização de 

uma comparação entre as teorias desenvolvidas. Complementamos a esta, a 

entrevista com a equipe escolar, em suas diferentes esferas, permite nos mensurar 

o impacto do “Estudo de Caso” na formação do cidadão. Na provável constatação 

de elementos dificultadores do processo, pensaremos sob a importância da 

formação continuada como promotora de reflexões aprofundadas sobre a temática.   



O olhar investigativo está voltado para observação e prática diária de dois 

casos em especial, que a equipe pedagógica acompanha e a harmonia entre 

planejamento, conceito/opinião dos profissionais envolvidos. O Primeiro caso é de 

um aluno que segundo o diário volante da sala não consegue parar sentado, muito 

menos realizar as atividades propostas no cotidiano da sala de aula. Em seu portfólio 

individualizado é possível constatar erros ortográficos e aglutinação de palavras. 

Acreditamos que aprovável causa seja uma defasagem curricular. Em entrevista com 

a coordenação e com a professora, ambas relataram, através do histórico familiar, 

que a criança migrou com a família no ano passado e que quando chegara, não sabia 

ler, apenas reconhecia algumas letras do alfabeto. Durante o ano passado, segundo 

os mesmos, o aluno tivera um desenvolvimento mensurável, uma vez que esta 

alfabetizada silabicamente. Neste caso o estudo de caso foi fundamental para a 

equipe durante a realização da sondagem, e tomada de decisões para a melhor 

metodologia a ser seguida. 

O segundo caso, também com histórico de defasagem curricular, é de uma 

menina que fora matriculada no início do ano letivo. Esta e sua mãe e irmão migrou 

de uma cidade visinha. Em relato, a professora afirmou que a aluna dorme o período 

da manhã inteiro, mesmo chamando sua atenção, orientações da direção, a mesma 

semanalmente não muda sua atitude. Atualmente é acompanhada pelos 

conselheiros tutelares, pois a família apresenta histórico de vulnerabilidade. A equipe 

escolar constatou diante do comportamento de sonolência e desinteresse pelos 

estudos, que a aluna necessitaria de ajuda especializada. Por intercessão do CRAS 

local, a discente passa por avaliação médica. A equipe escolar aguarda os resultados 

para tomarem consciência das reais necessidades. Enquanto aguarda o laudo, a 

professora, através de mecanismos lúdicos e concretos busca incluir a aluna no 

contexto da sala de aula. Percebemos que mais uma vez o estudo de caso contribuiu 

para o processo de decisão. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

  As experiências anteriores que os discentes vivenciam dentro do convívio 

familiar e comunidade influenciam diretamente em seu desenvolvimento. Se 

considerarmos a sala de aula como espaço de interações humanas, supomos em 

consequência disso, a importância das atividades ali desenvolvidas sejam 

primordiais na preparação do indivíduo na inserção de sua civilidade. 



  Devemos então pensar na pluralidade cultural, trazida pelos educandos. Cada 

indivíduo é único, com suas características peculiares. É nessas relações que a 

singularidade é identificada na pluralidade (KLEIMAN, 2000 p.112). Quando estas 

relações são facultativas pode acarretar deficiências no processo educacional. Se 

diagnosticado a tempo, o problema é passivo a solução, porém quando o diagnóstico 

é tardio, pode ocasionar o que chamamos de defasagem intelectual. 

É dever da família, da sociedade e do estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade, à prática do lecionar requer habilidades 
especificas. O domínio do conteúdo e a convivência familiar e comunitária, 
além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão[...] (FEDERAL, Const. art.207). 
 

  É visível que entre a legislação e seu cumprimento há uma série de fatores 

dificultadores, tais como: região e nível de vulnerabilidade que o público está 

exposto. Um relatório elaborado pela Secretaria de Direitos Humanos, refletem os 

impactos dos 20 anos da implantação do ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente 

em 2010 cita justamente este contraponto. Seus elaboradores afirmam que leis não 

transformam a sociedade rapidamente, mas tem como objetivos estabelecer padrões 

ou referenciais para a mudança (RIZZINI e KAUFMAN, 2008) 

  Os processos de pôr as leis em prática passam pela dinamização de recursos 

necessários, reflexão e abstração de suas intencionalidades. A partir disto, 

passamos a fazer parte do arsenal de instrumentos a serem utilizados para dar conta 

da demanda. Promovemos uma rede de atividades em favor da solução das 

fragilidades elencadas no sistema a qual estão inseridas. 

