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Resumo 
 

Este estudo objetivou acompanhar, nas aulas de matemática, uma classe de alunos em distorção 
escolar nos anos finais do Ensino Fundamental – 6º e 7º anos – em uma Escola Pública Estadual 
mineira, participantes de um Projeto de Aceleração da Aprendizagem – Projeto Acelerar para 
Vencer (PAV) – em processo de implementação nesta escola, tendo em vista identificar e analisar 
os aspectos que mais se destacassem nesse contexto, no âmbito do ensino e aprendizagem da 
matemática, explicitando e discutindo suas implicações. A pesquisa foi desenvolvida numa 
abordagem qualitativa por meio do acompanhamento da pesquisadora no campo. O material de 
análise foi constituído, principalmente, por anotações no diário de campo; filmagens; um 
questionário aplicado à professora de matemática e um aplicado aos alunos participantes da 
pesquisa; e, entrevistas, com a professora de matemática, os alunos, a diretora da escola, e, 
adicionalmente, com o professor de geografia da referida classe. Foram utilizados também alguns 
documentos como as fichas escolares individuais dos alunos, o texto do Projeto PAV e os ofícios 
e resoluções relativos à implementação desse Projeto na escola. A análise interpretativa 
identificou elementos relacionados à Política de Aceleração da Aprendizagem, aos alunos em 
atraso escolar e aos docentes que atuam no contexto de aceleração, cujas discussões foram 
organizadas por meio de três eixos de análise: (1) Organização do PAV na escola; (2) Os alunos 
do PAV; e, (3) O trabalho pedagógico com a matemática no PAV. Dentre os elementos relativos a 
cada eixo, destacaram-se: no primeiro eixo, a forma como a Política de Aceleração foi implantada 
nas escolas mineiras e as interferências da formação das classes de aceleração no cotidiano da 
escola, sobretudo por ter separado os alunos em distorção, dos alunos das classes regulares; a 
provisoriedade do PAV e seu significado para os alunos, os professores e a escola diante da 
dimensão da problemática do fracasso escolar; no segundo eixo, o nível de defasagem de 
conhecimento dos alunos, em matemática, e as diferentes concepções acerca desses alunos 
encaminhados para os Projetos de Aceleração; no terceiro eixo, o perfil docente para atuar no 
PAV e o currículo destinado ao trabalho pedagógico com a matemática nesse contexto. Os 
principais resultados evidenciaram quanto ao Projeto PAV, a urgência na prevenção de nova 
demanda de alunos em defasagem escolar, por meio de iniciativas públicas efetivas, que ataquem 
de frente o problema do fracasso escolar e não apenas como medida remediativa; quanto aos 
alunos que se encontram em situação de atraso escolar, a necessidade de investigar e conhecer 
melhor seu perfil, tendo em vista, não apenas o entendimento de como lidar com esse público, 
mas, sobretudo, contribuir efetivamente na emergência de iniciativas consistentes nesse âmbito; 
quanto aos docentes, a necessidade de profundas alterações em sua formação inicial, que abarque 
formação para lidar com alunos em diferentes condições de aprendizagem escolar, bem como a 
viabilização de um espaço e condições reais de formação continuada, incluindo a constituição 
coletiva de um conjunto de saberes docentes para lidar melhor com os desafios da prática 
pedagógica nesses contextos. 
 
Palavras - chave: Aceleração da Aprendizagem. Distorção idade/ano de escolaridade. Ensino e 
Aprendizagem da Matemática. Fracasso Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 

This study aimed to follow in math classes, the students class in distortion school in the final years 
of elementary school - 6 and 7 years - in a Mineira Public State School, participating in a Project 
Accelerated Learning - Project Accelerate to Win (PAV) - being implemented this school in order 
to identify and analyze the aspects that stood out in this context, in teaching and learning of 
mathematics, explaining and discussing their implications. The survey was developed through a 
qualitative approach by following the researcher in the field. The analysis material was composed 
mainly of notes in field notebook; filming; a questionnaire administered to a math teacher and one 
applied to the research participant students; and interviews with the math teacher, students, school 
director, and additionally with the geography teacher of that class. Some documents were also 
used as the school files of individual students, the text of the Project PAV and crafts and 
resolutions concerning the implementation of this project at school. The interpretative analysis 
identified factors related to policy Accelerated Learning, late on school students and teachers who 
work in the context of acceleration, whose discussions were organized by three main perspectives: 
(1) Organization of PAV at school: (2) Students of PAV and (3) The educational work with 
mathematics in the PAV. Among the elements for each axis, stood out: the first axis, how the 
policy was implemented in Mineira Schools Acceleration and interference of the formation of 
accelerated classes in the school routine, mainly because it separated students into distortion , 
students in regular classes, the temporariness of PAV and its meaning for students, teachers and 
school on the size of the problem of school failure, in the second axis, the level of students' 
knowledge gap in mathematics and the different conceptions of students referred to Project 
Acceleration, on the third axis, the profile faculty to serve on the curriculum for the PAV and 
pedagogical work with mathematics in this context. The main results showed on the PAV project, 
the urgency in preventing new demand of students in academic performance at school, through 
effective public initiatives that attack the problem head-on school failure and not only as a 
remedial measure, as students who are lagging behind in school, the need to investigate and better 
understand their profile in order not only understanding how to deal with this public, but above all 
to contribute effectively in the emergence of initiatives that are consistent in that respect; as 
teachers, the need for profound changes in their initial training, covering training for dealing with 
students in different learning conditions at school, as well as the feasibility of a space and the 
actual conditions of continuing education, including the formation of a collective group of teacher 
knowledge to deal better with the challenges of teaching practice in these contexts. 
 
Keywords: Accelerated Learning. Student age/grade. Teaching and Learning of Mathematics. 
School Failure. 
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I INTRODUÇÃO 
 

Somos diferentes. Essa é a nossa condição humana. Pensamos de jeitos 
diferentes, agimos de formas diferentes, sentimos com intensidades 
diferentes. E tudo isso porque vivemos e apreendemos o mundo de formas 
diferentes. (Rosita Edier Carvalho) 

 
 

Esta seção traz elementos da minha trajetória profissional e pessoal; dimensões que 

para mim estão significativamente relacionadas. Dialoga por meio de interrogações, buscas e 

conflitos, acentuados ao longo de minha formação docente e de minha atuação como 

professora de matemática na Educação Básica, em uma Escola Pública Estadual no interior de 

Minas Gerais.  

Minha opção por trazer esses elementos, se deve ao fato de considerar a estreita 

relação entre essa trajetória e a proposta desse trabalho. Assim, nessa interlocução procuro 

tecer algumas considerações, que sinalizam para a explicitação da problemática dessa 

pesquisa, bem como, de seus objetivos, motivos e relevância. Adicionalmente e em 

complemento à composição da lógica desta seção, trago a organização desse trabalho.   

 

1.1 A trajetória da professora/pesquisadora e a problemática da pesquisa1 
 

Realizo nesse tópico uma retrospectiva de algumas experiências que vivenciei ao 

longo de minha vida na escola, como estudante ou como docente – na educação básica – com 

a disciplina de matemática. Nesse espaço declaro meu interesse pela educação dos alunos que 

não se sobressaem na escola, ou que demonstram dificuldades em completar seu percurso 

escolar, vindo a se envolverem em situações de defasagem2 de conhecimentos e atraso 

escolar3. Procuro revelar como surgiu e se configurou meu interesse pela educação desses 

alunos por acreditar que essa reflexão possa contribuir para desencadear outras nessa direção.  

Nesse sentido, destaco indagações referentes à relação entre a prática docente e a visão 

que o professor tem de sua prática, considerando os reflexos dessa relação no âmbito da 

                                                
1  Em especial nesta seção, faço a redação do texto me utilizando da primeira pessoa do singular, já que 
este trata da minha própria trajetória profissional e pessoal.  
2  Essa defasagem de conhecimentos refere-se à não aquisição ou domínio, por parte do aluno, de 
conhecimentos dentro dos conteúdos escolares de cada disciplina.  
3  Atraso escolar no sentido de o aluno ficar em uma série/ano de escolaridade inferior ao que 
corresponde à sua idade, por ter sido reprovado ou por já ter evadido da escola em algum momento.  
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escola, na forma como percebe o outro – no caso, o aluno, especialmente aqueles com 

dificuldades escolares.  

Iniciei minha carreira docente no início de 1990, antes mesmo de terminar meu 

primeiro curso de graduação, que foi concluído no fim desse ano. Na época cursava 

matemática numa faculdade particular, numa cidade no interior de Minas Gerais, próxima à 

minha cidade natal, uma vez que nesta não havia nenhuma instituição de ensino superior.  

Esse início de carreira, em 1990, se deu por meio de um contrato de trabalho, para nove aulas 

de matemática no ensino médio noturno, em uma Escola Pública Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio, na qual permaneci, desde então, até o ano de 2009.  

No ano de 1991 participei de um concurso público para professor de matemática da 

Educação Básica, e, com a aprovação, assumi o cargo como professora titular, em 1993, na 

mesma escola onde iniciei a carreira. A partir de então, não me afastei mais da docência.  Até 

que, pedi licença para me dedicar ao desenvolvimento dessa pesquisa de mestrado, junto à 

Universidade Estadual Paulista - UNESP – Campus Rio Claro/SP, a partir do ano de 2009.  

Porém antes do meu ingresso no mestrado, muitos foram os desafios enfrentados na 

docência, principalmente pelas expectativas que sempre nutri quanto à aprendizagem e o 

envolvimento e interesse dos alunos pela escola e a matemática, encontrando quase sempre o 

oposto, isto é, discretos resultados de aprendizagem desses alunos, um desempenho muito 

aquém das minhas expectativas para eles.    

Recém graduada, jovem na carreira docente e fundamentada na realidade acadêmica 

com a qual convivi durante o meu primeiro curso de graduação, encontrei-me muitas vezes 

reproduzindo práticas que vivenciei na faculdade, definindo para meus alunos objetivos e 

metas que considerava importantes, mas que ao final percebia serem importantes apenas para 

mim, não para eles, pois, tais objetivos nada tinham a ver com os interesses dos meus alunos, 

o que ficava bem nítido na freqüente constatação dos baixos níveis de desempenho escolar 

desses alunos.   

Considero assim, que um dos aspectos mais marcantes que vivenciei (e porque não 

dizer: ainda vivencio!) diz respeito à percepção desse distanciamento entre os interesses dos 

alunos e os interesses e expectativas dos professores em relação a esses alunos, sobretudo em 

relação àqueles que apresentavam maiores dificuldades no processo de ensino e 

aprendizagem. Resultantes dessa percepção, gradativamente foram se configurando também 

algumas reflexões que me levaram a considerar que tal distanciamento contraditoriamente 
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referia-se a um choque ou confronto entre culturas4, especialmente entre a cultura docente e a 

discente. 

É possível considerar que essas são duas dimensões culturais que se esbarram e se 

influenciam mutuamente, pois, em consonância com o que assinala Arroyo (2004, p. 388), de 

um lado os alunos, que compreendem a escola como um espaço ou lugar de socialização, 

estabelecendo múltiplas interações ao mesmo tempo em que deixam de lado os conteúdos e 

priorizam as relações com seus pares, enquanto que, de outro lado, estão os professores, para 

os quais a escola assume outro significado, representando muito mais um espaço de 

aprendizagem, muitas vezes somente de aprendizagem.  

Assim, no dia-a-dia da sala de aula, como tantas vezes presenciei – mediante a 

proposta de trabalhar os conteúdos e as atividades a eles referentes – em geral esses 

professores encontram dificuldades, pelo desinteresse e indisciplina dos alunos, e por vezes 

também, oposição e resistências, o que acaba por gerar muitos conflitos entre esses sujeitos, e, 

consequentemente acaba também por interferir e prejudicar o desenvolvimento do processo 

ensino e aprendizagem.  

Segundo Pérez Gómez (2001), esses conflitos podem estar sendo influenciados 

também pela relação de poder e dependência entre as duas culturas – dos docentes e dos 

estudantes, conforme acentua:   

 

[...] a cultura dos alunos se mostra dependente da cultura dos docentes, se encontra 
substancialmente mediada pelos valores, pelas rotinas e pelas normas que os 
docentes impõem. Inclusive, nos processos e nas situações de maior contestação, é 
uma reação à impermeabilidade da cultura dos docentes que permanecem de 
maneira mais prolongada e com maiores cotas de poder na instituição escolar. (p. 
165)  

 

Enquanto professora também experienciei o drama de querer dominar os estudantes, 

impondo-lhes minha forma de pensar, de ver o mundo, de valorizar as oportunidades e ao 

mesmo tempo de sentir entre nós essa distância da qual disserto. Não compreendia porque 

alguns alunos se opunham a aceitar o ensino que lhes era oferecido. Na época considerava os 

alunos que não conseguiam média para aprovação, como “malandros” e desinteressados. 

Entendo hoje que pensava e agia da forma como o autor acima referido coloca, comparando 

                                                
4  Utilizo e me aproprio, nesse contexto, do termo “cultura” na perspectiva adotada por Pérez Gómez 
(2001, p. 17) ao defini-la como sendo “o conjunto de significados, expectativas e comportamentos 
compartilhados por um determinado grupo social. [...] resultado da construção social, contingente às condições 
materiais, sociais e espirituais que dominam um espaço e um tempo. Expressando-se em significados, valores, 
sentimentos, costumes, rituais, instituições e objetos, sentimentos (materiais e simbólicos) que circundam a vida 
individual e coletiva da comunidade”.  
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os alunos, fundamentada numa única lógica – a lógica do professor, com seus valores, rotinas 

e normas. Isso me angustiava muito. 

Pérez Gómez (2001, p. 17) destaca também que na escola a cultura dos docentes e a 

dos estudantes não são as únicas que se movimentam e se entrelaçam, ao contrário, a escola 

pode ser considerada como um espaço de coexistência de múltiplas culturas, um “espaço 

ecológico de cruzamento de culturas” sendo, portanto, esse cruzamento, “o responsável 

definitivo da natureza, do sentido e da consistência do que os alunos e as alunas aprendem em 

sua vida escolar”, e esse entrelaçamento constitui-se numa viva, fluída e complexa relação 

entre as propostas dessas diferentes culturas:  

 

(...) a cultura crítica – alojada nas disciplinas científicas, artísticas e filosóficas; as 
determinações da cultura acadêmica – refletida nas definições que constituem o 
currículo; os influxos da cultura social – constituída pelos valores hegemônicos do 
cenário social; as pressões do cotidiano da cultura institucional – presente nos 
papéis, nas normas, nas rotinas e nos ritos próprios da escola como instituição 
específica; e as características da cultura experiências – adquirida individualmente 
pelo aluno através da experiência nos intercâmbios espontâneos com seu meio. (p. 
17).      

 

Nessa perspectiva cultural trazida pelo referido autor acerca desse cruzamento de 

culturas na escola, corroboro com a ideia de que é de fato decisiva a influência socializadora e 

educativa da escola, nos múltiplos elementos que constituem seu cotidiano, elementos que, 

mesmo sendo muitas vezes imperceptíveis agem de forma fundamental na construção dos 

significados e determinam a maneira de pensar e agir das pessoas:  

 

Os ritos, os costumes, as formas de organizar o espaço e o tempo, os consensos não-
discutidos, as ideias onipresentes, as expectativas não-questionadas, os interesses 
inconfessáveis, os códigos aprendidos e reproduzidos de forma mecânica, os roteiros 
subentendidos... são todos elementos fundamentais de cada uma das culturas e da 
rede específica que se articula no cruzamento delas, cujo influxo real no inter-
relacionamento e na construção de significados é mais poderoso quanto mais 
imperceptível. (PÉREZ GÓMEZ, 2001, p. 18)  

 

Assim, entendo que a percepção e sensação daquele distanciamento no sentido 

escola/professor e o aluno referiam-se visivelmente à distância entre propostas e 

possibilidades, isto é, entre os objetivos propostos pela escola, aos alunos e as possibilidades 

de alguns desses alunos em alcançá-los, ou melhor, dizendo, entre as propostas educacionais e 

os aportes para sua efetivação – questão que obviamente envolve diferentes fatores tanto 

internos quanto externos à escola. 
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Na maioria das vezes os parâmetros dessa relação que mediam essas propostas na 

escola são os índices e os resultados de desempenho dos alunos e dela própria, e esse 

cotidiano da vida na escola, no sentido de se movimentar em torno de resultados e índices, 

conduziram-me a uma linha de raciocínio e entendimento de que parece existir, dentro da 

escola, dois grupos de alunos: aqueles que são aprovados, devido a um conjunto de fatores, 

sobretudo porque conseguem responder satisfatoriamente a todas ou à uma quantidade 

suficiente/padrão/média de exigências da escola/sistema educacional – mecanismos de 

avaliação, por exemplo – e , aqueles que não conseguem, sendo reprovados, por algum ou 

vários motivos e acabam por desistir, ou então permanecer na escola, mas sem avanços, se 

envolvendo em quadros de múltiplas reprovações escolares e incorrendo-se em situações de 

atraso escolar.  

Nessa perspectiva, em decorrência desses quadros de interrupção e reprovação escolar, 

ao qual esse segundo grupo de alunos fica submetido, e dado a magnitude da presença e da 

persistência desses problemas na educação, as situações de múltiplas reprovações e de evasão 

escolar têm sido consideradas fenômenos, sendo nomeadas por “fracasso escolar5”, e os 

alunos nelas envolvidos têm sido frequentemente considerados “fracassados6”.  

Considerar que a designação de fracassado, muito mais que mera força de expressão, 

estava servindo para levar esses alunos a se tornarem estigmatizados7 e a sofrerem as 

consequências dessa caracterização, foram algumas das conclusões a que cheguei em minhas 

reflexões, sobretudo por muitas vezes ter presenciado essas situações durante meus estágios 

de docência na graduação, posteriormente também durante meu convívio na escola, atuando 

                                                
5  Neste contexto e em sintonia com o que hoje tem representado no âmbito da escola, a expressão 
“fracasso escolar” foi utilizada referindo-se às situações de evasão e/ou reprovações escolares – estas, por vezes 
múltiplas, a que muitos alunos têm sido constantemente submetidos, e que tem gerado impactação da matrícula 
escolar e a conseqüente distorção idade/ano de escolaridade dos alunos envolvidos nesses quadros. Essa temática 
tem sido debatida ao longo dos anos sob diferentes perspectivas (BRANDÃO, 1983; LOPEZ, 1984; CAGLARI, 
1985; SIRINO, 2002; COIMBRA, 2008; PATTO, 2008, dentre outros) sendo possível dizer que a concepção em 
torna da mesma vem, polemicamente, se transformando na evolução do contexto histórico, impulsionada pelas 
explicações de seus fatores responsáveis; explicações por vezes baseadas numa definição conservadora de 
ajustamento e de normalidade, centrada no que ocorre no indivíduo ou nas relações interpessoais – ênfase dos 
determinantes do fracasso escolar no aprendiz e nas suas supostas deficiências; outras vezes centrada na estrutura 
e funcionamento da escola – ênfase, sobretudo nos métodos e nos conteúdos  e na qualidade do ensino. 
Explicações que passaram pelas dimensões médicas, psicológicas e pedagógicas, dentre outras e cujo movimento 
culminou na criação de espaço para a constituição de um discurso híbrido, ou seja, um discurso que não 
privilegia uma única dimensão, mas o entrelaçamento de umas com as outras e também para além dessas.  
6  O termo “fracassados” está sendo utilizado neste texto para referir-se aos alunos que se envolvem em 
situações de reprovação ou evasão escolar, fazendo parte da massa de alunos que caem em atraso na sua 
escolaridade. Da mesma forma que a temática do fracasso escolar esse termo também tem sido polemicamente 
discutido, sobretudo por trazer embutido as causas desse fracasso, cujas explicações se distribuem 
controversamente em torno do próprio aluno, ou da escola, ou a fatores fora da escola, e por vezes de uma 
combinação entre essas lógicas.  
7  No sentido de ficarem marcados por características depreciativas relacionadas à indisciplina, 
desinteresse pela escola e pelos estudos e dificuldades de aprendizagem.   
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como professora de matemática e ainda em muitos outros momentos vivenciados fora da 

escola.  

