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RESUMO

Ao longo da história, a escola pública no Brasil tem contribuído com a exclusão e a produção do fracasso escolar de muitos sujeitos das classes 
populares. Essa pesquisa visa investigar quais são os obstáculos para as crianças das classes populares chegarem à escola e, quando chegam, nela 
ficarem e fazerem o percurso a que têm direito. Este estudo está embasado nos referenciais teóricos de autores como Arroyo (1992), Freire 
(2006), Esteban, (2002), Geraldi (1999) e Coragio (2007) e caracteriza-se como uma pesquisa-ação participativa. Quanto aos instrumentos de 
coleta de dados foram utilizados o diário de campo para registrar as observações percebidas no/do/com o cotidiano, bem como os registros das 
conversas e as escutas, gravadas, que envolveram diferentes sujeitos: os educandos e seus familiares; educadores e educadoras que atuam na 
educação em tempo integral e equipe pedagógica de uma escola municipal de Ensino Fundamental de Vitória, ES. Também foi realizada uma 
pesquisa documental dos relatórios do Ministério da Educação a respeito dos dados da educação pública no Brasil. Os resultados da pesquisa 
apontaram como os preconceitos e os estigmas terminam sendo interiorizados pelos alunos e passam a ser componentes de sua autoimagem e 
de suas posturas frente ao próprio rendimento. A negação das diferenças culturais e o ajuste das identidades dos estudantes fixadas pelo modelo 
hegemônico que considera um único conhecimento como válido, contribuem para o fracasso escolar. É necessário que os profissionais da 
educação tenham a consciência da importância dos saberes populares, conhecimentos que não são científicos e acadêmicos, mas que têm o 
mesmo valor,  pois são adquiridos e compartilhados durante as necessidades da vida , sendo reconhecidos na academia como “fundos de 
conhecimento”. Perceber que trabalhar na perspectiva da educação popular exige, segundo Freire, uma nova pedagogia, um novo currículo, que 
atendam às necessidades dos educandos, resgatando sua cidadania e os concebendo como sujeitos do seu conhecimento. Desta forma o 
educador educa e é educado por meio do diálogo constante, proporcionando o crescimento conjunto, permeado pela premissa da prática 
indissociabilizada da teoria.
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