  Consideramos a educação básica como alicerce para desenvolvermos nos 

discentes a consciência da importância da formação integral de sujeitos portadores 

de direitos, reflexivos quanto aos seus problemas, cabe à escola fornecer-lhes meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

  A Resolução SE – 68 de 27 de setembro de 2013 dos direitos do aluno de se 

apropriar do Currículo Escolar de forma contínua e bem sucedida é a base deste. 

  Acreditamos no impacto positivo da oferta e qualidade de ensino aos alunos, 

inserindo uma aprendizagem com estratégias pedagógicas diferenciadas, através do 

aproveitamento das experiências significativas.  

  Para chegarmos num melhor desempenho das aprendizagens, são 

necessárias: leitura, interpretação, raciocínio lógico e produção, subdivididas em três 

áreas: áreas de estimulação, áreas de expressão e linguagem e áreas do 



conhecimento lógico. Oferecemos aos alunos a oportunidade de avançar: 

participação das oficinas e minimizando suas necessidades; solução dos problemas 

diante das propostas a serem trabalhadas, e ainda, estimulando a autoestima. 

  Nos art. 5º e 6º da LDB 9394/96 também relata os direitos do alunado, mais 

precisamente o “Direito Público Subjetivo”. A oferta de vaga e a inserção da criança 

e do adolescente são garantidas por lei, passiva a penalidade às esferas a ela 

competidas. 

[...] compreender a cidadania como participação social e política, assim 
como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no 
dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 
respeitando o outro e exigindo para si mesmo o respeito; perceber-se 
integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando 
seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a 
melhoria do meio ambiente[...] (LDB 9394/96 art.5º) 
 

  Diante desse aparato, é verificamos que nem todas as escolas públicas 

conseguem garantir a qualidade de ensino, passiva até de uma comparação com a 

qualidade de ensino oferecida por outras instituições de ensino.  

[...] A elevação da qualidade da educação básica, em todas as etapas e 
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, tem 
adquirido importância central na última década, tendo em conta a garantia 
do direito à educação, a melhoria da qualidade de vida da população e a 
produção de maior equidade e desenvolvimento econômico-social do 
País[..]( Ministério da Educação/Secretaria de Articulação com os Sistemas 
de Ensino (MEC/SASE, 2014., p28) 
 

  O convívio escolar permite ao discente a consciência de si próprio com o 

desenvolvimento de seu intelecto. Todas as experiências vivenciadas permitem a ele 

reconhecer a comunidade à qual está inserido. Neste sentido posicionamos 

criticamente em função de sua consciência cidadã. Mais uma vez a escola, palco 

destas transformações, assume o papel de promotora de atividades que motivam o 

alunado a criar estes vínculos, ou melhor, a ponte entre seus conhecimentos prévios, 

fruto do convívio familiar e social, aos apreendidos no convívio escolar. 

 

6. RESULTADO  

  Observamos o Plano Político Pedagógico da instituição nos deparamos com 

uma série de entraves dentre eles: 

[...] O corpo discente desta U.E. é relativamente carente, os alunos em sua 
maioria vêm de lares fragmentados, famílias com alto índice de 
desemprego, expostos ao despreparo intelectual e cultural. Em alguns 
casos o descontentamento com a condição de vida gera baixo autoestima, 
em que se traduz na maioria dos casos a indisciplina, baixo rendimento e 
desinteresse na aprendizagem. Temos observado que poucos pais 
participam efetivamente da vida escolar de seus filhos. Acreditamos que 
esse desinteresse influencia diretamente no aproveitamento da 



aprendizagem dos mesmos. Por outro lado, sabemos que, na maioria das 
vezes a falta de acompanhamento deve-se ao fato das famílias estarem 
envolvidas com a subsistência e a grande dificuldade em orientar e 
estabelecer regras disciplinares de estudo aos seus filhos, deixando assim 
a educação por conta da escola. (LACERDA, p. 54). 
 

  Os desafios são imediatos que exigem não só o planejamento de ações, mas 

o replanejamento. A parceria da família é fundamental para que os discentes 

valorizarem o ensino oferecido. A escola ameniza este impacto repensando suas 

práticas rotineiramente. A burocracia é umas das vilãs que atrapalham a agilidade 

do processo, uma vez que o problema deve passar por cada esfera responsável, 

cabendo procedimentos específicos até chegarmos aos que realmente são os 

responsáveis pela solução. 

  Em 25 anos de ECA, ainda nos deparamos com crianças desassistidas pela 

lei, expostas a vulnerabilidade, e que até a delegação dos responsáveis, requer uma 

lista de procedimentos específicos. O discurso é e sempre será emancipador, 

contudo a prática estampa os entraves. 