Entretanto, as angústias resultantes das diferentes experiências que vivenciei no 

convívio com tais situações não se limitavam ao interior da escola, às suas relações ou 

dinâmica, mas, se estendiam para além de seus muros. Um olhar por sobre eles. De forma que 

passei a perceber esse distanciamento em uma dimensão mais ampla que correspondia à 

relação escola/aluno/sociedade, em meu ponto de vista complexa, especialmente, pelo 

desencontro entre as lógicas – escola e sociedade – em meio às quais se encontra o aluno. 

 Desencontro percebido, sobretudo, pelo fato de que, de um lado o aluno, que, ao 

adentrar para a escola, leva consigo crenças, valores, uma linguagem própria, expectativas e 

sonhos, tanto dele quanto de sua família; do outro lado, a escola, com seus padrões, valores, 

linguagens, e acima de tudo seus objetivos, e que, naturalmente tenta impor aos alunos – uma 

realidade que muitas vezes pode estar muito distante daquela que o aluno conhece e vivencia, 

principalmente ao perceber que a bagagem de conhecimento e experiência que acumulou até 

aquele momento, suas habilidades, seus dons, suas expectativas não são consideradas como 

ponto de partida para seu desenvolvimento, nem ao menos encontram um espaço de diálogo 

nesse contexto. Nessa direção Arroyo (2004) salienta que:  

  

Para as crianças, adolescentes e até para os jovens e adultos fica especialmente 
difícil articular duas formas de ver a vida e duas lógicas tão desencontradas, a lógica 
da vida real e a lógica da escola. Em casa, na rua, na sobrevivência, vendo-se e 
vendo seus grupos de origem ter de se virar e fazer escolhas nessa imprevisibilidade 
e engenhosidade e na escola ter de se adaptar ordeiramente para uma suposta 
previsibilidade e um futuro certo e para verdades e crenças inquestionáveis. (p. 162-
163) 

 

Muitas vezes nesse meu trilhar pela educação, me encontrei fazendo indagações acerca 

das relações entre a vida desses alunos na escola e fora dela, imersos na sociedade e a 

considerar como estreita, a relação entre essas duas dimensões. A sensação era a de que a 

maneira pela qual o aluno realizava seu percurso escolar era determinante sobre o surgimento 

de melhores oportunidades sociais, isto é, seu êxito8 social encontrava-se, em maior ou menor 

grau, atrelado ao seu êxito escolar, de forma que, se em sua trajetória escolar o aluno 

conseguisse se sair bem, vencendo os obstáculos e completando sua escolaridade sem 

interrupções ou retenções, até mesmo cursando o ensino superior, consequentemente estaria 

                                                
8  O termo “êxito” neste contexto é sinônimo de sucesso, cujo significado está por sua vez relacionado ao 
fato de o aluno não reprovar na escola e não evadir, prosseguindo seu percurso escolar de forma a concluí-lo no 
tempo certo, conforme sua faixa etária. De forma mais clara seria o aluno conseguir vencer os desafios e 
barreiras que possa encontrar na escola, e alcançar o objetivo de concluir sua escolaridade.  
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aumentando suas oportunidades profissionais, criando possibilidades, aumentando suas 

conquistas sociais e elevando sua qualidade de vida.  

Essas reflexões e outras muitas sobre as diferentes situações por mim vivenciadas 

desde que assumi a docência contribuíram para o reconhecimento da limitação do meu 

conhecimento e da insuficiência da minha prática pedagógica no lidar com essas questões que 

desembocavam nesse público de alunos – multirrepetentes9, ou que evadiam da escola, que 

acabavam por cair em atraso escolar sendo assim caracterizados de fracassados.   

Assim, consciente da importância do papel docente na mediação dessas relações 

escola/aluno, aluno/conhecimento, dentre outras, decidi voltar para a Universidade para fazer 

um segundo curso de graduação, dessa vez Pedagogia.  

Na época foi interessante porque alguns colegas se assustaram com a minha opção 

dizendo que não tinha nada haver com o meu perfil. Acostumados a conviver comigo na 

docência de matemática, não compreendiam o porquê daquela minha escolha, e diziam: “vá 

logo fazer uma pós-graduação. Perder tempo com graduação por quê? Você já não tem 

uma?”. Naquele momento entendi que as pessoas separam a educação em compartimentos 

muito mais estanques do que eu imaginava, como se o conhecimento tivesse uma única “cara” 

ou um único “jeito”. Mas eu não via assim. Minha decisão de voltar para a Universidade e 

cursar Pedagogia representava uma forma de buscar aprender como lidar melhor com os 

alunos, entender suas queixas, valorizar seus conhecimentos, perceber e aproveitar suas 

aptidões e sua bagagem de experiências de vida.  Em suma representava uma forma de 

aprender como desenvolver uma prática pedagógica menos limitada ao conteúdo e aos 

programas de ensino e menos comprometida com minhas próprias verdades e ao mesmo 

tempo mais humana, sem, no entanto perder de vista a importância das especificidades da 

disciplina também. 

Iniciei assim esse curso de Pedagogia no ano de 1995 e concluí em 1997. Esses três 

anos em contato com discussões nesse âmbito da educação representaram um período muito 

                                                
9  O termo multirrepetente aqui se refere à condição de um aluno que passou por mais de uma reprovação 
escolar, repetindo a mesma série/ano de escolaridade por mais de uma vez, por exemplo, um aluno que cursa o 6º 
ano duas, três ou mais vezes, consecutivas ou não. Pode também caracterizar aquele aluno que, em algum 
momento de sua escolaridade tenha abandonado a escola sem completar aquela série/ano de escolaridade 
retornando posteriormente para cursá-la, geralmente fazendo isso mais de uma vez. Por exemplo, um aluno que 
cursava o 6º ano e que em determinado momento, antes de completar o ano de escolaridade precisa ou decida 
sair da escola. Tempos depois, ou mesmo no próximo ano retorna e se matricula novamente no 6º ano, já que no 
Sistema Educacional brasileiro ele deve cursá-la novamente e não apenas complementá-la. Inicia então o ano e, 
novamente abandona, retornando posteriormente e refazendo a série. No Brasil essas situações ainda são muito 
comuns e permitidas, sobretudo nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, níveis em que a 
escola no Brasil ainda funciona em sua grande maioria regida pela lógica estanque das disciplinas e da média 
para aprovação.   
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importante na minha carreira, em muitos aspectos, principalmente por me fazer perceber que 

muitas das minhas frustrações como professora diante dos resultados de aprendizagem dos 

alunos, não se deviam somente à escola – sua lógica – ou, ao professor – sua cultura e suas 

práticas – mas a uma diversidade de outros fatores também.  

No âmbito da escola, por exemplo, foi possível perceber a importância em 

compreender que muitas vezes os alunos não conseguem aprender, porque estão sempre 

submetidos a um ensino desenvolvido de uma mesma forma, no mesmo ritmo, com as 

mesmas estratégias, e, sobretudo, sob as mesmas expectativas de aprendizagem. Em outros 

âmbitos, encontram-se os fatores externos à escola, suas implicações na determinação dos 

objetivos dos alunos, e da forma como a escola adquire ou não significado e valor para eles. 

Acerca desses fatores externos, destacam-se, sobretudo as condições socioeconômicas 

dos alunos e suas relações familiares, mas também as condições de trabalho do professor, a 

precariedade de seu trabalho em função de sua não valorização profissional e da ausência ou 

insuficiência de formação docente. A constatação é, portanto, a de que todos esses fatores se 

complementam na explicação da lógica do fracasso escolar.  

Ter voltado para a Universidade e concluído mais esse curso foi importante para mim 

enquanto professora, sobretudo por ter me proporcionado uma visão mais ampla da que eu 

possuía sobre educação, e pela oportunidade de refletir mais sobre minha própria prática 

docente.  

No entanto, embora tenha sido uma experiência rica e fundamental – porque a partir 

desse meu aprendizado pude ajudar a alguns alunos a vencerem suas frustrações e a 

avançarem – algumas inquietações persistiam principalmente porque sentia aquela minha 

iniciativa de estudar, de refletir, como iniciativa isolada, e que por isso pouco podia contribuir 

no sentido de lidar com questões imersas num âmbito de tão vasta dimensão e complexidade, 

como essas que tratam da repetência e da evasão escolar.  

Entretanto, a possibilidade de ter cursado mais essa etapa de estudos e, sobretudo de 

tê-la concluído também serviu para produzir novas indagações em torno desse público de 

alunos que fracassa, pois muitos deles nem mesmo chegam a concluir sua escolaridade básica. 

Talvez não fossem indagações novas, mas as mesmas que desde o início me provocam à essa 

busca insistente em compreender algumas situações que não compreendia, ou, em lidar 

melhor com elas.  

Durante o curso de Pedagogia aprendi a buscar leituras dentro de temas na área da 

educação, um aprendizado que procurei manter sempre vivo. Em uma das buscas por leituras 

que pudessem acrescentar elementos à minha formação e dialogar acerca das muitas 
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perguntas que elaborava e reelaborava na minha jornada na escola – ministrando aulas de 

matemática e presenciando os alunos fracassarem na perspectiva que venho discutindo neste 

texto – tive contato com algumas obras literárias que vinham muito de encontro a essas 

minhas angústias. Destaco nesse sentido as reflexões trazidas à luz por Bernard Charlot, 

especialmente em sua obra: Da Relação com o saber: elementos para uma teoria, cujo trecho, 

embora descrito como afirmação, tomo como indagação e incluo no meu rol de perguntas: 

  

O fracasso escolar não existe; o que existe são alunos fracassados, situações de 
fracasso, histórias escolares que terminam mal. Esses alunos, essas situações, essas 
histórias é que devem ser analisados, e não algum objeto misterioso, ou algum vírus 
resistente, chamado fracasso escolar. (CHARLOT, 2000, p. 16). 

 

Não desejando segmentar a forma de ver os atores da escola, mas utilizando desse 

desenho no texto apenas para deixar mais clara a ideia acerca desses sujeitos, ressalto que até 

o momento explicitei mais sobre minhas angústias referentes à situação dos alunos, e por esse 

motivo volto o olhar para o professor, trazendo nessa interlocução algumas de minhas 

inquietações originadas por reflexões acerca da condição do professor – ser professor no 

Brasil – até porque essas não se separam das que venho trazendo até aqui, mas encontram-se 

intrinsecamente relacionadas.  

Destaco então, especialmente as que dizem respeito às insatisfações dos professores, 

sobretudo com relação às exigências do governo sobre o desempenho docente frente às 

políticas governamentais. Insatisfações essas que, não somente vivenciei no dia-a-dia do meu 

trabalho na educação, como também e principalmente percebi por meio das queixas desses 

docentes, queixas essas justificadas no confronto entre tais exigências dos órgãos gestores da 

educação e a não correspondente valorização profissional de que estes necessitavam. Segundo 

os professores, muito lhes é exigido, em termos de qualidade da educação, resultados de 

aprendizagem dos alunos, dentre outros requisitos, no entanto pouco lhes é oferecido em 

termos de suporte e aportes dos quais precisam para que desenvolvam essa qualidade que é 

exigida.  

Na visão desses docentes (grupo no qual me incluo e ideias com as quais corroboro) 

além da questão de preparação para o trabalho de educador na escola, por meio de uma 

formação coerente com as propostas educacionais, também tem a questão salarial, que obriga 

esse profissional a cumprir uma carga horária bem superior ao que deveria, caso houvesse 

uma melhor valorização salarial. . Na verdade, a atualização do profissional é inviabilizada, 

devido ao excesso de horas trabalhadas, o que inevitavelmente interfere na qualidade de suas 

aulas, já que para isso precisa ter dedicação e tempo.  
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Dessa forma, muitas vezes o que acontece é que esse professor carente de suporte 

pedagógico, de capacitação, de diálogo e de respeito às suas condições de desenvolvimento 

profissional e pessoal, de formação inicial debilitada e deficiente formação continuada, cai no 

isolamento, sucumbindo-se à centralidade da sala de aula.  

Quanto à esse isolamento Pérez Gómez (2001) faz ponderações importantes ao 

descrever a saturação de responsabilidades e tarefas profissionais que envolvem a cultura 

docente:  

 

Um dos sentimentos mais constantes do professorado na atualidade é sua sensação 
de sufocação, de saturação de tarefas e responsabilidades, para fazer frente às novas 
exigências curriculares e sociais que pressionam a vida diária da escola. [...]; os 
contínuos projetos de reforma e mudança impostos pela administração, nos quais se 
modificam não apenas os conteúdos do currículo, como também os métodos 
didáticos e os papéis profissionais dos docentes, que agora são pressionados a 
assumir a responsabilidade de uma certa autonomia na configuração de seu trabalho; 
as exigências sociais do mercado; [...]. (p. 175)  

 

Na perspectiva de exigências em cima do professor e em confronto com sua realidade 

e possibilidades, insere-se, no referido histórico de insatisfações, sua sensação de frustração e 

de incapacidade, decorrentes da percepção da redução de seu papel ao alcance do desempenho 

de média dos alunos, uma supervalorização de resultados e índices educacionais para fazer 

frente às expectativas do governo. Insatisfação, sobretudo quando se vêem como 

protagonistas de propostas para as quais, frequentemente não são consultados, e para as quais 

não se sentem preparados para desenvolver.  

Essa tem sido comumente a reação percebida nos docentes diante da dinâmica de 

elaboração e implantação de muitos projetos na educação, de forma vertical – de cima para 

baixo, e horizontal – de fora para dentro, sem o devido debate, preparo e amadurecimento 

com esses professores, bem como com outros profissionais envolvidos, para os quais, 

comumente tais projetos somente chegam a ser conhecidos a partir do momento em que já 

estão sendo implantados.   

Essa perspectiva de implantação de Projetos de cima para baixo e da sensação de 

desconforto que essas imposições podem gerar, Fortes (2006), traz uma importante discussão 

em sua pesquisa de doutorado – sobre um projeto de aceleração da aprendizagem – da qual se 

destaca a seguinte ideia: 

 

A escola tem uma vida e uma cultura interna e o que é imposto de forma arbitrária 
naturalmente constitui-se como um problema. [...]. Portanto, quando as mudanças 
não são construídas, levando em consideração as realidades vividas, as interações 
dos atores sociais desse contexto despertam expectativas, de certa forma, frustrantes, 
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e emperram os mecanismos que vêm modelando a realidade escolar e elaborando 
outros que, de modo descontínuo, interferem nessas reformas. (p. 60).    

 

No diálogo ao longo desse texto realço sempre o termo inquietações e ainda que essas 

estejam claras ou nas entrelinhas desse discurso, relevo apresentar algumas delas no intuito de 

compartilhá-las, não mais como pessoais, mas, sobretudo por representarem ou sintetizarem 

as questões que estão diretamente ligadas à temática desta pesquisa.  

De maneira informal e sem uma ordem pré-estabelecida, apresento algumas dessas 

questões: (a) Por que alguns alunos conseguem obter êxito na escola enquanto outros não? (b) 

Quais são de fato o papel e a contribuição do professor na obtenção desse êxito, ou não êxito 

dos alunos? (c) Qual é o papel da escola ao lidar com essas questões? (d) Quais aspectos 

estão, de forma mais expressiva, envolvidos na determinação de uma parcela significativa de 

alunos que evadem da escola ou que reprovam, e por vezes, reprovações múltiplas? (e) Qual é 

a relação entre o ensino e a aprendizagem da matemática na escola e a formação desse 

contingente de alunos defasados? (f) Como as políticas públicas direcionadas a lidar com 

essas questões estão sendo concebidas e traduzidas para a prática pedagógica na visão do 

aluno que nelas são envolvidos e quais contribuições podem ser consideradas importantes 

para os alunos, o professor e a escola como um todo? (g) Qual o papel da Universidade na 

formação desse professor? (h) Do que a Universidade necessita para lidar melhor com essa 

formação? (i) No que os professores, tendo em vista sua experiência adquirida no dia-a-dia da 

escola, podem contribuir na formação dos novos docentes?  

Como já assinalado anteriormente, essas representam apenas algumas das muitas 

reflexões às quais venho me submetendo à medida que fui adentrando pela carreira docente, 

ainda que na maioria das vezes de forma solitária. Nesse sentido importa realçar a necessidade 

de trazer à tona a discussão e o debate para além de mim mesma, na constituição de um grupo 

maior de educadores que tivessem as mesmas inquietações, ou inquietações semelhantes e que 

também sentissem a necessidade de explicitá-las e investigá-las.  

Tentei algumas vezes constituir esse grupo, no entanto, isso não ocorreu, não foi 

possível organizar um grupo com algum momento em que esses debates, estudos e reflexões 

pudessem estar sendo realizados.  

Creio que, em concordância com meu próprio discurso até aqui, acerca da saturação 

das responsabilidades e tarefas docentes, embora tenha encontrado educadores com 

preocupações afinadas às apresentadas, não conseguimos conciliar tempo no qual todos 

pudessem se envolver no desenvolvimento desse propósito. Horários desencontrados, 



28 

 

sobrecarga de trabalho, vida pessoal, dificuldades das mais diversas formas foram alguns dos 

determinantes dessa impossibilidade. 

Essa falta e solidão, essa certeza da importância de dialogar com mais educadores, de 

falar e também de ouvir me conduziu a ir adiante. Reelaborando a forma de buscar o alcance 

desse propósito – dar vazão às ideias, confrontá-las, vasculhar as práticas, os saberes, dentre 

outros – iniciei um curso de pós-graduação, na ocasião uma especialização Lato Sensu na área 

de Psicopedagogia Institucional, o qual realizei no período de 2005 a 2006. A intenção foi 

exatamente a de criar esses espaços de debate mais amplos e mais diversificados. Decisão que 

considero ter sido acertada, visto ter realmente me proporcionado esses espaços que 

procurava.  

Durante esse curso entrei em contato com diversas leituras sobre a problemática que 

me angustiava – o fracasso escolar. Pude dialogar com diferentes professores, mestres e 

doutores e colocar à prova minhas expectativas em torno do meu papel como docente, 

principalmente diante dos alunos que não conseguiam acompanhar ou reagir positivamente às 

exigências de desempenho da escola e, consequentemente da sociedade. Enfim, considero que 

foi uma experiência mais que importante, foi necessária, porque me fez amadurecer não 

somente com relação à minha prática na sala de aula, mas também como professora 

pesquisadora.  

Posteriormente decidi fazer outra especialização, desta vez em estatística, o que 

ocorreu no período de 2006 a 2007. Embora um curso totalmente diverso do anteriormente 

referido, meu foco continuava o mesmo, ou seja, uma maior e melhor formação docente para 

lidar com as questões de ensino e aprendizagem, pois percebia que precisava ser capaz de 

interpretar e compreender os resultados da escola para além dos dados quantitativos, 

possibilitados por diferentes instrumentos de análise (como por exemplo, obtidos por meio do 

Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública – SIMAVE10; do Programa Internacional 

de Avaliação dos Alunos – PISA11 e do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB12, 

                                                
10  O SIMAVE é de periodicidade anual. Foi criado no ano de 2000 com o objetivo de desenvolver 
programas de avaliação integrados cujos resultados forneçam informações importantes para o planejamento de 
ações em todos os níveis e sistemas de ensino. É composto por três diferentes programas: PROALFA – 
Programa de Avaliação da Alfabetização; PAAE – Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar e PROEB 
– Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica. O PROEB, por exemplo, foi criado com o 
objetivo avaliar as escolas da rede pública no que concerne às habilidades e competências desenvolvidas em 
Língua Portuguesa e Matemática, no 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio. 
(http://www.simave.caedufjf.net/simave/).  
11  O PISA - Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Programme of International Student 
Assessment ) é um programa internacional de avaliação comparada, cuja principal finalidade é produzir 
indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais, avaliando o desempenho de alunos na faixa dos 15 
anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. Esse 
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que por sua vez é composto por dois processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica – 

Aneb13 e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - Anresc14).  

O motivo de buscar essa capacitação se justifica principalmente na minha ideia de que 

não basta ter acesso a resultados, ter estatísticas, sejam elas de grande ou pequena dimensão, 

pois, num primeiro momento, sob um olhar superficial – muitas vezes produto do modelo de 

pensamento consolidado em torno dos instrumentos de verificação do desempenho escolar – 

em geral essas estatísticas tem sido vistas somente como números, e servido para um 

tradicional confronto com a média esperada dos alunos nas escolas, quando, na verdade, uma 

maior capacitação para a leitura e interpretação desses dados poderia possibilitar de fato o 

entendimento de suas entrelinhas, uma espécie de desvelamento das informações 

quantitativas, um olhar por detrás dos números, uma reflexão qualitativa sobre os dados 

quantitativos.  

Compreender, por exemplo, que a média nem sempre representa a melhor medida em 

todas as situações; ou que, uma média esperada para os alunos de forma geral, nem sempre é 

justa, ou de fato significa muito, já que existem contextos, histórias, e uma única medida; ou, 

acreditar que uma medida geral é capaz de trazer em si embutida todas essas variáveis que são 

inegavelmente significativas quando se trata de interpretar e utilizar resultados para melhorar 

a escola e os alunos, foram alguns dos muitos motivos que me levaram a buscar esse curso. 

                                                                                                                                                   
programa é desenvolvido e coordenado internacionalmente pela Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), havendo em cada país participante uma coordenação nacional. No Brasil, 
o PISA é coordenado pelo Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira”. As 
avaliações do PISA incluem cadernos de prova e questionários e acontecem a cada três anos, com ênfases 
distintas em três áreas: Leitura, Matemática e Ciências. Em cada edição, o foco recai principalmente sobre uma 
dessas áreas. (http://www.inep.gov.br/internacional/pisa/).  
12   O SAEB foi a primeira iniciativa brasileira, em escala nacional, para se conhecer o sistema 
educacional brasileiro em profundidade. Ele começou a ser desenvolvido no final dos anos 80 e foi aplicado pela 
primeira vez em 1990. Em 1995, o Saeb passou por uma reestruturação metodológica a fim de possibilitar a 
comparação dos desempenhos ao longo dos anos. Desde a sua primeira avaliação, fornece dados sobre a 
qualidade dos sistemas educacionais do Brasil como um todo, das regiões geográficas e das unidades federadas 
(estados e Distrito Federal). É realizado a cada dois anos e avalia uma amostra representativa de alunos 
regularmente matriculados na 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio, de escolas públicas 
e privadas, localizadas em área urbana ou rural. Em 2005, conforme estabelece a Portaria n.º 931, de 21 de 
março de 2005, o SAEB passa a ser composto por dois processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica 
(Aneb) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc).  (http://inep.gov.br).  
13  A Aneb é realizada por amostragem das Redes de Ensino, em cada unidade da Federação e tem foco 
nas gestões dos sistemas educacionais. Por manter as mesmas características do SAEB e pela tradição deste, nas 
publicações e demais materiais de divulgação e aplicação da Aneb, foi mantido o nome SAEB.  
14  A Anresc é mais extensa e detalhada que a Aneb e tem foco em cada unidade escolar. Por seu caráter 
universal, recebe, em suas divulgações, o nome de Prova Brasil, que é censitária e foi criada  a partir da 
necessidade de se tornar a avaliação mais detalhada, em complemento à avaliação já feita pelo Saeb. Por esta 
razão, expande o alcance dos resultados, porque oferece dados não apenas para o Brasil e unidades da Federação, 
mas também para cada município e escola participante. Avalia todos os estudantes da rede pública urbana de 
ensino, de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental. Uma vez que a metodologia das duas avaliações é a mesma, o 
SAEB/Aneb e a PROVA BRASIL/Anresc passaram a ser operacionalizadas em conjunto, desde 2007. Como são 
avaliações complementares, uma não implicou na extinção da outra. (http://provabrasil.inep.gov.br).  



30 

 

Ter acesso a dados importantes sobre os alunos, a escola, é importante para o professor 

para a condução do seu trabalho de educador, uma vez que pode fazer uso dessas informações 

para melhorar aspectos na escola, no entanto, quando a gente não se sente capaz de interpretá-

los devidamente, o potencial desses dados fica apenas latente, ou então pode levar ao 

aparecimento de concepções que nem sempre representam a realidade dos fatos, mas a 

mascara.  

Exemplo disso são as concepções em torno do IDEB15 – Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica, levando – se a considerar como melhor uma escola que tem um IDEB 

maior. Embora de fato esse índice seja um indicativo de qualidade não se pode tomá-lo como 

única variável, nem mesmo, como parâmetro de comparação de uma escola com outra, tendo 

em vista que, considerando-se que, como é importante para a escola um patamar elevado de 

aprovação para uma boa repercussão nesse índice, a queda, por exemplo, no grau de 

dificuldade das avaliações internas da escola16pode elevar o índice de aprovação e 

consequentemente de seu IDEB, o que, nesse caso, não necessariamente irá significar um 

indicador de qualidade. 

Por isso, ser capaz de ler – interpretar e entender – os dados quantitativos que são 

gerados no âmbito da escola, e, principalmente saber utilizá-los de forma a contribuir com os 

alunos e a escola, não vem a ser apenas importante, mas necessário, sobretudo para que não se 

passe a ter visão numa única perspectiva, no caso, no que se refere aos dados da escola – de 

rendimento dos alunos em âmbito de estado e país, do significado do IDEB, dos resultados 

das avaliações de massa, dentre outros.  

Ser capaz de confrontar sua própria lógica, sua própria interpretação com a perspectiva 

do governo, inclusive confrontando-as e confrontando ainda uma mais ampla com uma 

particular, por exemplo, a da própria escola, e principalmente a da sala de aula, constitui, a 

meu ver, uma das grandes e importantes responsabilidades dos professores. Quanto à 

responsabilidade do governo, cabe o dever de proporcionar essa formação.  

                                                
15  O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, foi criado em 2007, pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, como parte do Plano de Desenvolvimento da 
Educação (PDE), com vistas a medir a qualidade de cada escola e cada rede de ensino. É calculado com base na 
taxa de rendimento escolar (aprovação e evasão) e no desempenho dos alunos no SAEB e na Prova Brasil, numa 
escola de 0 a 10. Esse índice é medido a cada 2 anos e o objetivo é que o país, a partir do alcance das metas 
municipais e estaduais, tenha nota 6,0 em 2022 – correspondendo à qualidade do ensino em países 
desenvolvidos. Na escola onde a pesquisa se desenvolveu, o último IDEB (2009) em nível de Ensino 
Fundamental – anos finais, foi de 5,2 superando a meta que havia sido traçado em 2007 que seria de 4,3. O IDEB 
do país, nesse nível de ensino, em 2009 foi de 4,0. (http://www.portal.mec.gov.br).    
16  Não desejando, entretanto desconsiderar as demais variáveis que, obviamente constituem o cálculo 
desse índice, mas apenas para ilustrar que algumas alterações que interferem no cômputo geral desse índice, 
podem não representar um melhor nível de qualidade da escola.  
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Como em minha graduação em matemática a estatística não fez parte do currículo, e 

como sempre senti ser essa uma das capacidades fundamentais para mim enquanto educadora 

e como cidadã, esse curso representou um convite irrecusável de complementação de minha 

formação.   

Embora a realização desses dois cursos – psicopedagogia e estatística – não tenham 

obviamente respondido às minhas inquietações, foram determinantes para que eu desse um 

salto na minha trajetória como educadora, sobretudo com relação ao meu olhar sobre tais 

questões. Considero, portanto essas experiências substancialmente relevantes na minha 

formação e profundamente significativas para o entendimento e o delineamento da 

experiência que ora vivencio nessa pesquisa.  

Diante dessas reflexões, cabe ressaltar a problemática dessa pesquisa - oriunda dessa 

trajetória de inquietações – como sendo a de intentar desvelar como os professores e os alunos 

dialogam com a questão do fracasso escolar, como o compreendem, interpretam e lidam com 

ele, sobretudo mediados por um contexto diferenciado e específico como o que se constitui a 

partir da formação das classes de aceleração no interior da escola. Desvelar como esses 

diferentes sujeitos traduzem sua visão no dia-a-dia da escola mediante a intervenção de um 

projeto de aceleração da aprendizagem, especialmente no âmbito do ensino e aprendizagem 

da matemática – disciplina com a qual trabalho há quase duas décadas, e por meio da qual 

passei a perceber de forma mais expressiva a manifestação desse fracasso.  

Considero que conhecer o que pensam os alunos e como se vêem na imersão dessas 

questões seja o ponto principal para a compreensão das demais inquietações até aqui 

colocadas, busca que em meu ponto de vista traz consigo a escola e o professor, igualmente 

importantes para a investigação dessa perspectiva.  

Assim, posso destacar como a grande questão que se coloca a de buscar respostas 

especialmente sobre o como lidar com esses alunos considerados fracassados e refletir sobre 

os desafios, possibilidades e perspectivas para a educação desse público.    

 

1.2 O ingresso no mestrado na UNESP17 e a proposta desse trabalho   
 

Motivada por essa problemática, e ainda tendo em vista contribuir para o seu 

entendimento, continuei em busca de formação, de espaços de reflexão e debate e de 

produção de saberes que culminou na realização de um mestrado, decisão que empreendi com 

                                                
17  Universidade Estadual Paulista – Campus Rio Claro/SP.  
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a elaboração de um projeto de pesquisa como proposta de investigação a qual submeti ao 

Programa de Mestrado na UNESP18 - campus Rio Claro/SP.  

Esse Projeto foi intitulado: A Utilização da Estatística na Compreensão da Progressão 

Parcial19 em Matemática: Um Estudo de Caso em uma Escola Pública Estadual em Minas 

Gerais.  

A intenção com esse projeto era a de investigar quais fatores estariam sendo 

determinantes na formação de contingentes de alunos que reprovavam ano após ano nesta 

escola, ficando retidos, ou em progressão parcial - PP - ou mesmo evadindo, tendo em vista o 

grande número de alunos que se encontrava nessas situações na escola onde atuava.  

Nesta escola, assim como em outras, havia muitos problemas que eram gerados por 

essas situações de reprovações ou interrupção de estudos, sendo exemplos desses, a 

impactação da matrícula e a falta de recursos humanos para o desenvolvimento de um 

trabalho diferenciado com esses alunos. No entanto, a esses problemas se somavam os 

prejuízos para os alunos que ficavam defasados e desestimulados, além de distanciá-los mais 

ainda do alcance do avanço em sua escolaridade.   

A proposta de pesquisa contida no projeto supracitado foi então submetida ao referido 

Programa no final de 2008, para ser desenvolvida a partir de 2009 - ano em que me 

ingressaria no Mestrado. No entanto, nesse ínterim, a escola onde trabalhava iniciou o ano de 

2009 com a implantação de um Projeto20 encaminhado pelo governo de Minas, o qual 

propunha, exatamente, um trabalho com os alunos multirrepetentes, muitos dos quais estavam 

fazendo progressão parcial em alguma disciplina.  

                                                
18  PPGEM: Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática – IGCE: Instituto de Geociências e 
Ciências Exatas da UNESP – Campus Rio Claro/SP.  
19  A Progressão Parcial – PP – é um dos regimes de progressão nos estudos que pode ser utilizado pelas 
escolas que adotam a progressão por série/ano de escolaridade. Consiste no avanço do aluno para a série/ano 
seguinte ao que se encontrava, mesmo sem ter conseguido ser aprovado em todas as disciplinas, ou seja, o aluno 
avança em sua escolaridade, mas fica “devendo” disciplina do ano anterior, situação conhecida como 
dependência. A quantidade de disciplinas que o aluno pode ficar “devendo” varia de uma escola para outra, 
geralmente são em média 2 a 3 disciplinas, conforme o nível. Na escola onde esta pesquisa se desenvolveu, esse 
regime está organizado da seguinte forma: tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, o aluno pode 
ficar devendo no máximo 2 disciplinas. Além disso, esse direito é válido apenas do 6º ao 8º ano do Ensino 
Fundamental e no 1º e 2º anos do Ensino Médio. No 9º ano do EF e no 3º ano do EM, o aluno não tem o direito 
de ficar em dependência, só avançando se conseguir aprovação em todas as disciplinas, caso contrário fica retido 
naquela série/ano de escolaridade. A PP está respaldada na LDB 9394/96, em seu artigo 24, inciso III, nos 
seguintes termos: “nos estabelecimentos que adotam a Progressão regular por série, o regimento escolar pode 
admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do currículo, observadas as normas do 
respectivo sistema de ensino”.  
20  Refere-se ao Projeto nomeado de Projeto Acelerar para Vencer e abreviado por PAV. Por uma questão 
de necessidade de um espaço maior para apresentação e discussões, esse Projeto encontra-se mais amplamente 
descrito e caracterizado na seção II, subseção 2.3.1. Antes disso, também, e nessa mesma seção, nas subseções 
2.1 e 2.2, disserto acerca dessa política de aceleração da aprendizagem, mostrando de forma ampla como ela 
veio a se inserir no cenário educacional brasileiro e como essas classes de aceleração foram se configurando no 
interior das escolas.  
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Ao tomar conhecimento das propostas nele veiculadas, percebi que se identificavam 

muito com as questões que vinham me inquietando acerca da educação desses alunos que 

fracassam na escola. Além disso, o referido projeto primava por oferecer um suporte aos 

docentes para o desenvolvimento das propostas de ensino nele contidas – fator que, embora já 

tenha mencionado e defendido anteriormente, acentuo aqui por considerar uma das grandes 

questões a serem tratadas e discutidas no âmbito da escola e das políticas públicas de 

formação de professores e, sobretudo por ser um dos mais importantes critérios para o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico que de fato possa contribuir para a 

aprendizagem dos alunos.  

Esse Projeto, implantado na escola, havia sido proposto pela Secretaria de Estado da 

Educação de Minas Gerais – SEE/MG, e se destinava aos alunos do Ensino Fundamental em 

atraso escolar, ou seja, em distorção21 idade/ano de escolaridade de no mínimo dois anos e 

que pertenciam à rede pública estadual de ensino de Minas Gerais. Foi estruturado para os 

dois segmentos, ou seja: anos iniciais (1º ao 5º) e anos finais (6º ao 9º) do Ensino 

Fundamental. No caso da escola em questão nesta pesquisa, tratava-se do segundo segmento.  

Intitulado “Acelerar para Vencer” – PAV (anexo A) e fundamentado na Política 

Nacional de Aceleração da Aprendizagem – implementada no Brasil desde 1996, o Projeto foi 

instituído pela Resolução nº 1033 (ANEXO B), da SEE/MG, de 17 de janeiro de 2008, com 

base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional22 – LDB 9394/96 (art. 24, inciso V, 

alínea b).  

A forma como sua implantação repercutiu na escola, somada à natureza das propostas 

pedagógicas nele contidas e tendo em vista o fato de ter sido elaborado especialmente para a 

clientela de alunos que estavam sendo alvo de inquietações, como tem sido relatado até aqui, 

representaram a mim oportunidade irrecusável para buscar algumas das respostas que 

procurava.  

Além disso, o fato de emergir de uma iniciativa em nível de Estado e por estar 

comprometido com um movimento nacional de recuperação de defasagens parecia sugerir que 

as inquietações acima colocadas estavam sendo compartilhadas numa amplitude maior do que 

a que particularmente supunha.  
                                                
21  Esse termo “distorção” acrescido dos termos “idade/série” ou “idade/ano de escolaridade” tem sido 
utilizado para caracterizar as situações em que o aluno está matriculado em uma série/ano de escolaridade 
incompatível com sua faixa etária, isto é, quando o aluno encontra-se  em uma série/ano de escolaridade inferior 
à que deveria estar cursando com relação à sua idade.  
22  Ao longo desse trabalho, em outros momentos em que tivermos que citar a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional 9394/96, nos utilizaremos da abreviação LDB seguida do número dessa Lei, ou 
simplesmente da expressão “nova Lei”, uma vez que esta foi até o presente, a última Lei de Diretrizes elaborada 
para a educação nacional.  
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Outro ponto observado, e que relevo destacar é que, o fato desses projetos elaborados 

para um público específico – os alunos que fracassam na escola – e levando em conta que 

foram direcionados e adotados num universo bem amplo – o País – e acima de tudo, tendo 

sido criados para serem temporários, vem, ao longo de seu desenvolvimento e implantação se 

tornando permanentes, leva ao entendimento de que de fato temos um problema de grande 

amplitude.  

Em outras palavras, se essas propostas do governo com essa política de aceleração 

mediada por esses projetos de constituição de classes de aceleração nas escolas ousaram se 

projetar para os diferentes estados do Brasil, e têm sido adotados, significa, dentre outros, que 

o fenômeno da repetência e da evasão não foi, nem é tema ultrapassado ou esgotado, ainda 

que excessivamente abordado na literatura na área educacional, mas continua representando 

um dos mais graves problemas da educação brasileira, assolando o país e derrubando sonhos e 

perspectivas de muitos desses meninos e meninas que se vêem neles envolvidos, conforme 

acentua Arroyo (2000, p. 33):  

 

[...] entre os pesadelos constantes está o fracasso escolar. Alguém dirá, mas está 
quantificado: altas porcentagens de repetentes, reprovados, defasados. O pesadelo é 
mais do que quantificamos. Podem cair as porcentagens, que ele nos persegue. O 
fracasso escolar passou a ser um fantasma, medo e obsessão pedagógica e social. 
Um pretexto. Uma peneira que encobre realidades mais sérias. Por ser um pesadelo 
nunca nos abandonou, atrapalha nossos sonhos e questiona ou derruba nossas 
melhores propostas reformistas. Quanto se tem escrito sobre o fracasso ou sobre o 
sucesso e a qualidade, seus contrapontos, e continuamos girando no mesmo lugar.  