  A criança continua sujeito de direitos, porém a escola continua sendo usada 

como coautora deste insucesso. 

  Observamos o diário de bordo das salas pesquisadas, podemos analisar o 

tempo gasto pelos professores na mediação de conflitos de cunho relacional, bem 

como o descomprometimento com as lições de casa, que nestes casos, são 

fundamentais para a concretização da aprendizagem.  

O aluno (...) não apresentou a tarefa no prazo determinado. Ao ser 
questionado disse ter esquecido. Como o caso é reincidente foi 
encaminhado a coordenação com a orientação de entrar em contato com a 
família a fim de estreitar laços de comprometimento com o 
ensino/aprendizagem do filho, reforçando os laços de comprometimento e 
importância da lição no contexto da aula. (Diário de Bordo do 4º ano 
A,03/03/2013.) 
 

  Sempre nos deparamos com novos estudos que buscam explicar fatores 

determinantes das ciências humanas. É natural para o ser pensante buscar 

explicações para aquilo que ensina ou aprende (MANTOAN, 2006).  

  Neste sentido o olhar diferenciado está para aqueles que encaram a crise 

educacional destas últimas décadas não com passividade, mas com otimismo 

participativo. 

[...] Os ambientes humanos de convivência e de aprendizado são plurais 
por natureza. Assim a educação não pode ser pensada nem realizada 
senão a partir da ideia de uma formação integral do aluno – segundo suas 
capacidades e seus talentos - e de um ensino participativo, solidário e 
acolhedor. (MANTOAN,2006, p.9) 
 



A autora acredita que a cooperação, a fraternidade e a valorização das 

diferenças são aspectos fundamentais para a formação integral do aluno. Salienta 

que o exercício diário destas são fundamentais para o exercício de uma inclusão 

coletiva com características de singularidade.  

Tais afirmações nos levam a supor que o exercício de estudar o 

desempenho dos alunos em sala de aula, ultrapassa a ideia concebida como 

bancária, ou seja, por aquilo que fez ou deixou de fazer. Acreditamos, por meio 

destes pensamentos, que conhecer as dificuldades de um aluno, não seja olhar para 

sua rotina diária apontando fragilidades e/ou potencialidades, e mais, trabalhar com 

o exercício de somar, subtrair e dividir. Com este comportamento estaríamos nos 

posicionando como meros transmissores e não facilitadores de todo um processo. 

Para a autora o docente que se comporta como facilitador do processo de 

ensino/aprendizagem não impõe o que deve ser ensinado, pelo contrário, questiona 

quais caminhos possíveis para alcançar tais objetivos. 

A tentativa de democratizar o acesso ao conhecimento camuflou a ideia 

de inclusão. Oferecer ensino a todos não é um exercício de inclusão, mas sim de 

inserção. Ambas tem significados bem diferentes, afirma a autora. Incluir assume o 

papel de adaptar-se a necessidade dos indivíduos aos quais buscam incluir. Já 

inserir é simplesmente acolher ou integrar o indivíduo em sua rotina diária, sem 

preocupar-se com seu aprendizado. 

A autora continua apontando os fatores causadores dos altos índices de 

defasagem escolar. A primeira pelo fato de menosprezarem a esfera humana. A 

necessidade de reforçar o sentimento de pertencimento, bem como a autoestima. 

Tudo isso nos leva a supor que não existe inclusão sem considerar a esfera social 

as quais este indivíduo está inserido. Não existe um estudo de caso sem antes 

considerarmos as condições de vida que este indivíduo leva. Sabemos que esta 

temática seja delicada pelo fato que muitos dos profissionais da educação não 

estejam interessados nas ciências da psicologia, por não se tratarem de uma ciência 

específica de sua formação. O grande equívoco, talvez seja ,que não nos encaramos 

como seres humanos portadores de necessidades. O afeto faz parte do ser humano. 

Se não conseguimos imprimir ele naquilo que queremos transmitir, acaba por 

transformar o conhecimento em algo despretensioso e sem valor. 

[...] É fácil receber os “alunos que aprendam apesar da escola”. É mais fácil 
ainda encaminhar os alunos com dificuldades de aprendizagem, seja 
deficientes ou não, para classes e escolas especiais  ou para programas de 
reforço e aceleração. Por meio dessas válvulas de escape continuamos  a 
descriminar os alunos  que não nos damos conta de ensinar. Estamos 



habituados a repassar nossos problemas para outros colegas, os 
“especializados”. Assim recai sobre nossos ombros o peso de nossas 
limitações profissionais[...] (MANTOAN,2006, p.9). 
 