 

Com expressivo interesse voltado para esse projeto (PAV) que se iniciara na escola e 

considerando a afinação de seus pressupostos e objetivos com minhas buscas e inquietações, a 

proposta de pesquisa que havia submetido ao mestrado, no final de 2008, foi gradativamente 

se transformando, no diálogo com minha orientadora, com nosso grupo de pesquisa23, com 

outros docentes do programa, e, principalmente pela repercussão e desconforto percebido na 

chegada desse projeto na escola. 

Assim, uma nova proposta foi se configurando, a qual, embora possa dar a impressão 

de diferir muito da que anteriormente havia apresentado ao ingressar no Programa, na 

realidade, se fundamentava com a mesma essência da anterior: o sujeito/aluno com histórico 

de múltiplas reprovações ou evasão escolar, sua relação com a escola e com a matemática, o 

papel do professor, considerado historicamente detentor do poder de fazer o aluno aprender a 

                                                
23  Grupo de Pesquisa em Educação Estatística. Disponível em: 
 http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0330101ISZ9LU1  
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qualquer custo e as Políticas Educacionais de iniciativa pública voltadas para o trabalho com 

essas questões.  

Dessa forma, a atual pesquisa tomou como foco o ensino e aprendizagem da 

matemática desenvolvida no contexto do Projeto Acelerar para Vencer – PAV e se configurou 

com a proposta de adentrar para a escola, a fim de ver e ouvir os alunos e os professores, na 

imersão do cotidiano da escola, em seus diferentes espaços, mas, sobretudo na sala de aula, no 

dia-a-dia das aulas de matemática, especialmente em uma classe de alunos em situação de 

fracasso – na acepção que estamos tratando, em defasagem escolar – com vistas a uma 

abertura para a expressão de aspectos que pudessem emergir e se destacar naquele contexto, 

com objetivo central de analisar, refletir, discutir e explicitar sobre esses aspectos.  

Com um olhar especial para o ensino e aprendizagem da matemática nesses contextos 

de aceleração essa pesquisa se desenvolveu numa perspectiva de abertura para a expressão 

multidimensional dos aspectos a esse processo relacionados, tomando e considerando o ponto 

de vista do professor e dos alunos – sobretudo a voz desses sujeitos, personagens - chave do 

processo, dos quais muito se fala e aos quais pouco se ouve. Na manifestação e no desenrolar 

de suas falas que se processam na sala de aula, ou em outros ambientes dentro da escola, e 

também em seus silêncios que também trazem seus significados perpassados nessa forma de 

expressão.  

Muito mais que estudar as variáveis ou fatores responsáveis pelo “fracasso escolar”, a 

proposta implicou em olhar para os alunos que fazem parte desse grupo – “fracassados” – e 

para as formas geralmente utilizadas para lidar com eles e com as diferentes dificuldades 

envolvidas, na maioria das vezes tratadas unicamente como dificuldades dos alunos.  

Quanto à opção pelo contexto do PAV saliento a importância de olhar para a forma 

como essas classes de alunos foram propostas e são constituídas no interior das escolas, a 

partir da condição de atraso escolar dos alunos – distorção idade/ano de escolaridade – que a 

meu ver é de certa forma contraditória, uma vez que segrega sob o mesmo critério, alunos 

constituídos de diferentes necessidades, dificuldades e sonhos diferentes, diferentes histórias.  

Assim, esses contextos e essas classes de aceleração foram considerados nessa 

pesquisa como uma ampliação de possibilidades de investigação e de entendimentos, ao 

separar esses alunos dos alunos do ensino regular, mas, ao mesmo tempo mantendo-os no 

mesmo ambiente – a escola. Esse fato representou potencial convite à reflexão acerca dessa 

separação e de suas implicações.  

Outro ponto importante a ser salientado refere-se à forma como essas políticas, no 

caso o Projeto PAV são implantados nas escolas, isto é, de forma vertical sem o debate mais 
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amplo com os sujeitos da efetivação – os professores, alunos e equipe pedagógica da escola.  

 Vale ressaltar ainda, o fato de que são muitas as controvérsias que têm composto o 

cenário investigativo em torno desses projetos de aceleração espalhados pelo Brasil, tendo em 

vista que em outros estados brasileiros (por exemplo, os desenvolvidos em São Paulo, Paraná, 

Santa Catarina, dentre outros) essa política foi implantada na década de 1990. Controvérsias 

relativas à como o público-alvo do projeto é caracterizado e como a necessidade de discussão 

acerca da educação desses alunos tem sido entendida nesses diferentes momentos.   

A proposta de voltar meu olhar, nessa pesquisa, para o âmbito da matemática que se 

desenvolve mediada pelo projeto PAV justifica-se por uma série de razões que venho no 

decorrer desse texto realçando, como minhas próprias experiências no ensino dessa disciplina. 

Outras razões têm relação com aspectos percebidos na própria estrutura e pressupostos do 

Projeto PAV, como por exemplo, o fato de seu currículo destinar à matemática uma carga 

horária muito superior à dos demais conteúdos (exceto Língua Portuguesa).  

Quanto a isso se destacam algumas expressões utilizadas pelo Projeto estruturador ou 

seus documentos correspondentes acerca de ideias que sugerem maior cuidado e ênfase na 

abordagem dessa disciplina. Uma dessas expressões pode ser encontrada no Guia24 de 

Orientação aos Professores do PAV – anos finais do Ensino Fundamental – disciplina 

Matemática - (2008, p. 03) destacando a matemática como sendo “[...] um veículo para a 

construção de novas perspectivas que valorizam o conhecimento cotidiano.”  

Não somente pela ênfase atribuída pelo Projeto, como também em outros contextos, a 

matemática tem sido alvo de preocupações, como venho abordando ao longo dessa 

introdução, tanto com base na minha experiência pessoal no ensino dessa disciplina como por 

diversas leituras que tenho feito ao longo de minha atuação docente.  

A matemática tem sido debatida na perspectiva de sua parcela de responsabilidade 

pela condição dos alunos que fracassam na escola ou em vias de fracasso, uma vez que se 

insere no rol das disciplinas que mais reprovam na escola, ou como tantas vezes presenciei, 

pela evasão dos alunos que interromperam seus estudos com medo da reprovação. Medos que 

muitas vezes estão relacionados à própria conotação que a matemática adquire na escola, de 

atribuir àqueles que dela conseguem se apropriar, certo grau de superioridade, de poder, 

acabando, de certa forma, por estigmatizar25 aqueles que não conseguem se apropriar dela.  

                                                
24  Guia de Orientação aos Professores do PAV – anos finais do Ensino Fundamental – disciplina 
Matemática. http://crv.educacao.mg.br.  
25  Segundo Michaelis (2008, p. 359) estigmatizar significa marcar com estigma/acepção. No contexto em 
que está aqui sendo empregado, o termo estigma ou estigmatizar representa a mesma ideia da definição 
apresentada por Michaelis, como sendo marcas, cicatrizes, no caso, refere-se a imprimir nos alunos que não 
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Nesse caso, a matemática passa a representar uma espécie de “conhecimento sagrado”, 

e, sendo visto como “sagrado”, passa a ser considerada propriedade privada, não como um 

direito, mas como algo a ser conquistado, merecido. Ideia que vem se perpetuando desde os 

pitagóricos – em cuja sociedade somente as mentes brilhantes eram aceitas – e vem dando a 

quem o domina, o status detentor de um monopólio, que pode ser considerado uma espécie de 

poder quando se leva em conta a exclusão que tem promovido dentro e, consequentemente 

fora da escola. Conforme ressalta Lorenzato (2006, p. 01):  

 

A exclusão escolar, seja por evasão, seja por repetência, é grande, e a 
matemática é a maior responsável por isso. O prejuízo educacional que a mais 
temida das disciplinas escolares causa não se restringe à escola, pois muitas 
pessoas passam a vida fugindo da matemática e, não raro, sofrendo com 
crendices ou preconceitos referentes a ela.   

 

Diante do exposto e com o objetivo de explicitar a delimitação desse trabalho, cabe 

trazer à luz a questão diretriz dessa pesquisa, expressa pela seguinte pergunta: Que aspectos 

se destacam no âmbito do ensino e aprendizagem da matemática para alunos em atraso 

escolar, no 6º e 7º anos do Ensino Fundamental em uma escola pública estadual em Minas 

Gerais, no contexto de implementação de um projeto de aceleração da aprendizagem?  

 

 1.3 A estrutura e organização do trabalho 
 

Este trabalho compõe-se de cinco seções, além das referências, anexos e apêndices, 

sendo esta a primeira seção, na qual apresento uma síntese introdutória da pesquisa realizada 

explicitando sua temática e situando o problema.  

Na segunda seção, intitulada: A Inserção da Política de Aceleração da Aprendizagem 

no Cenário Educacional Brasileiro trago elementos da história sobre a forma como a política 

de aceleração se inseriu no Brasil – os fundamentos dessa política e da constituição de classes 

de aceleração nas escolas. Resgato também algumas experiências na implantação dessa 

política em alguns estados brasileiros, ressaltando algumas implicações decorrentes dessas 

experiências e fundamentando as discussões por meio de uma revisão da literatura sobre essas 

classes. Adicionalmente, e de forma mais ampla dedico-me à explicitação de elementos 

acerca da inserção dessa política no estado de Minas Gerais – universo dessa investigação e 

                                                                                                                                                   
conseguem se apropriar do conhecimento matemático a sensação de incapacidade, de inferioridade, ou seja, o 
aluno que não consegue se apropriar desse conhecimento passa a ser considerado menos inteligente do que 
aqueles que conseguem.  
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apresento o Projeto Acelerar para Vencer – PAV – seus pressupostos, objetivos e metas, por 

ser contexto dessa pesquisa.  

No intuito de revelar o caminho pelo qual me conduzi nessa pesquisa, e por considerar 

que na explicitação desse percurso muitos elementos importantes são trazidos ao debate, na 

própria busca de informações durante a pesquisa, destinei a seção três à apresentação de sua 

metodologia, intitulando-o: Metodologia da Pesquisa e a Narrativa do Processo de 

Constituição dos Dados, sobretudo por descrever também seu processo de produção26 dos 

dados. Para a análise dos dados dedico a seção quatro: A Análise e a Interpretação dos 

Resultados.  

 A seção cinco traz as considerações finais desta pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26  Durante toda a redação desse trabalho nos utilizaremos do termo “produção” em substituição ao 
tradicional “coleta” ao nos referirmos ao processo de angariação dos dados desta pesquisa. A adoção dessa 
terminologia decorre do fato de não entendermos os dados como algo pronto e acabado, mas, muitas vezes por 
ser descoberto e desvelado. Esse entendimento teve importantes contribuições da perspectiva de pesquisa 
qualitativa apresentada por Bogdan e Biklen (1994) em sua obra: Investigação Qualitativa em Educação – uma 
introdução à teoria e aos métodos, com a qual corroboramos e destacamos alguns trechos que a expressam: “[...] 
os dados não são apenas aquilo que se recolhe no decurso de um estudo, mas a maneira como as coisas aparecem 
quando abordadas com um espírito de investigação. [...] os detalhes específicos são pistas úteis para a 
compreensão do mundo dos sujeitos. [...] pegar nos objetos e acontecimentos e levá-los ao instrumento sensível 
da sua mente de modo a discernir o seu valor como dados. [...] aperceber-se da razão por que os objetos foram 
produzidos e como isso afeta a sua forma bem como a informação potencial daquilo que está a estudar.” (p. 200).  



39 

 

II A INSERÇÃO DA POLÍTICA DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO 
CENÁRIO EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 
[...] a próxima revolução pedagógica será o fenômeno da aceleração 

 em todos os níveis escolares. (LIMA, 1969, p. 50).    
 

Essa seção destina-se a dialogar acerca do processo de implantação da Política de 

Aceleração da Aprendizagem no cenário educacional brasileiro. Para tanto, dividimos nossa 

abordagem em quatro momentos, procurando, por meio desses, explicitar as relações dessa 

Política com o combate ao fracasso escolar e com outras políticas que surgiram com esse 

mesmo objetivo, trazendo também algumas considerações acerca das principais implicações 

decorrentes dessas diferentes experiências.  

Num primeiro momento, fazemos um resgate acerca dos fundamentos da política de 

Aceleração da Aprendizagem no Brasil, apontando para a constituição das classes de 

aceleração no cotidiano das escolas; em seguida, por meio de alguns elementos, trazemos um 

panorama geral acerca da disseminação dos programas de correção do fluxo escolar e da 

aceleração da aprendizagem pelo Brasil; o terceiro momento, destina-se a trazer relatos mais 

pontuais acerca de algumas experiências de implantação dessa política nos diferentes 

estados/municípios brasileiros (Maranhão, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do 

Sul, Bahia, Pará, dentre outros), salientando o foco de cada um desses programas e 

ressaltando algumas das implicações decorrentes no contexto da educação; no quarto e último 

momento, abrimos um espaço mais amplo à apresentação da inserção da Política de 

Aceleração em Minas Gerais. Adicionalmente e em complemento à lógica dessa seção, 

apresentamos o Projeto de Aceleração da Aprendizagem para o estado de Minas, denominado 

“Acelerar para Vencer” – PAV.   

Essa abertura mais ampla em torno de Minas Gerais justifica-se por ter sido este o 

estado no qual esta pesquisa foi desenvolvida. Da mesma forma, a ênfase atribuída ao PAV 

nessa abordagem, se deve ao fato de termos tomado esse Projeto como nosso contexto de 

investigação nesse trabalho.  

2.1 Fundamentos da Política de Aceleração da Aprendizagem e a constituição das 
classes de aceleração nas escolas 

 

Antes de passarmos a uma reflexão mais aprofundada acerca da constituição das 

classes de aceleração no contexto da escola, optamos por examinar mais de perto as raízes 
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históricas do surgimento da Política de Aceleração da Aprendizagem no Brasil, que trouxe á 

luz essa experiência de ensino e aprendizagem – as classes de aceleração.  

O objetivo desse resgate foi deixar mais claro o âmbito próprio em que essas classes se 

situam, bem como, o de explicitar de que forma essa política se inseriu no contexto 

educacional brasileiro culminando na constituição das classes de aceleração da aprendizagem.  

Difícil, entretanto, trazer uma discussão sobre essa política sem passar pelo debate do 

fracasso escolar – aqui entendido como reprovação e evasão escolar – uma vez que o que se 

percebe na leitura desse percurso que descreve a emergência da política de aceleração, é que 

as histórias entre essas duas temáticas – fracasso escolar e aceleração da aprendizagem – se 

cruzam e ao cabo se misturam e se complementam, tornando-se uma única história.  

Em torno do fracasso escolar intensos foram os debates que fizeram presença na 

literatura educacional (BRANDÃO, 1986; PATTO, 1990; XAVIER, M., 1990; MALUF, 

1991; SAVIANI, 1992; COSTA, 1994; SIRINO, 1999), marcados pela expressão de ideias 

que traduziam as concepções mais comuns em cada momento da história, e que foram se 

configurando e se difundindo no próprio movimento das transformações sociais. Dentre essas 

concepções dominantes, destacou-se a que considerava o fracasso escolar como fruto da 

incapacidade do próprio sistema de ensino em oferecer uma educação de qualidade e também 

de compreender que os alunos apresentavam diferentes ritmos de aprendizagem, atribuindo, 

portanto, o fracasso escolar à escola e não ao aluno.  

No entanto, essa ideia não permaneceu como a única na história, mas foi se alterando 

entre lógicas cujo foco centrava-se ora na escola, ora no aluno, além dos agravantes sociais, 

conforme acentua Oliveira M. (1999, p. 11):  

 

Podemos observar historicamente, para além desta breve retrospectiva que nos leva 
às origens das concepções sobre fracasso escolar, outras análises que vão desde o 
déficit e diferença cultural, apontando como culpado o aluno, sua família, seu meio, 
passam por análises genéricas dos mecanismos sociais e governamentais produtores 
de fracasso escolar, que acabam culpando o sistema de ensino impessoal e sem face 
e chegam a análises dos processos intra-escolares, que produzem dificuldades de 
aprendizagem, e acabam por culpar o professor ou o conjunto dos educadores 
presentes na escola.  

 

Relevante alertar que, na época27 de efervescência desses debates, no ideário 

desenvolvimentista, a educação ocupava posição de destaque, e sua disseminação era 

considerada condição indispensável para o avanço do país, o que fez com que os argumentos 

                                                
27  Referindo-se principalmente à década de 1990, considerada a “década da educação”.   
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em defesa da promoção automática28 ou de alguma outra forma de flexibilização do percurso 

escolar – dentre essas a proposta de organização da escola em ciclos29 e a proposta de 

progressão continuada30 – se fortalecessem.  

 As propostas de organização da escola em regime de ciclos e, em seguida as de 

progressão continuada decorreram das iniciativas de enfrentamento às questões ligadas ao 

fracasso escolar, sobretudo às altas taxas de reprovação escolar e à evasão – problemas que 

                                                
28  A Promoção Automática refere-se à um regime de promoção escolar com vistas à progressão de 
estudos dos alunos, que acompanhou por algum tempo e em alguns contextos (sobretudo durante a década de 
1990) a política de implementação dos ciclos como regime de organização da escola. Trazia embutida a ideia da 
não-reprovação. Tratava-se da promoção do aluno a qualquer custo, isto é, ainda que este não tivesse adquirido a 
necessária aprendizagem para avançar em sua escolaridade. Segundo Gomes (2004, p. 47) a promoção 
automática refere-se à uma ideia mal interpretada sobre a eliminação da prática da reprovação escolar, sobretudo 
com a divulgação de alguns estudos nesse sentido (BARROS & MENDONÇA, 1998; ESPÓSITO, DAVIS & 
NUNES, 2000) ao trazerem à luz a ideia de que a reprovação não levava a aprender mais, pelo contrário, uma 
reprovação aumentava a chance de nova reprovação, e mais de uma reprovação tendia a elevar a probabilidade 
de repetência, principalmente na dimensão em que essa prática ocorria no Brasil na época. Na visão de Gomes 
(2005) a ideia de flexibilização do percurso escolar que deveria estar embutida na política dos ciclos não era a de 
promover o aluno a qualquer custo, mas, de, no cuidado em evitar a reprovação, favorecer ações e práticas que 
considerassem a necessidade de dar suporte aos alunos para que pudessem aprender mais e melhor, melhorar as 
condições de aprendizagem dos alunos, perspectiva expressa pelo autor, ao declarar que: “A promoção 
automática é atraente pelos seus apelos e possibilidades, entretanto, seus efeitos podem ser regressivos. [...] a 
questão fundamental não é reprovar ou deixar de reprovar, porém melhorar as condições de aprendizagem de 
todos [...]”. (p. 15).  
29  Levar à compreensão do que seja ou do que tenha sido os ciclos não é tarefa fácil e que possa ser feita 
por meio de uma definição, visto que no Brasil essas propostas se constituíram pautadas em concepções diversas, 
associando-se a diferentes significados. Entretanto, tendo em vista uma explicação fundamentada no que 
atualmente vem sendo ou representando os ciclos no cenário educacional brasileiro podemos dizer que se 
relacionam com a forma de organizar o tempo e o espaço escolar em contraposição à tradicional forma seriada. 
Em suma os ciclos referem-se à um regime de organização sobretudo dos tempos escolares buscando eliminar a 
retenção dos alunos de uma série/ano de escolaridade para outro ampliando esse tempo. Associam-se à intenção 
de assegurar a permanência do aluno na escola, fundamentando-se na ideia de que sua aprendizagem não ocorre 
de forma linear, ou ao mesmo tempo ou somente a partir de estímulos externos, mas somada a outros fatores 
internos, podendo se dar em espaços e ritmos diferenciados, dependendo do contexto e das condições 
relacionadas. Traduzem a crença de que, se diferenciando as formas de oferecer e conduzir o processo de ensino 
e aprendizagem a diversidade de alunos pode ser mais bem contemplada. Considera assim que as diferenças 
individuais e de ritmos de aprendizagem podem ser destacadas, desde que os objetivos, os conhecimentos e as 
competências previstos, sejam atingidos até o final do ciclo. Um histórico do surgimento e evolução das 
propostas de ciclo ao longo dos anos pode ser encontrado no trabalho de Barretto e Sousa (2004), uma espécie de 
estado do conhecimento sobre ciclos e progressão escolar no Brasil.  
30  Assim como a progressão parcial e os ciclos, a progressão continuada refere-se a um regime de 
progressão de estudos.  Fundamenta-se na ideia de que a aprendizagem é um processo contínuo, que não deve 
ser interrompido. Fundamenta-se na crença de que toda pessoa é capaz de aprender, considerando, entretanto, as 
diferenças que pode haver quanto ao ritmo de aprendizagem de um aluno para outro. Nessa proposta não é 
admitida a reprovação ao final de um ano de estudos, pois tudo que o aluno aprendeu deve ser valorizado, 
mesmo que ele não tenha alcançado níveis esperados, mas que tenha demonstrado avanços significativos em 
relação ao seu estágio anterior.  A retenção de um aluno só aconteceria ao final dos ciclos, em casos extremos de 
não superação dos conteúdos ou devido a problemas nos índices de frequência exigidos pela escola. A 
Progressão Continuada encontra-se respaldada na LDB 9394/96, em seu artigo 32, inciso IV, parágrafo 2º, 
expressa da seguinte forma: “os estabelecimentos que utilizam Progressão Regular por série podem adotar no 
Ensino Fundamental o regime de progressão continuada sem prejuízo da avaliação do processo de ensino e 
aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino”. Um dos primeiros Estados a adotarem 
essa proposta foi São Paulo, em 1997, estado no qual a organização da escola estava estruturada em dois ciclos: 
Ciclo I – 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries e ciclo II – 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries.  
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acabaram por resultar na emergência de outro ainda maior para a escola, e, obviamente para o 

aluno: o atraso escolar, expresso na distorção idade/série, que passa desde então, a representar 

a grande preocupação no âmbito da educação no Brasil. Presencia-se então a mudança de foco 

na educação, que passa da política de acesso à política de permanência do aluno na escola.  

Assim, é possível considerar a aceleração da aprendizagem, como sendo uma das 

iniciativas decorrentes do esforço de enfrentamento ao fracasso escolar, sobretudo no que diz 

respeito à distorção idade/série e à correção do fluxo escolar. É possível dizer também que 

essas políticas – ciclos, progressão continuada e aceleração da aprendizagem – na realidade, 

se inter-relacionam na tentativa de solucionar o problema que assolava a educação no Brasil.  

Mais do que decorrente da política dos ciclos, pode-se afirmar que a aceleração da 

aprendizagem sempre esteve presente em seus pressupostos e, uma evidência disso encontra-

se no fato de ter sido expressa, ainda que de forma indireta, na Lei 5.692/7131, quando esta, ao 

referir-se aos ciclos – embora não utilizando este termo – trouxe uma abertura para as escolas, 

com relação à novas formas de organização escolar, com a possibilidade de avanços 

progressivos na trajetória escolar do aluno, por meio da adequação dos objetivos educacionais 

às suas potencialidades e sugerindo seu agrupamento por idade. (grifo nosso).  

Diversos trabalhos (OLIVEIRA, 1999; PRADO, 2000; dentre outros) que consultamos 

na temática da aceleração da aprendizagem, convergem para a afirmação de que essa ideia de 

aceleração não é de fato recente, ao contrário, havendo evidências acerca de sua presença que 

remontam à década de 1960, como, por exemplo, constatado por intermédio do educador e 

pesquisador Lauro de Oliveira Lima:   

 

Em toda parte onde o atraso da escolarização deixou para trás algumas faixas etárias, 
criaram-se classes especiais de aceleração, técnica pedagógica que ainda não entrou 
sequer para o vocabulário dos planejadores educacionais brasileiros. Aliás, a 
próxima "revolução pedagógica" será o fenômeno da aceleração em todos os níveis 
escolares. As faculdades de filosofia e as escolas normais já podem criar a cadeira de 
"aceleração da aprendizagem", de vez que logo mais o sistema solicitará técnicos 
nesta especialidade (grifos do autor). (1969, p. 50).  
 
 

No estudo de onde extraímos esse recorte, o referido autor enfatiza que a medida mais 

elementar de combate à defasagem escolar, na correção do fluxo seria a de proibir que 

crianças escolarmente defasadas se matriculassem nas classes comuns, mas que deveria ter 

                                                
31  Em sua seção I, artigo 14, parágrafo 4º ao regulamentar que “Verificadas as necessárias condições, os 
sistemas de ensino poderão admitir a adoção de critérios que permitam avanços progressivos dos alunos pela 
conjugação dos elementos de idade e aproveitamento.”  
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nas escolas classes de aceleração até que essas crianças pudessem normalizar sua 

escolaridade. (grifo nosso).   

Esse estudo, bem como muitos outros aos quais tivemos acesso, evidenciam que a 

ideia do avanço escolar mediado por iniciativas de aceleração da aprendizagem já havia sido 

pensada desde mais de 40 anos atrás, e que de fato se relaciona com a emergência das 

propostas de ciclos, o que foi também salientado por Barretto e Mitrulis (1999) ao afirmarem 

que as raízes históricas das classes de aceleração da aprendizagem encontram-se na própria 

proposta de ciclos, cuja intenção, sempre correspondeu à correção do fluxo escolar.  

Relevamos destacar que na referida Lei 5.692/71, os objetivos com relação ao 

percurso escolar dos alunos, embora expressos de forma discreta, trouxeram em seu cerne a 

ideia de avanço escolar, ao destacar, sobretudo, a preocupação com as diferenças nas 

potencialidades dos alunos e a possibilidade de agrupamento por idade (grifo nosso), 

demonstrando ainda certa preocupação quanto à formação de uma possível demanda de 

alunos em atraso escolar.  

Em seus estudos na temática do fracasso escolar Barretto e Mitrulis (1999), também 

apresentam elementos que sinalizam para discussões em torno do problema da 

distorção/atraso escolar, ressaltando a presença da intenção da correção do fluxo escolar e a 

ideia de que o aluno não poderia mais ficar atrasado na escola. Nesse sentido destacam, 

sobretudo, a visão dos educadores e dirigentes da Educação em torno da retenção escolar e do 

reconhecimento desses sujeitos em relação aos prejuízos que essa poderia causar para a 

formação do educando, muito além dos prejuízos econômicos que interferiam na organização 

do sistema de ensino.  

Segundo as referidas autoras a preocupação com a correção do fluxo – e, 

consequentemente a iniciativa da aceleração da aprendizagem – já se faziam presentes no 

reconhecimento desses educadores e dirigentes de que a diferença de idade entre os que 

avançavam e os que reprovavam, poderia gerar desconforto, principalmente para os que não 

conseguiam avançar na escolaridade, e que tal situação acabava sendo determinante na 

emergência de problemas mais complexos, como a incidência de reprovação e o abandono da 

escola, conforme acentuam:  

 

A formação de classes heterogêneas quanto à idade, a humilhação da criança, o 
desgosto da família agiam como fatores de desestímulo à aprendizagem e entendia-
se que as reprovações não exerciam nenhuma influência positiva sobre a criança. 
(BARRETTO; MITRULIS, 1999, P. 31-32).  
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Enfatizando, portanto, a presença de elementos que dão vida à política de aceleração 

desde a década de 1950, as referidas autoras consideram que, inegavelmente adjacente à 

política dos ciclos, encontram-se as intenções correspondentes à correção do fluxo escolar, 

sobretudo pelo fato do Brasil ter desenvolvido, no final dessa década, experiências 

pedagógicas na perspectiva de corrigir a distorção idade/série. Experiências essas que 

ocorreram em diversos estados, como por exemplo, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em 

Minas Gerais e no Paraná, dentre outros, e que, embora tenham sido pontuais, levaram à 

conclusão de que a preocupação com o tema da distorção de fato já existia.  

Entretanto, foi somente a partir da década de 1990 que a aceleração da aprendizagem 

começa a tomar status de política pública, sobretudo pautada na ideia de que manter na escola 

alunos que levam dois, três, ou até mais anos além do necessário para concluir o Ensino 

Fundamental era muito mais oneroso ao governo do que investir em programas de prevenção 

à retenção escolar, e de aceleração da aprendizagem dos estudantes que estavam em séries 

incompatíveis com sua faixa etária.  Essa política foi se efetivando por meio do 

desenvolvimento de diferentes programas de correção do fluxo32.    

Com relação à afirmação acima referida de que foi a partir da década de 1990 que a 

aceleração da aprendizagem começou a marcar presença mais efetiva no contexto educacional 

no Brasil, destacamos o estudo de Prado (2000, p. 53) ao ressaltar que algumas experiências – 

externas ao Brasil – com a implantação da aceleração da aprendizagem, tiveram grande 

influência sobre o pensamento de alguns educadores brasileiros, como, por exemplo, o 

Programa Accelerated Schools, concebido na Universidade de Stanford e iniciado em 1986 no 

Estado da Califórnia, cujo objetivo era o sucesso escolar de alunos em situação "de risco" 

(grifo do autor).   

Segundo esse autor, a visita ao Brasil, em 1992, de um dos principais criadores dessas 

escolas – Henry Levin, criador do referido Programa da Universidade de Stanford – sustenta a 

ideia de que realmente houve essa influência externa no Brasil, com relação à aceleração de 

estudos, sobretudo por causa da publicação de seus artigos – Levin e Soler (1992) – sobre o 

assunto.  

Ainda na perspectiva que temos discutido quanto aos elementos que apontaram para a 

iniciativa brasileira na implantação da aceleração da aprendizagem, destacamos Parente e 

                                                
32  Alguns desses programas com suas respectivas experiências são apresentados de forma mais ampla e 
mediados por algumas discussões mais específicas, na presente seção, subseção 2.2.   
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Lück (2004), que, em seu estudo divulgado33 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

– IPEA34 – em 2004, expressam a ideia de que essas iniciativas que se transformaram em 

política pública, na verdade decorreram de um conjunto de ações em busca da qualidade da 

educação, sobretudo como esforço de solucionar questões referentes à baixa efetividade do 

Ensino Fundamental Público brasileiro, refletida em dois grandes sintomas: os elevados 

índices nacionais de repetência e distorção idade/ano de escolaridade do aluno matriculado no 

Ensino Regular; e, a resultante impactação do fluxo escolar, marcadamente pelos baixos 

níveis de aprendizagem/aproveitamento dos alunos, identificados nos exames do SAEB. Essa 

visão foi assim traduzida pelas referidas autoras:    

 

No conjunto de ações que visam à melhoria da qualidade da educação, foram 
definidos programas e ações destinados a corrigir o fluxo escolar no Ensino 
Fundamental, os quais se constituem em tentativas de solução para o baixo 
rendimento escolar dos alunos das escolas públicas, fato que impossibilitou ao 
aluno, durante décadas, seguir regularmente o seu processo de escolarização e, 
principalmente, concluir o Ensino Fundamental, obrigatório por lei nacional. Esse 
fato caracteriza um sistema de ensino público incapaz de promover a inclusão da 
criança no sistema educacional, garantindo sua entrada e sua permanência até o fim 
de sua escolarização básica.  (PARENTE; LÜCK, 2004, p. 8-9).  

 
 
Ainda segundo essas autoras, esse foi o discurso que constituiu a principal pauta dos 

debates no campo educacional durante a década de 1990, demandando aos setores sociais 

governamentais, “estabelecer e eleger como fundamental, a concentração de investimentos em 

ações e programas destinados a garantir a qualidade da educação e dos serviços educacionais 

ofertados.” (PARENTE; LÜCK, 2004, p. 9).   

Nessa linha de raciocínio e a par desse resgate pela história, pode-se dizer assim, que 

no cerne das explicações sobre o surgimento dessa política no Brasil, encontra-se uma lógica 

que imprime à sua emergência, fatores que remontam ao próprio movimento em prol da 

                                                
33  Essa divulgação refere-se ao texto: Mecanismos e Experiências de Correção do Fluxo Escolar no 
Ensino Fundamental, de autoria de Marta Maria de Alencar Parente e Heloísa Lück – como parte da pesquisa 
“Uma avaliação de impacto dos mecanismos de correção de fluxo escolar sobre o desenvolvimento do sistema 
educacional e aprendizagem dos alunos”. O referido texto descreve mecanismos e experiências de correção do 
fluxo escolar praticados no Ensino Fundamental público, por sistemas estaduais e municipais de educação que 
foram identificados por meio de um Oficina de Trabalho sobre o tema, promovida pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada – IPEA. Esta oficina foi realizada como suporte para o mapeamento desses programas e de 
seus resultados, e teve por objetivo obter subsídios sobre os principais conceitos, as dimensões e os processos 
praticados na correção do fluxo escolar e na eliminação da distorção idade/ano de escolaridade no Ensino 
Fundamental com vistas a embasar a criação de instrumentos para o levantamento de informações para a referida 
pesquisa.    
34  O IPEA é uma Fundação pública vinculada à Secretaria de Planejamento de Longo Prazo da 
Presidência da República. Fornece suporte técnico e institucional às ações governamentais – possibilitando a 
formulação de inúmeras políticas públicas e programas de desenvolvimento brasileiro – e disponibiliza, para a 
sociedade, pesquisas e estudos realizados por seus técnicos. URL: http://www.ipea.gov.br (LÜCK; PARENTE, 
2007).  
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universalização da educação. Explicações que se ancoram na ideia de que, a busca pela 

universalização do acesso da criança à escola – e que fez com que o sistema educacional se 

expandisse – levou também a uma elevação das matrículas escolares, garantindo o acesso – ou 

pelo menos boa parte dele – no entanto, gerou um efeito colateral: a distorção idade/série, 

uma vez que nem todos os alunos que tinham acesso à escola, tinham condições para nela 

permanecerem, ou mesmo, ainda que permanecessem, nem sempre conseguiam concluir com 

êxito sua trajetória escolar.  

Em suma, pelo debate até aqui empreendido, podemos dizer que as raízes históricas da 

política de Aceleração da Aprendizagem no Brasil, sempre apontaram para a questão da 

qualidade da educação pública, desembocando em um conjunto de iniciativas voltadas para o 

trato de questões que envolvem o alcance desse objetivo, como representaram, por exemplo, a 

política dos ciclos e posteriormente a da Aceleração da Aprendizagem.  

Muitas outras evidências poderiam ser aqui trazidas no intuito de explicitar as origens 

históricas da aceleração da aprendizagem e suas relações, não apenas com a política dos 

ciclos/progressão continuada, mas com a política de melhoria da qualidade da educação como 

um todo. No entanto, consideramos que as que aqui foram trazidas cumprem de forma 

satisfatória esse papel, até porque no decurso desta seção trazemos relatos acerca de algumas 

ações na direção da correção do fluxo, que apontam elementos importantes em torno das 

iniciativas de implementação de programas de aceleração no Brasil.  

Além disso, apresentamos um panorama da implantação dessa Política no contexto 

educacional brasileiro, mediado pela efetivação de algumas experiências com a Aceleração da 

Aprendizagem, sobretudo destacando os pontos mais debatidos acerca de cada uma delas.   

 

2.2 A disseminação35 da política de correção do fluxo escolar no Brasil e a 
aceleração da aprendizagem    

 

Neste item, apresentamos por meio de alguns relatos, um panorama acerca das ações 

desenvolvidas no Brasil, no esforço de implantar programas de correção do fluxo escolar e 

consequentemente da Política de Aceleração da Aprendizagem.  

                                                
35  As informações descritas nos relatos do presente tópico – 2. 2 – sobretudo nos itens 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3, 
trazem elementos referentes apenas às primeiras experiências com a implantação de Programas de Correção de 
Fluxo, orientadas pelas organizações destacadas. O período ao qual nos referimos gira em torno de 1995 a 2004, 
após o qual, ações continuaram sendo desenvolvidas pelo Brasil, com o apoio desses órgãos, embora não as 
tenhamos aqui abordado.  
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Para tanto, buscamos resgatar informações acerca de experiências já implementadas 

desde o surgimento dessa política, bem como tecemos algumas considerações acerca dos 

resultados divulgados dessas diferentes experiências.  

Dentre os objetivos dessa abordagem, destacamos o de explicitar o âmbito próprio ao 

qual cada experiência se refere – período de ocorrência e órgão orientador36 - e alguns 

elementos sobre sua efetivação em cada contexto.  

A apresentação das experiências propriamente ditas, ocorridas no movimento de 

implantação dessas propostas, ficou reservada para o tópico subseqüente – 2.3 – no qual essas 

serão trazidas de forma mais detalhada e no âmbito de cada estado/município em que 

ocorreram.   

Fazendo então, jus à introdução da apresentação do referido panorama, ressaltamos 

que, segundo divulgação do IPEA, em 2004 – já citada na subseção 2.1 – foram 

desenvolvidas, a partir de 1995, algumas estratégias de correção da distorção idade/série em 

escala nacional, sob a coordenação do Ministério da Educação – MEC, cuja iniciativa levou à 

expansão das ações de correção de fluxo escolar em estados brasileiros e também em vários 

municípios, de forma que, em 1997, com o foco na solução desse problema, o MEC criou o 

Programa de “Aceleração da Aprendizagem37” e o implementou em diferentes localidades 

brasileiras.  

A referida divulgação destacou ainda, que esse programa recebeu apoio e ganhou a 

parceria de diversos órgãos e instituições, tais como: Instituo Ayrton Senna – IAS; Petrobrás; 

Banco Nacional para o Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; além do apoio 

técnico das organizações não – governamentais: Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – 

Ceteb – e Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária – Cenpec. 