A autora defende a ação inclusiva por meio de três aspectos da ética: 

diferença, tolerância e respeito. Em suma, a diferença deve ser encarada como 

principal característica de um ambiente educativo. A tolerância não é encarada como 

aceitabilidade, mas com um olhar de generosidade. Aquele que apenas aceita se 

posiciona como sendo superior ao que se diz diferente. Por fim, o respeito no que é 

fato, não é consequência de algo, que portanto merece ser respeitado como tal. 

A prática inclusiva está para escola que oferta: espaços culturais, que 

saiba articular as competências e os conteúdos das disciplinas na intenção de 

democratizar o conhecimento  e acompanhamento do aprendizado do educando. 

A competência em reconhecer a pluralidade cultural por sua vez  é um dos eixos 

primordiais dessa proposta. A mesma passeia por todas as áreas do conhecimento, 

baseada na matriz de referência oferecida pelo Ministério da Educação. O órgão 

citado, distribuiu cadernos os professores contendo: orientações específicas em 

como abordar a temática no cotidiano da sala de aula. Este caderno nomeia-se PCN- 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Observamos dois itens dos Objetivos Gerais: 

[...] compreender a cidadania como participação social e política, assim 
como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no 
dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 
respeitando o outro e exigindo para si mesmo o respeito; perceber-se 
integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando 
seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a 
melhoria do meio ambiente[...] (MANTOAN,2006-p.9) 
 

Voltamos ao objeto deste capítulo e chegamos à conclusão que o 

exercício do “Estudo de Caso” vai de encontro ao pensamento de Mantoan, pois 

permite que o educador se mantenha em constante movimentação em função das 

necessidades apresentadas por seus alunos. 

[...] O exercício constante e sistemático do compartilhamento de ideias, 
sentimentos e ações entre professores, diretores e coordenadores da 
escola é um dos pontos chaves do aprimoramento em serviço. Esse 
exercício é feito sobre as experiência concretas, os problemas reais, as 
situações do dia-a-dia que desequilibrar o trabalho nas salas de aula – essa 
é a matéria prima das mudanças pretendidas[...](MANTOAN,2006, p.9). 
 

O segundo passo a ser seguido em um estudo de caso está concordando 

com os objetivos da finalização deste segundo capítulo. Se no primeiro fora constado 

um problema, o próximo passo seria a sondagem deste problema, considerando as 

dificuldades do aluno. Claro que toda equipe escolar está diretamente ligada a este 

Plano de Ação Coletiva. É certo que compartilhar impressões por meio do diálogo se 



faz necessário, uma vez que, toda ação reúne um conjunto de saberes que são 

responsáveis pela concatenação do produto final, ou seja,a emancipação do 

indivíduo ao conhecimento. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Em suma, podemos constatar com esta pesquisa primou pela garantia ao 

direito do desenvolvimento pleno do educando, por meio dos estudos de caso. Não 

está, apenas, na criação de leis e nas ações de uma escola, mas sim na fusão da 

responsabilidade que cada um dos envolvidos assumirem o  educando. A maior 

característica de um ser humano está na capacidade de relacionar o pensamento a 

práticas que viabilizem seu desenvolvimento pleno. 

  Claro que esforços, por meio de projetos, são realizados para aproximar 

família, comunidade e escola, entretanto não é a solução para o problema. O índice 

de evasão e abando da instituição diminuiram 30%, segundo dados do IDEB deste 

ano. Em contrapartida, a Mediadora Escolar e comunitária, afirma que muitos dos 

jovens não contam com a assistência familiar para seu desenvolvimento pleno. Os 

pais quando solicitados deixam seus contatos, não obstante quanto a escola entra 

em contato, a maioria apresenta ser inexistes. 

  Apostamos em ações mais síncronas entre estas esferas, principalmente nas 

diferentes gestões dentro de uma escola. A burocracia engessa o processo, 

causando o descompasso das ações efetivas. 

  Temos que pensar nas razões existentes para provocar mudanças na maneira 

de planejarmos e executarmos os processos educativos. Sabemos que buscar meios 

facilitadores não é a melhor opção. 

  Informações distorcidas, causam falsas interpretações e escondem o 

problema. A ideia do movimento espiral se faz necessário, pois sempre voltaremos. 

O contraponto entre a legislação vigente e ao conceito de inclusão está para a 

criação do educar e para as diferenças.  

  Estudar um caso e não esquecer o restante da turma. Em contrapartida 

priorizar um ou outro. O que defendemos é oportunizar momentos de exercício do 

pensamento reflexivo, uma vez que se faz necessário dividir, compartilhar 

impressões para que toda equipe possa contribuir com suas experiências 

significativas.   
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