A proposta do MEC, no caso, era a de que esse programa de Aceleração da 

Aprendizagem fosse opcional e voluntário para todos os alunos matriculados no Ensino 

                                                
36 Salientamos que diversas foram as instituições que organizaram e sistematizaram programas voltados 
para a correção da distorção idade/ano de escolaridade no Ensino Fundamental e que foram disseminados por 
vários sistemas de ensino. Dessas instituições, destacam-se o MEC e as instituições não-governamentais Cenpec 
(Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária) e Ceteb (Centro de Ensino 
Tecnológico de Brasília) e também o Instituto Ayrton Senna – sobre as quais trazemos informações neste texto. 
Houve também muitas outras experiências, tanto em nível estadual quanto municipal que foram desenvolvidas 
sem recorrerem a nenhuma dessas orientações, no entanto, não as citaremos nem abordaremos neste trabalho.  
37  “Aceleração da Aprendizagem” é uma nomenclatura que foi adotada pelo MEC para o programa 
voltado para o combate ao problema da distorção idade/ano de escolaridade dos alunos; Segundo Parente e Lück 
(2004, p. 19) acerca dessa nomenclatura o MEC reconhece uma diferença conceitual com a denominação 
“correção do fluxo”, no sentido de que nesta última, o foco insere-se na gestão e no caráter quantitativo – uma 
vez que a avaliação remete à identificação de séries avançadas pelo aluno para adequar a série à sua idade. Já na 
primeira – Aceleração  da Aprendizagem – o foco volta-se para o aspecto pedagógico e para o desenvolvimento 
do aluno e o quanto ele aprendeu.  
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Fundamental Regular, com dois ou mais anos de distorção, e que iria financiar, para todos os 

estados e municípios interessados, ações específicas para reduzir a distorção e corrigir o fluxo 

escolar no Ensino Fundamental.     

Diversas foram as experiências com programas de aceleração da aprendizagem, como 

também diversas as formas de desenvolvimento desses programas, no entanto, três foram as 

grandes e significativas experiências que podem ser registradas, no Brasil, com o 

desenvolvimento de Programas de correção do fluxo nas escolas da rede pública: uma 

orientada pelo Cenpec; uma orientada pelo Ceteb; e outra orientada pelo MEC. (PARENTE; 

LÜCK, 2004, p. 20).  

Optamos assim por trazer neste espaço relatos acerca dessas experiências, implantadas 

sob a orientação desses órgãos, ressaltando aspectos que julgamos importante trazer à 

reflexão. Esclarecemos, entretanto, que a coletânea de relatos destacada não abarca todas as 

experiências que marcaram o início da implantação dessa proposta de Aceleração no Brasil, 

no entanto, representam parte significativa de seu conjunto.    

Por uma questão de organização, fazemos esses registros apresentando separadamente 

as ações desenvolvidas por cada um desses órgãos - Cenpec, Ceteb e MEC – utilizando a 

seguinte ordem: primeiramente apresentamos e discutimos as ações do Cenpec; em seguida as 

ações do Ceteb; e por último, trazemos as ações do MEC.  

 

AÇÕES DO CENPEC38 

 

O Cenpec possui um grande repertório de experiências acumulado em mais de duas 

décadas de trabalho, dentre os quais se destacam os programas de correção do fluxo escolar 

nas redes públicas de ensino, com o objetivo de corrigir a defasagem idade/série de alunos da 

Educação básica.   

Vem desenvolvendo esses Programas em parceria com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação, por meio de uma metodologia que associa um conjunto de medidas 

que envolvem diferentes instâncias do sistema escolar e consideram o contexto local para 

definir ações diferenciadas para cada região em que atua. 

                                                
38  O Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) é uma 
organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, criada em 1987. Tem como objetivo o desenvolvimento de 
ações voltadas à melhoria da qualidade da educação pública e à participação no aprimoramento da política 
social. As ações do Cenpec têm como foco a escola pública, os espaços educativos de caráter público e as 
políticas e iniciativas destinadas ao enfrentamento das desigualdades. (http://cenpec.org.br).  



49 

 

O Cenpec orienta e promove o desenvolvimento de programas de aceleração da 

aprendizagem, entendendo as classes de aceleração como uma das modalidades de correção 

do fluxo escolar. Além disso, favorece a publicação de material literário acerca dessas 

experiências, na difusão de metodologias que contribuem na redução de déficit de 

aprendizagem e da distorção escolar. 

Apresentamos a seguir alguns relatos que divulgam parte do trabalho desta 

organização com o desenvolvimento de programas de correção da distorção idade/série, nos 

dois níveis do Ensino Fundamental: 1ª a 4ª séries; e 5ª a 8ª séries.  

 

Em nível de 1ª a 4ª séries 

 

Com relação às experiências iniciais com o desenvolvimento de projetos para a 

correção do fluxo escolar, em nível de 1ª a 4ª séries na rede estadual de ensino, foi registrada, 

a participação do Cenpec, no período de 1996 a 2000, atuando e colaborando na realização 

desses projetos de aceleração em, aproximadamente, doze estados brasileiros (Acre, Alagoas, 

Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio 

Grande do Norte, Rondônia e São Paulo).    

Nesse mesmo nível de ensino, porém na rede municipal, foram registradas, no período 

de 1998 a 2000, experiências coordenadas pelo Cenpec em 21 municípios, dentre os quais se 

destacam: Arapiraca, em Alagoas; Campo Grande, no Mato Grosso do Sul; Conceição do 

Araguaia, no Pará; Juazeiro da Bahia, na Bahia e Tibagi, no Paraná; dentre outros.   

Em relação à experiência desenvolvida nesses diferentes estados, destacou-se como 

aspecto mais comum no desenvolvimento do Programa, tanto na rede estadual quanto 

municipal, o fato de que a capacitação dos professores nos anos consecutivos ao de 

implantação dos projetos passava a ser cada vez mais reduzida, por vezes deixando mesmo de 

existir, ou então se realizando esporadicamente. Além disso, as turmas que eram capacitadas, 

de um ano para o outro geralmente não se mantinham as mesmas, havia muita rotatividade em 

sua composição, o que sugeria que o objetivo era o de ampliação do programa e não a 

consolidação de sua qualidade. 

Outro aspecto marcante nessas experiências, de forma geral, refere-se à pouca, ou 

quase nenhuma mobilização efetiva dos diretores escolares quanto ao seu envolvimento na 

participação do programa, registrando-se Campo Grande/MS como um dos únicos lugares em 

que o programa conseguiu mobilizar efetivamente os diretores escolares, assegurando a 

participação destes nos encontros de capacitação.  
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Em suma, essas experiências desenvolvidas pelo Cenpec, segundo avaliação de seus 

especialistas, demonstraram de forma geral que a implantação dos projetos foi dificultada 

também pelo baixo compromisso das Secretarias de Educação, considerando-se a baixa 

efetividade do programa, claramente expressa pelo não cumprimento de determinados 

objetivos das propostas, como: o tamanho das turmas, com tendência a serem 

superdimensionadas e a insuficiência da capacitação – que não atingia a todos os professores 

das classes de aceleração, além das más condições de formação inicial dos professores, que 

desfavorecia o melhor aproveitamento das ações de capacitação desenvolvidas. (PARENTE; 

LÜCK, 2004, p. 25-26).  

 

Em nível de 5ª a 8ª séries  

 

As experiências sob a coordenação do Cenpec registradas em nível de 5ª a 8ª séries na 

rede estadual de ensino envolveram os estados do Paraná e de São Paulo, no período de 1997 

a 1998.  

Segundo Parente e Lück (2004) no Paraná, as ações do Cenpec foram substanciais no 

desenvolvimento de seu projeto de correção de fluxo escolar, ocorrendo no período de 1997 e 

1998, tendo esse centro atuado como consultor no desenvolvimento de sua proposta 

pedagógica, com o desenvolvimento de materiais e capacitação de técnicos e multiplicadores 

que ficariam responsáveis por orientar a implementação do projeto e pela posterior 

capacitação de professores.  

No caso de São Paulo, do total de escolas da rede estadual de ensino, foram envolvidas 

na capacitação, todas as que, na avaliação estadual, apresentavam o pior desempenho – na 

época em número de cem escolas.  

Ressalta-se, entretanto que o programa não foi aplicado em caráter universal, uma vez 

que a Secretaria de Educação deste Estado conduziu a proposta no sentido de instrumentar as 

escolas para melhorar o ensino, mas essas podiam se utilizar ou não dessas propostas. Assim, 

o que ocorreu foi que somente parte das escolas atendeu à proposta, instalando as classes de 

aceleração de estudos.   

No estado do Espírito Santo, na rede estadual de ensino, houve tentativas de 

desenvolvimento de programas de correção do fluxo escolar, no ano de 1999 e 2000, porém 

não se conseguiu implementar efetivamente a proposta, sobretudo pelo fato das condições de 

trabalho terem sido pouco asseguradas.  
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Na rede municipal de ensino em que o programa de aceleração foi implantado – 

período 1999 a 2000 – o que se verificou como aspecto a ser destacado, foi o fato da 

concentração dessas classes de aceleração no período noturno.  

Outro fato que merece destaque refere-se ao caso de Mato Grosso do Sul, mais 

especificamente em Campo Grande, onde a proposta de formação de classes de aceleração foi 

aplicada pelo Cenpec a todas as classes de 5ª e 6ª séries do período noturno em que a 

distorção idade/ano de escolaridade era a característica mais comum.  

Quanto a esse fato, acrescenta-se que, no ano seguinte – 2000 – os alunos que 

participaram dessas classes foram avaliados pela Universidade Federal do Mato Grosso do 

Sul – UFMS, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, junto com os alunos da 8ª 

série que não haviam participado da proposta, e, segundo interpretação dessa Universidade, 

“os resultados, embora preliminares, não apontaram diferenças significativas de aprendizagem 

entre os dois grupos de alunos” (PARENTE; LÜCK, 2004, p. 28).  

 

AÇÕES DO CETEB39 

 

O Ceteb realiza programas de aceleração da aprendizagem desde o ano de 1995, tendo 

desenvolvido experiências tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional40. No 

desenvolvimento das propostas, esse centro contou com a parceria das Fundações: Carlos 

Chagas e Ayrton Senna.  

Em sua elaboração, o Programa de Correção do Fluxo proposto pelo Ceteb, no Brasil, 

foi constituído sob três dimensões: política, operacional e pedagógica, as quais, segundo esse 

órgão, deviam ser observadas e implementadas em conjunto, tendo em vista o sucesso em 

termos de resultados.  

Por dimensão política, o Ceteb entendeu o comprometimento dos atores-chave 

(secretarias de Educação dos Estados e municípios, dentre outros) no desenvolvimento das 

                                                
39  O Ceteb foi criado em 1968 para capacitar os profissionais da nova capital brasileira – Brasília – 
recém-inaugurada, e conquistou seu espaço no panorama da educação nacional ao realizar, em convênio com o 
MEC, o Programa Intensivo de Preparação de Mão – de – obra – PIPMO – DF. A experiência e a competência 
demonstradas por esse Centro ao longo dos anos propiciaram que conquistasse credibilidade internacional, 
levando-o a ultrapassar as fronteiras nacionais e desenvolver atividades educacionais em Moçambique e no 
Japão, além de assessorar os Ministérios de Educação da Colômbia, de El Salvador, da Venezuela e da 
República Dominicana na implantação do Programa de Aceleração da Aprendizagem. 
(http://www.escolaaberta.com.br/institucional.php).  
40  Dentre essas experiências destacam-se: a de El Salvador e da Colômbia (1999), a da Venezuela (2000) 
e a da República Dominicana (2003). A ação do Ceteb nesses casos consistiu  na capacitação dos gestores e 
educadores com o repasse da metodologia preconizada pelo programa, com vistas a preparar essas pessoas para o 
desenvolvimento de projetos de aceleração da aprendizagem nesses países. (http://www.ceteb.com.br/).  
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propostas, no sentido de assumirem a responsabilização pelo programa, no caso, por parte do 

governo como um todo, mas envolvendo também o comprometimento e a aceitação dos 

profissionais da escola.  

Por dimensão operacional, entendeu o envolvimento dos seguintes aspectos: adesão 

voluntária dos professores ao programa; desenvolvimento de capacitação para os envolvidos 

nos projetos de aceleração, supervisão técnica pedagógica no desenvolvimento das propostas, 

produção e disseminação de documentos pedagógicos para o enriquecimento dos temas, bem 

como sistemática de avaliação dos programas desenvolvidos e retroalimentação do processo.  

Na dimensão pedagógica, encontram-se os aspectos relacionados ao aluno, ao 

professor, ao currículo, ao conteúdo, à abordagem didática, sobretudo a inter-relação entre 

esses elementos. É, pois, nessa a dimensão que se encontram os elementos que fornecem aos 

programas sua sustentação teórica, norteando “as ações dos professores e a dinâmica da sala 

de aula, constituindo a denominada pedagogia do sucesso41, que busca substituir, no País, a 

pedagogia da repetência, tão arraigada entre nós. ”(grifo da autora). (QUERINO, 2000, p. 

142).  

Dentre os projetos desenvolvidos no Brasil, sob a orientação do Ceteb ou em parceria 

com este, destacam-se, no ano de 1997, os seguintes programas: Programa Acelera Brasil – 

PAB – atendendo naquele período, cerca de 15 municípios; o Programa de Aceleração da 

Aprendizagem em Minas Gerais – implantado na rede estadual de ensino pela Secretaria de 

Estado da Educação desse estado, na ocasião, em 12 municípios mineiros; o Programa de 

Aceleração da Aprendizagem em Palmas, capital de Tocantins – sob o patrocínio do Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), atendendo na oportunidade, cerca de 235 

alunos.(QUERINO, 2000, p. 142-143).  

Destaca-se ainda que, no ano de 1999, o Programa do Ceteb alcançou no estado do 

Maranhão 31 novos municípios, além de ser implantado também nos estados do Espírito 

Santo, Goiás e no Rio de Janeiro.  

                                                
41  Entende-se por “Pedagogia do Sucesso” o desenvolvimento de aportes teóricos e metodológicos com 
vistas a reverter a situação de fracasso escolar – nesse contexto, repetência e evasão – de modo a levar a aluno a 
aprender e a confiar em sua capacidade de aprender, além de capacitá-lo para prosseguir com êxito em sua 
trajetória escolar. A expressão foi utilizada por Querino (2000) quando, ao destacar os cinco eixos (1- 
fortalecimento da autoestima como processo pedagógico; 2- aprendizagens significativas; 3- 
interdisciplinaridade; 4- Pedagogia de Projetos e 5- Avaliação) que compunham a dimensão pedagógica do 
Programa de Aceleração que estava sendo implantado no Brasil desde 1995, acentuou serem esses eixos que 
forneciam a sustentação teórica ao programa e que deles também derivavam os fundamentos pedagógicos que 
norteavam as ações dos professores e a dinâmica da sala de aula.  A essas ações deu-se o nome de “pedagogia do 
sucesso” contrapondo-se à conhecida pedagogia da repetência, que, segundo essa autora, sempre esteve 
arraigada entre nós.” (p. 142).  
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Segundo Parente e Lück (2004), a metodologia42 de trabalho do Ceteb na coordenação 

dos programas de aceleração geralmente se desenvolviam considerando três momentos 

chaves: dois momentos de efetiva avaliação dos alunos – um pré-teste e um pós-teste – e um 

momento de acompanhamento dos alunos que passaram pela aceleração, após sua reinserção 

em turmas regulares.  

Essa estratégia levou esse órgão a obter êxito no desenvolvimento desses Programas, 

no entanto, em geral, os custos dessa avaliação eram considerados elevados levando muitas 

vezes as Secretarias de Educação a aprovarem os custos dos serviços, mas não aprovarem os 

custos de sua avaliação, o que para os técnicos do Ceteb indicava “uma despreocupação 

quanto à importância do processo”. (LÜCK; PARENTE, 2004, p. 29).  

 

AÇÕES DO MEC 

 

Nas primeiras iniciativas de implantação dos Programas de Correção do Fluxo 

Escolar, a ação do MEC consistiu, sobretudo em oferecer aos estados e municípios uma 

estratégia ou proposta para o enfrentamento do problema da distorção idade/série, e decorreu 

como já assinalado anteriormente, da percepção da grave situação da educação básica 

brasileira.  

Na época em que essas ações se iniciaram – 1995, a distorção idade/série havia se 

tornado uma das maiores preocupações dos órgãos responsáveis pela educação no Brasil, 

tendo em vista as estatísticas mostrando que “em 1991, a média nacional de distorção idade–

série no Ensino Fundamental era de 64,1%, enquanto que em 1996 havia atingido 68,7%” 

(PARENTE; LÜCK, 2004, p. 30), ou seja, um crescimento considerado exacerbado e carente 

de uma política efetiva de atenção ao problema.  

Assim, com objetivos operacionais no sentido de levar à eliminação do problema da 

distorção nas escolas, o MEC instituiu o Programa de Aceleração da Aprendizagem, e, 

conforme já acentuado, mediante parcerias com diversos órgãos – Cenpec e Ceteb, que 

                                                
42  Importante acentuar que o Ceteb sempre investiu muito na coordenação de seus projetos no programa 
de correção do fluxo escolar, tanto em se tratando de material didático quanto do processo de acompanhamento e 
avaliação dos resultados, de forma que, seu eixo teórico-metodológico adotado compreende diversos aspectos 
fundamentais, tais como: o fortalecimento da autoestima do aluno – foco no aluno; ênfase nas aprendizagens 
significativas – foco no professor; a atitude do professor em relação ao aluno; o desenvolvimento de currículo 
multidisciplinar – foco no conteúdo; a abordagem didática por projetos – foco na metodologia; e a avaliação 
mensal do processo de ensino e aprendizagem – foco em todos os elementos que concorrem para o processo, ou 
seja, a coordenação, a direção, os materiais e o desempenho do professor e do aluno, dentre outros. (PARENTE; 
LÜCK, 2004, p. 30).  
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ficavam responsáveis pela maior parte das ações voltadas para a capacitação do pessoal para 

atuar nos projetos de Aceleração.  

Um estudo43 divulgado pelo IPEA, em 2007, apresenta de forma clara em que 

perspectiva o Programa de Aceleração orientado pelo MEC veio a emergir, ao destacar que:  

 

Adotando medidas na tentativa de melhorar a situação, em 1995 o Ministério da 
Educação (MEC) estabeleceu um programa nacional para corrigir o fluxo escolar de 
alunos de escolas públicas. O programa, denominado Aceleração da Aprendizagem, 
foi concebido como uma experiência educacional alternativa para aqueles alunos 
que apresentassem atraso escolar de dois ou mais anos. Ele propunha oferecer-lhes 
uma oportunidade de adquirir experiências de aprendizagem significativas e superar 
a discrepância da idade-série em sua escolaridade. (LÜCK; PARENTE, 2007, p. 7).  
 
  

O referido estudo divulgou também em quais aspectos estaria concentrando maior 

ênfase:  

 

Entendeu-se que o programa fortaleceria a auto-estima dos alunos e lhes daria senso 
de responsabilidade e respeito a si próprios, por meio de seu sucesso na 
aprendizagem e na socialização. Deu-se ênfase a quatro características particulares: 
i) os alunos como o foco do programa; ii) o seu sucesso na escola; iii) o processo de 
aprender a aprender; e iv) um novo papel do professor como mentor e líder da 
aprendizagem. (LÜCK; PARENTE, 2007, p. 9).  

 

Com relação aos objetivos pedagógicos, a proposta do MEC, representada pelo 

Programa de Aceleração, correspondia a integrar o aluno à série compatível com a sua idade, 

não somente corrigindo a distorção de idade em relação à série, mas, sobretudo promovendo e 

assegurando a capacidade de sucesso contínuo do aluno em sua trajetória de escolarização.  

No entendimento desse Ministério, em um programa de correção da distorção 

idade/série pela aceleração da aprendizagem escolar, o importante mesmo consistia não 

apenas em fazer com que o aluno avançasse em sua escolaridade, passando para séries 

posteriores, mas sim “que se tornasse capaz de adquirir conhecimentos necessários, como 

condição para a sua cidadania e a continuidade de aprendizagem”. (PARENTE; LÜCK, 2004, 

p. 30).  

                                                
43  Esse estudo foi realizado no período de 2000 a 2005, pelo IPEA em parceria com o Conselho Nacional 
de Secretários de Educação (Consed), com foco nos Programas de Aceleração da Aprendizagem. Dentre os 
objetivos desse estudo destacam-se não apenas o de descrever e analisar as principais características e ações 
realizadas por esses programas, mas também os resultados e os processos de implementação e gestão adotados 
pelas secretarias de Educação dos estados.  Seu objetivo principal foi o de “identificar lições sobre o que pode 
ser eficaz na implementação dessa modalidade de programa, de modo a contribuir para a formulação tanto de 
políticas sociais mais efetivas como de melhores programas educacionais.” (LÜCK; PARENTE, 2007, p. 8). O 
estudo deu origem ao texto: A Aceleração da Aprendizagem para Corrigir o Fluxo Escolar: o caso do Paraná – 
de autoria: Heloísa Lück e Marta Parente.  
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Assim, a partir da implantação das primeiras experiências com o programa de 

Aceleração da Aprendizagem, sejam coordenadas pelo MEC, ou em parceria com as referidas 

organizações Cenpec e Ceteb, ou mesmo com o apoio do Instituto Ayrton Senna, diversas 

experiências foram sendo implementadas pelo Brasil, algumas das quais foram registradas em 

forma de pesquisa e divulgadas por meio de artigos, dissertações ou teses.  

Algumas dessas experiências foram resgatadas e seguem apresentadas no tópico 2.3, 

ao final do qual apresentamos também algumas considerações acerca dessas experiências.  

 

2.3 Algumas experiências com a implantação de Programas de Correção do Fluxo 
Escolar/Aceleração da Aprendizagem.  

 

Neste tópico, resgatamos algumas experiências com a implantação de programas de 

correção do fluxo escolar ou aceleração da aprendizagem ocorridos no Brasil. Resgate que 

caracterizamos como uma espécie de coletânea das principais experiências divulgadas nessa 

temática envolvendo os diferentes estados brasileiros.  

Um dos objetivos com esse resgate consistiu em trazer à reflexão elementos 

relacionados à efetivação desses programas na imersão da variedade regional do Brasil, 

permitindo a evidência tanto de diferenças quanto de aspectos comuns que possam existir 

entre tais experiências, buscando chamar a atenção não apenas para os resultados globais dos 

mecanismos adotados pela orientação de cada programa, mas às especificidades de cada um 

que pudessem sinalizar algum aspecto importante na direção dessa interlocução.   

Em suma, objetivou trazer uma visão mais ampla da constituição das classes de 

aceleração e da implantação dessa política no contexto da educação no Brasil, mediada por 

diferentes contextos.  

Consideramos importante a abertura desse espaço como possibilidade de ampliação da 

discussão em torno da constituição das classes de aceleração no cotidiano da escola, dando a 

essa discussão uma dimensão temporal, enfatizando a natureza das ações desencadeadas em 

cada experiência e as características associadas à sua implementação, sobretudo, tendo em 

vista nosso contexto de investigação – o Projeto Acelerar para Vencer (PAV) do estado de 

Minas Gerais, que é um desses Projetos decorrentes da Política de Aceleração da 

Aprendizagem no Brasil.  

A apresentação das referidas experiências encontra-se organizada segundo o ano em 

que se iniciou sua implantação em cada estado/município.    
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2.3.1 A experiência no estado do Maranhão (1995)  
 

No Maranhão a implantação do primeiro Programa de correção do fluxo escolar 

ocorreu a partir de 1995, tendo sido lançado em 1996 e implementado em caráter 

experimental.   

Essa experiência foi abordada por Querino (2000, p. 139) em seu artigo Aceleração da 

Aprendizagem: a redescoberta do prazer de aprender, ao discutir acerca da cultura da 

repetência no Brasil, no qual destaca que, em decorrência da cultura da repetência, que, 

institucionalizada no País vinha crescendo assustadoramente, foi gerado na educação 

brasileira um quadro negativo em termos de defasagem idade/série, chegando a atingir 

naquele ano – 1995 – o índice de 67% dos alunos matriculados nas oito séries do Ensino 

Fundamental – conforme dados do Inep/MEC 1995.  

Diante disso, o Secretário Executivo do MEC - João Batista Araujo e Oliveira - 

conclamou os Estados a adotarem medidas para a correção do fluxo escolar, idealizando um 

Programa de Aceleração da Aprendizagem, concebido pelo Centro de Ensino Tecnológico de 

Brasília – Ceteb44, em 1995 e implantado no Maranhão em caráter experimental.   

Segundo Querino (2000), esse Programa implantado no Maranhão foi norteado pela 

crença na capacidade de aprender do ser humano fundamentando-se em cinco eixos 

metodológicos:  

1. Fortalecimento da autoestima do aluno; 2. Aprendizagens significativas; 3. 

Interdisciplinaridade; 4. Pedagogia de Projetos; e, 5. Avaliação; os quais focalizavam cada 

um dos elementos do processo ensino e aprendizagem. (p. 141).  

Em 2001, João Batista Araújo e Oliveira – o idealizador do Projeto de Aceleração da 

Aprendizagem no Brasil – por meio de um estudo45 acerca dos custos e benefícios de 

programas para regular o fluxo escolar no Ensino Fundamental, divulgou os pressupostos do 

                                                
44  Em 1996, o Ceteb coordenou a elaboração do material didático que foi encaminhado para teste em 150 
turmas dos Estados do Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais e Paraná. O material constava de sete volumes, 
embasados na Pedagogia de Projetos, cuja elaboração ficou a cargo de educadores do Centro de Pesquisas de 
Minas Gerais (CEPEMG) e contou com patrocínio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE em parceria com o MEC, em cujos conteúdos estavam embutidos os pressupostos teórico-metodológicos 
da proposta pedagógica concebida pelo Ceteb. A testagem desse material demonstrou que a metodologia eleita 
era atraente e instigante para os alunos, no sentido de despertar o prazer de aprender. Contemplava os conteúdos 
programáticos essenciais de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental de vários Estados brasileiros e apresentava 
coerência com os Parâmetros Curriculares Nacionais, inclusive quanto aos temas transversais sugeridos pelo 
MEC. Além disso, a ênfase desse material voltava-se especialmente para a leitura e a escrita, tratando os 
diferentes conteúdos como instrumentos para a realização de cada projeto, nos quais os temas correspondiam às 
áreas de ciências e estudos sociais. (QUERINO, 2000, p. 139-140).  
45  OLIVEIRA, J. B. A. e. Custos e Benefícios de programas para regularizar o fluxo escolar no ensino 
fundamental: novas evidências. Ensaio: aval. Pol. Públ. Educ.,Rio de Janeiro, v.9, n.32, p. 305-342, 
jul./set.2001a.  
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Programa implantado no Maranhão e disseminado pelo Brasil, tendo sido destacados os 

seguintes: a existência de um gerente para viabilizar o apoio necessário dos gestores públicos; 

a alocação de recursos em tempo hábil; avaliação externa da aprendizagem dos alunos com 

vistas a validar os resultados alcançados pelo Programa; e, ser prioridade do prefeito, do 

secretário da educação e do governador do Estado. (OLIVEIRA, 2001a, p. 12-13).  

O conhecimento acerca desses pressupostos, e também de outros elementos constantes 

do estudo de Querino (2000), nos tornou possível observar com clareza que um aspecto forte 

desse Programa incidiu-se na figura do professor como detentor do poder de fazer dar certo, 

não apenas na correção do fluxo, como também no sentido de fazer o aluno aprender.  

Tendo em vista explicitar o nível de expectativas de sucesso do Programa de 

Aceleração que estava sendo implantado no Maranhão – expectativas essas centradas na 

figura do professor – destacamos alguns trechos que consideramos expressarem fortemente tal 

expectativa. Esclarecemos, entretanto, que os mesmos, embora constantes no referido estudo, 

se fundamentaram no texto do Projeto idealizado por João Batista Araújo e Oliveira, em 

contribuição com os educadores do Ceteb e compõem a dimensão pedagógica do Programa. 

Esses trechos seguem transcritos:  

 

O foco recai sobre o professor, pois depende dele, do clima que promove em sala de 
aula e do relacionamento que estabelece com seus alunos, facilitar ou dificultar a 
aprendizagem. [...] Nesse enfoque, o professor coloca-se à disposição do aluno, 
acompanhando-o em seu crescimento diário, estimulando-o em sua caminhada, 
promovendo atendimento complementar, responsabilizando-se, enfim, pela 
aprendizagem de todos. [...] O professor reassume, dessa forma, sua função social, e 
o vínculo criado na sala de aula entre professor e aluno constitui a diferença que 
marcará de maneira positiva a escolarização desse aluno. (grifos nossos) 
(QUERINO, 2000, p. 141-142).  
 

 
Destaca-se também a sistemática de acompanhamento que foi utilizada pelo Ceteb no 

desenvolvimento dessa experiência, a qual, conforme relatada por Querino (2000, p. 141) 

contava com uma supervisão diária, in loco, e com um acompanhamento à distância, por meio 

do fluxo regular de correspondência, análise de relatórios e dados de desempenho dos alunos 

encaminhados pelos municípios ou pelo estado, os quais recebiam o retorno personalizado a 

partir dessas análises.  

Além disso, ao final de cada ano letivo realizavam-se reuniões de avaliação final do 

Programa, nas quais se discutia os aspectos referentes ao desenvolvimento do Programa, tais 

como: atuação dos professores, supervisores e o desempenho dos alunos.  
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A avaliação dessa primeira experiência com a implantação do Programa de Aceleração 

da Aprendizagem iniciado no Maranhão e estendido a todo o Brasil, considerou ter sido 

sucesso, em todos os municípios que o desenvolveram, relacionando tal sucesso, diretamente 

com a capacitação – tanto inicial quanto em serviço – dos professores e técnicos, promovida 

pelo Ceteb, conforme podemos observar: 

  

Esse processo de capacitação, inicial e em serviço, realizada a partir da regência 
supervisionada, mostrou-se realmente eficaz para a inserção do professor na 
metodologia preconizada pelo Programa, obtendo-se, assim, ganho real de ambas as 
partes envolvidas: o aluno que readquiriu confiança em sua capacidade de aprender 
e foi promovido, em até quatro séries, e o professor que teve oportunidade de refletir 
sobre sua prática pedagógica e desenvolveu uma nova atuação didática, mais 
comprometida com o sucesso de todos os alunos. (QUERINO, 2000, p. 143).  
 

 

Ao final de seu artigo Querino (2000) acentua que, desde 1995 – ano de início do 

programa no Maranhão, aproximadamente 350 municípios brasileiros foram contemplados 

por esse Programa de Aceleração da Aprendizagem, o qual “vem disseminando a pedagogia 

do sucesso, como decorrência da mudança de postura e de mentalidade dos profissionais 

envolvidos, garantindo-se a aprovação dos alunos, com qualidade e competência.” (p. 144).  

 

2.3.2 A experiência no estado de São Paulo (1996)  
 

O Estado de São Paulo pode também ser considerado pioneiro em implantação de 

programas de correção de fluxo escolar, uma vez que, embora se tenha registrado no Brasil 

outras experiências anteriores a essa, com a implantação desses Programas, nesse Estado tais 

propostas encontraram amplo campo de disseminação, desenvolvendo-os a partir de 1996, e 

adotando para tais programas a denominação “Aceleração da Aprendizagem”.  

Pode-se dizer, que a primeira experiência46 oficial com o desenvolvimento de um 

Programa de Correção do Fluxo Escolar nesse Estado ocorreu no ano de 1996, quando a 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo implantou em sua rede pública de ensino o 

Projeto “Reorganização da Trajetória Escolar – Classes de Aceleração47”, cujo objetivo foi o 

                                                
46  No estado de São Paulo, essa experiência ocorrida no ano de 1996 foi a primeira com implantação de 
um Projeto de Aceleração da Aprendizagem, destinando-se apenas aos alunos da primeira etapa do Ensino 
Fundamental, ou seja, Ciclo Básico (1ª e 2ª séries) à 4ª série – conforme explicitado – no entanto, em 1998, a 
proposta foi expandida para os alunos da segunda etapa do Ensino Fundamental – 5ª a 8ª série, na época. 
(http://www.cenpec.org.br).  
47  Regulamentado no Parecer do Conselho Estadual de Educação – CEE nº 170/96, esse Projeto 
destinava-se especialmente aos alunos multirrepetentes, do Ciclo Básico - 1ª e 2ª séries à 4ª série do Ensino 
Fundamental.  
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de proporcionar ao aluno em situação de defasagem idade/série, a recuperação de seu 

percurso escolar. Esse Projeto teve a duração de quatro anos – 1996 a 1999, e atendeu cerca 

de 161.898 alunos que estavam nessa situação.  

No âmbito da avaliação desse Programa implantado em São Paulo, destacamos o 

trabalho de Placco, André e Almeida (1999), intitulado: Estudo Avaliativo das classes de 

Aceleração na Rede Estadual Paulista, um estudo realizado em 1998, em seis escolas do 

estado de São Paulo, sendo, duas na Capital, uma na Grande São Paulo e três no interior do 

Estado, no sentido de analisar os resultados de implantação do Programa de Aceleração da 

Aprendizagem neste estado.  

Nesse estudo, as autoras argumentam que, de um modo geral, os resultados foram 

considerados satisfatórios e positivos em relação à implantação do Projeto, no entanto, 

apresentando alguns impasses e divergências no item específico que analisou as opiniões dos 

professores acerca dos alunos egressos, quando comparados aos não egressos, sobretudo 

quanto ao conhecimento dos primeiros. Essa constatação pode ser encontrada no seguinte 

recorte:   

 

Entre professores que conhecem o projeto, as falas valorizam aspectos como o maior 
interesse, dedicação e participação dos egressos; sua “postura para a aprendizagem”, 
sua organização. São “mais tímidos, preocupados em aprender”, “têm carisma e 
confiança no professor”. No entanto, [...] têm “mais dificuldades de leitura e 
interpretação”, “não gostam de cálculo”, mas “gostam muito de geometria”, “não 
sabem tabuada”, “entendem a idéia, mas têm dificuldade de escrever”, “muitos não 
são completamente alfabetizados e não conhecem as quatro operações” (p. 73). 

 

 

Outro estudo com relação ao Programa implantado em São Paulo, sobretudo acerca do 

Projeto “Reorganização da Trajetória Escolar – Classes de Aceleração” refere-se à tese de 

doutorado de Bahia (2002), intitulada: “Enfrentando o Fracasso Escolar: inclusão ou reclusão 

dos excluídos?”.  

Nesse estudo, com base em análises de publicações oficiais sobre esse Programa 

implantado em São Paulo, a autora destaca que parece ter havido certa unanimidade no 

reconhecimento do sucesso do Projeto, quanto aos objetivos de correção do fluxo escolar e 

ressalta que as explicações que levaram essas análises a considerá-lo como um sucesso 

ficaram em torno dos seguintes itens: intenso programa de capacitação dos envolvidos; 

acompanhamento do processo; reduzido número de alunos por turma – 25 alunos, no máximo 
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– quando comparados com as classes regulares; material de apoio aos professores e alunos; 

material pedagógico48; recursos didáticos; dentre outros.  

Acerca desse fato – o reconhecido sucesso do Projeto – Bahia (2002) levanta uma 

importante discussão no sentido de indagar qual seria o significado assumido do referido 

sucesso, isto é, o que pode de fato ser considerado sucesso, se, até o momento não havia 

pesquisas que tiveram como foco, a análise e acompanhamento do desempenho dos alunos 

egressos, após três ou quatro anos do Projeto, quando são reintegrados no ensino regular.  

Salienta que, dos poucos estudos nesse sentido, a maioria enfocou apenas o aluno 

reintegrado no ano subsequente ao que participou do projeto, mas não nas condições por ela 

assinaladas, isto é, após um período maior de reintegração.  

Assim, a autora traz à luz um dos estudos que tiveram como objetivo o 

acompanhamento de alunos egressos do Projeto – ainda que tal estudo tenha considerado 

apenas o ano subsequente ao desenvolvimento do mesmo – e que tiveram como foco o 

desempenho desses alunos ao serem reintegrados no ensino regular. O objetivo desse estudo 

foi o de acompanhar, no ano de 1997, uma parcela de alunos egressos do Projeto de 1996 e 

reintegrados no ensino regular. Esse acompanhamento foi realizado com os alunos de 4ª e 5ª 

séries nas quais houvesse um percentual acima de 10% de egressos das classes de aceleração. 

O referido estudo resultou em um relatório intitulado: Classes de Aceleração: Projeto 

Reorganização da Trajetória Escolar – Relatório de Avaliação – 1997, publicado em 1998, 

divulgando como conclusão que:   

 

Os alunos egressos de Classes de Aceleração apresentaram um desempenho abaixo 
daquele apresentado pelos alunos provenientes do ensino regular [...]. Essa diferença 
nos índices de aprovação, no caso dos alunos de 5ª série, chegou a 6,33% e foi ainda 
mais significativa com os de 4ª série, chegando a 11,19% de desvantagem para os 
estudantes que vieram das Classes de Aceleração. Embora esses índices indiquem 
que os alunos de Classes de Aceleração, quando recolocados no ensino regular, 
apresentam maiores dificuldades que os demais estudantes, entendemos que, ainda 
assim, essas Classes são extremamente positivas para eles, visto tratar-se de alunos 
que estavam há muitos anos “empacados” no início do Ensino Fundamental, na 
iminência de abandonar a escola. (cf. Relatório, p.11-12). 

 
 

Como se pode observar, ao mesmo tempo em que esse relatório apresenta conclusões 

que realçam negativamente as diferenças entre os alunos egressos das classes de aceleração 

com relação aos que não passaram por elas – ao admitir que os índices encontrados indicam 

                                                
48  O material didático específico para esse Projeto – um livro com quatro módulos para os alunos, e outro, 
também com quatro módulos, para o professor - além da organização de todo o trabalho de orientação da rede, 
ficou sob a responsabilidade do Cenpec – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária.  
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que os egressos apresentam de fato maiores dificuldades ao serem reintegrados no ensino 

regular, do que os demais estudantes – acrescenta que, ainda assim, considera-se positivo a 

constituição dessas classes para esses alunos, tendo em vista que estes estavam há muitos 

anos retidos no Ensino Fundamental, sem conseguirem avançar em sua escolaridade, e na 

eminência de abandonarem a escola.  

Além do realce dado à importância da correção da distorção idade/série assegurada por 

esse projeto, o referido relatório destaca que os alunos egressos, depois de terem ficado um 

ano freqüentando classes de aceleração, recuperam sua capacidade de aprender uma vez que 

conseguem ser aprovados ao final de um ano cursando o ensino regular:  

 
[...] recolocados em uma série mais compatível com sua idade, eles recuperaram a 
confiança em sua capacidade de aprender e 87% deles conseguiram ser aprovados ao 
final de um ano cursando o ensino regular, em companhia de estudantes de sua 
idade.” (cf. Relatório, p.11-12). 
 

Acerca dessa publicação, Bahia (2002) tece algumas considerações, destacando que, 

dos 10.350 alunos que foram atendidos no Projeto em 1996, o referido relatório traz 

explicações de sucesso e do destino acerca de 6.541 alunos, mas, nada declara com relação 

aos 3.809 alunos restantes. Além disso, com um olhar mais atento pode-se questionar que 

significado teria o sucesso unanimemente reconhecido desse Projeto, uma vez que, dos 6.541 

alunos que foram promovidos, na realidade apenas 2.257 “efetivamente aceleraram49”, ou 

seja, os que estavam na Aceleração I em 1996 e foram em 1997 para a 4ª ou 5ª séries. A partir 

disso, a autora questiona onde estão esses alunos e o que pode ter acontecido: “Evadidos? 

Retidos nas próprias classes de aceleração?”. (BAHIA, 2002, p. 54).  

Embora pudéssemos ter levantado indagações desde o item 2.3.1 – ao relatar acerca da 

experiência no Maranhão – consideramos mais oportuno fazê-lo agora, tendo em vista a 

                                                
49  A expressão “efetivamente aceleraram” ao considerar como uma suposta aceleração o avanço dos 
alunos no referido Projeto de 1996, tomou por base os próprios critérios do Projeto quanto ao encaminhamento 
dos alunos para as Classes de Aceleração, visto que, no referido Projeto o agrupamento dos alunos em classes de 
aceleração seguia o critério de defasagem idade/série, da seguinte forma: as Classes de Aceleração I seriam 
constituídas pelos alunos que estivessem com 10 anos de idade, ou mais, e que ainda estavam no Ciclo Básico – 
1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental - e, as Classes de Aceleração II, seriam constituídas pelos alunos das 3ªs 
e/ou 4ªs séries, que estivessem com idade de 11 anos ou mais. Além disso, esses alunos, após um ano 
frequentando as Classes de Aceleração, dependendo do desempenho que apresentassem, poderiam ser 
encaminhados para o ensino regular. No caso, os alunos das classes de aceleração I poderiam ser encaminhados 
para a 4ª ou 5ª série regular, ou então, para classes de aceleração II, enquanto que, os alunos das classes de 
aceleração II seriam encaminhados para a 5ª série regular. Assim, por esse critério, por exemplo, “os alunos com 
12 anos de idade, que estavam numa 4ª série em 1995, seriam colocados em Classes de Aceleração II em 1996 e, 
no final deste ano, encaminhados para a 5ª série. Logo, não só não avançaram como ficaram mais um ano numa 
classe de aceleração, em 1996, fora do sistema regular de ensino, que os devolve, em 1997, para a série 
subseqüente que normalmente seria encaminhado, se não fosse reprovado – a 5ª série.” (grifos da autora) 
(BAHIA, 2002, p. 52-53).  
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ênfase atribuída, pelo referido relatório, ao número de alunos contemplados pelo projeto e 

pelo suposto sucesso por eles obtido.  

Dessa forma, vale indagar: os avanços que tais projetos conseguem de correção de 

fluxo são de fato o que a educação brasileira e, sobretudo os alunos têm prioritariamente 

necessitado? Questão que, para além dos índices apresentados nos diferentes estudos sobre 

viabilidade e validade dos projetos, deve ser amplamente refletida e discutida.  

  

 2.3.3 A experiência no estado do Paraná (1997)  
 

No estado do Paraná, a primeira experiência com a implantação de um Programa de 

correção do fluxo escolar dos alunos, ocorreu a partir do ano de 1997. Esse Programa foi de 

adesão voluntária para as escolas e os alunos e foi intitulado: Projeto Correção de Fluxo: 

aluno e escola recuperando o tempo perdido, tendo como objetivos, além da correção do 

fluxo escolar e a redução dos índices de abandono e repetência, também a melhoria da 

aprendizagem dos alunos no Ensino Fundamental, como forma de garantir seu bom 

desempenho ao longo de sua trajetória escolar, e também sua integração na sociedade e no 

mundo do trabalho.  

Sua proposta inicial, entretanto, estava centrada no segmento de 5ª a 8ª séries do 

Ensino Fundamental da rede estadual de ensino – e, dentro desse segmento, direcionado aos 

alunos de 5ª, 6ª e 7ª séries – uma vez que, a maior distorção correspondia a essas séries, com 

um índice aproximado de 91,5% dos alunos em distorção idade/série. No entanto, 

posteriormente, em 1998, o Programa foi estendido também para o segmento de 1ª a 4ª séries 

devido ao interesse demonstrado pelas Secretarias Municipais de Educação. (LÜCK; 

PARENTE, 2007, p. 13).  

Embora esse Programa do Paraná tivesse sido proposto no ano de 1996, veio a ser 

implantado somente a partir de 1997, uma vez que em seu planejamento destinou o primeiro 

ano a uma fase preparatória, antes de sua implementação nas escolas.  

Essa fase, segundo Lück e Parente (2007), envolveu, dentre outras ações: a realização 

de um estudo completo sobre a situação da distorção naquele estado – com vistas a se obter 

uma perspectiva segura da dimensão e extensão das experiências de correção dessas 

situações; a realização de uma campanha de disseminação da ideia e da proposta – com o fim 

de divulgar a importância do Programa em termos educacionais e sociais; a preparação dos 
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materiais50 pedagógicos; e, o desenvolvimento de capacitações do pessoal envolvido no 

Programa – a qual foi, inclusive, realizada em duas fases: uma, prévia ao engajamento do 

Projeto – formação de multiplicadores; e outra, continuada – formação dos professores, 

diretores e supervisores, durante a fase de implementação nas escolas.  

Segundo essas autoras, inicialmente muitas escolas não quiseram aderir ao programa, 

levantando muitas questões em torno do mesmo, mas, uma das justificativas mais difundidas 

como razão dessa relutância, refere-se ao fato dessas escolas terem considerado a proposta 

como uma estratégia, mais política que pedagógica, ou seja, na visão dessas escolas, o 

programa estava preocupado mais em melhorar as estatísticas educacionais, como um 

instrumento para fazer os alunos avançarem de série, do que com a efetiva aprendizagem dos 

alunos e como possibilidade de retomada de sua trajetória escolar, o que, na visão dos 

educadores dessas escolas, poderia fazer com que os padrões educacionais declinassem.  

No entanto, essa relutância foi aos poucos se extinguindo, e alcançando51 a maioria 

das escolas estaduais, assim como municipais, neste estado, sobretudo pelo investimento dos 

coordenadores do programa em deixar claras as intenções deste e sua importância para os 

alunos, suas famílias e a escola.  

Esse Programa implantado no Paraná, à semelhança de outros desenvolvidos pelo 

Brasil, incluía o desenvolvimento de uma proposta pedagógica que levasse os alunos à 

apropriação dos conhecimentos e habilidades considerados indispensáveis à sua reintegração 

no ensino regular em séries mais compatíveis com sua idade.  

                                                
50  Esses materiais didáticos e pedagógicos, assim como no Programa desenvolvido no Estado de São 
Paulo, ficaram a cargo do Cenpec. Nesse Programa do Paraná, o material elaborado para o segmento de 5ª a 8ª 
séries foi nomeado “Ensinar e Aprender” e o material elaborado para o segmento de 1ª a 4ª séries foi intitulado 
“Aprender pra Valer!”. Com relação ao material Ensinar e Aprender destaca-se que, tal como em São Paulo, 
também estava disposto em quatro volumes, porém destinava-se a professores especialistas das disciplinas 
Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências, complementadas por fichas, cartazes 
explicativos e jogos para os alunos. Esses volumes foram organizados da seguinte forma: a) coleção Impulso 
Inicial, contendo cinco cadernos orientadores dos professores (um para cada disciplina), a respeito da natureza 
da proposta pedagógica do projeto como um todo e da disciplina específica em particular (língua portuguesa, 
matemática, ciências, geografia e história; b) três conjuntos de Ensinar e Aprender (1, 2 e 3), constituídos de 
cadernos específicos para os professores de língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia, cada 
um deles contendo orientações pedagógicas comuns a todas as disciplinas, bem como sugestões de atividades da 
disciplina específica, acompanhadas de fichas de atividades para os alunos, além de jogos e cartazes; c) um 
caderno Ensinar e Aprender: Relatos de Prática, produzido pelos professores e alunos. Consistia de descrições 
de experiências de aprendizagem, feitas pelos professores. Para o conjunto do material de 1ª a 4ª série 
compreenderam: quatro coleções “Aprender pra Valer!”; um volume avaliação e o livro do aluno “Aprender pra 
Valer!”. (LÜCK; PARENTE, 2007, p. 21).  
51  Vale lembrar que o período de implantação desse Projeto no Paraná – assim como também o de São 
Paulo – 1995 a 1997 – coincidiu com a implementação por parte do MEC, de uma Política Nacional de fomento 
a programas de correção de fluxo escolar, dada a enormidade do problema da distorção idade/série no país. Os 
diversos relatos acerca dessas experiências mostram que, a partir da iniciativa do MEC houve a adesão de vários 
estados e municípios, que recebiam verba para organizarem seus processos, de forma que, em 1998, já se 
registravam a adesão de 24 estados e 719 municípios do país, dentre os quais: Acre, Bahia, Ceará, Mato Grosso 
do Sul, Pará, Rio Grande do Norte e Rondônia. (http://www.cenpec.org.br/).  
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Algumas das publicações (RIBEIRO et al, 2000; TARARAM et al, 2000; LÜCK e 

PARENTE, 2007; dentre outros) que abordaram sobre essa experiência do Paraná e às quais 

tivemos acesso, consideraram a experiência bem sucedida. Esses trabalhos continham em suas 

análises alguns elementos que podemos considerar como sendo comuns, ao compararmos tais 

estudos.  

Nesse sentido, um dos aspectos que foram tidos como convergentes nesses estudos diz 

respeito aos fatores considerados como determinantes no alcance do referido sucesso do 

Programa, dos quais destacamos: a reorganização curricular – criando nexos entre a proposta 

escolar e a cultura do aluno; a integração entre as diferentes áreas do conhecimento; o 

material de apoio pedagógico – adaptado à realidade da escola; e, sobretudo, a preocupação 

com os docentes e o desenvolvimento de iniciativas no sentido do apoio e preparo para esse 

trabalho – por meio de programas de formação, tanto para os professores, quanto para os 

coordenadores do projeto.  

Quanto a esse último item, destaca-se a importância da consciência que permeou essa 

experiência do Paraná – e podemos incluir também a de São Paulo – de que, para colocar em 

ação projetos que dependem de forma ampla de mudanças consistentes na prática docente – 

dentre elas, a apropriação de nova sistemática de avaliação – implica também no investimento 

em programas de formação de professores, uma vez que estes devem ser devidamente 

sensibilizados, estimulados e apoiados a fim de que incorporem os princípios norteadores das 

propostas – considerando-se a heterogeneidade do perfil dos alunos que geralmente são 

encaminhados para os programas de aceleração da aprendizagem.  

Em suma, destaca-se a consciência em considerar como fundamental a valorização, 

apoio e acompanhamento do professor na efetivação dos projetos de recuperação da 

defasagem escolar dos alunos, perspectiva que foi também apontada por Querino (2000) – já 

mencionado por nós na presente seção, no tópico 2.3.1 – ao discutir sobre as experiências de 

implantação do Programa de aceleração no Paraná e sua conseqüente disseminação por outros 

estados sob a coordenação do Ceteb, destacando como ponto positivo e fundamental para o 

sucesso desses projetos, a capacitação dos envolvidos no Programa:  

 

O sucesso do Programa, em todos os municípios que o desenvolveram, está 
diretamente relacionado com a capacitação dos professores e técnicos, promovida 
pelo Ceteb. Esse processo de capacitação, inicial e em serviço, a partir da regência 
supervisionada, mostrou-se realmente eficaz para a inserção do professor na 
metodologia preconizada pelo Programa, obtendo-se, assim, ganho real de ambas as 
partes envolvidas: o aluno que readquiriu confiança em sua capacidade de aprender 
e foi promovido, em até quatro séries, e o professor que teve oportunidade de refletir 



65 

 

sobre sua prática pedagógica e desenvolveu uma nova atuação didática, mais 
comprometida com o sucesso de todos os alunos. (QUERINO, 2000, p. 143).  
 

 

A referida autora salienta também a importância de propiciar a diretores, supervisores, 

coordenadores e outros profissionais envolvidos no desenvolvimento de propostas nesse 

sentido, a necessária sustentação, mediante capacitação específica, para que possam 

acompanhar e dar suporte às escolas nas quais os projetos forem implantados. 

Com relação aos resultados alcançados no desenvolvimento desse Programa de 

correção do fluxo no Paraná, Lück e Parente (2007, p. 27-29), relatam, por meio da realização 

de algumas entrevistas e com base na visão dos funcionários da Secretaria de Estado da 

Educação, dos professores, dos diretores, dos supervisores escolares e dos alunos, pontos que 

foram considerados positivos e também os que foram considerados negativos.  

Dentre os pontos considerados positivos destacam-se: a) adesão voluntária ao 

Programa – tanto para as escolas quanto para os professores; e b) previsão de pagamento de 

até cinco horas adicionais de trabalho semanal aos professores, destinadas ao planejamento e 

preparação das aulas para as classes do Projeto. Nossa opção em acentuar esses dois pontos, 

dentre os demais, deveu-se especialmente ao fato de os considerarmos, de certa forma, como 

um diferencial nesse projeto com relação a muitos outros.  

Quanto aos pontos destacados como negativos – e que foram apresentados pelas 

referidas autoras como problemas enfrentados na implementação do programa – acentuamos 

três que consideramos importante comentar: o primeiro, diz respeito à forma de lidar com os 

alunos das classes de aceleração nos aspectos comportamentais; o segundo refere-se à nova 

perspectiva de avaliação exigida nesses projetos; e o terceiro refere-se ao público-alvo para 

atendimento nesse tipo de programa.  

O fato de termos realçado esses três pontos dentre os demais, ao contrário da 

justificativa que apresentamos quando destacamos os pontos positivos, se deve ao fato de os 

considerarmos como sendo, de forma geral, aspectos mais comuns em muitos dos Programas 

que tomamos conhecimento no resgate das experiências na temática da correção do fluxo 

escolar. Outro motivo em realçá-los, se deveu ao fato de considerarmos estar embutido neles 

outros ingredientes que julgamos importante trazer à tona nessa discussão.   

Um desses ingredientes aparece imerso no primeiro aspecto, isto é, a visão que em 

geral se tem difundido acerca dos alunos encaminhados para os projetos de correção do fluxo, 

como sendo alunos indisciplinados, desmotivados e com autoestima fragilizada: “Devido ao 

seu recorrente fracasso na escola, eles são conhecidos por serem fechados e provocativos, e 
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sofrem de baixa auto-estima e falta de motivação para aprender.” (LÜCK; PARENTE, 2007, 

p. 28).  

Salientamos que, embora seja essa a afirmação que tem permeado grande parte das 

pesquisas nesse tema, alertamos para o cuidado em se evitar generalizações e estereótipos52, 

que colocam esse público como alvo de estigmas53 e, consequentemente contribuem para o 

desestímulo e a resistência tanto dos professores quanto dos alunos envolvidos nessas 

situações.  

Quanto ao segundo aspecto, acentuamos que a dificuldade no desenvolvimento de uma 

prática diferenciada nas formas de avaliação demandadas pelo projeto não está, 

necessariamente no fato de mudar a prática – metodologias, estratégias, dentre outros itens – 

embora isso seja fundamental – mas, que uma mudança deve ocorrer, sobretudo, na 

perspectiva, na visão dos envolvidos, quanto ao que seja realmente necessário observar e 

considerar no processo de desenvolvimento desses alunos. Tal mudança, entretanto, não deve 

ocorrer apenas com os alunos dessas classes, mas também permear as práticas e concepções 

no ensino regular.  

Acerca do terceiro aspecto – as escolas terem desviado o foco da população do 

programa – mais do que a possibilidade de descaracterização dessa clientela, ou de se 

direcionar o olhar para o fato apenas como um erro das escolas em relação aos critérios da 

proposta desses programas importa-nos direcionar o olhar para o que isto pode estar 

significando: uma alta demanda de pessoas que havia abandonado a escola e que se vêem 

diante de uma oportunidade para recomeçar, ao mesmo tempo em que parece haver aí uma 

certa valorização dessa forma de estudar, em comparação com as referentes à escolaridade 

regular, não apenas pela redução do tempo do percurso, mas também por causa dos materiais, 

estratégias e demais ações, o que parece também sugerir um certo descrédito na qualidade do 

ensino regular.  

Nessa linha de raciocínio, Lück e Parente (2007) acentuam que:  

 

O que é considerado como um bom programa de qualidade para classes de 
aceleração da aprendizagem é reconhecido como correspondente às lacunas das 
classes regulares. Esta situação pode explicar a pobre aprendizagem que acontece 
nas classes regulares, um problema que merece cuidadosa atenção e tratamento. (p. 
30).  

                                                
52 O termo estereótipo nesse contexto adquire o mesmo sentido de rótulo/rotular, ou seja, atribuir ao aluno uma 
imagem que pré-formada acerca dele, e que, nem sempre corresponde à realidade. Segundo Michaelis (2008, p. 
359), estereótipo seria: (1) “Argumento ou ideia já muito conhecida e repetida a respeito de um acontecimento 
ou pessoa”; (2) “[...], chavão”.  
53 Segundo o dicionário Ferreira (2008), o termo estigma é definido como sendo “cicatriz, sinal”, sentido que 
aqui corresponde às discussões que estamos levantando.  
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O período de duração desse Programa no Paraná havia sido pensado para apenas três 

anos - 1996 a 1998, mas se estendeu até início de 2001, por ter-se constatado a necessidade de 

atender a uma parcela de alunos remanescentes em defasagem escolar. No entanto, embora a 

necessidade de continuidade tenha sido apontada por muitas escolas neste estado, o Programa 

foi encerrado, sobretudo por ter perdido o suporte da Secretaria de Educação, devido à 

transição de governos, conforme destacam Lück e Parente (2007, p. 14):  

 

O programa se estendeu até o início de 2001, quando a Secretaria de Educação, que 
se encontrava em fase de transição com a mudança do secretário de Educação, não 
mais prestou às escolas o apoio e as orientações necessárias para o seu andamento, e 
algumas delas, em pleno desenvolvimento de suas ações, ainda precisavam manter o 
programa em funcionamento para poderem avançar no progresso dos alunos 
remanescentes em defasagem escolar. Naquela oportunidade, muitas escolas ainda 
estavam querendo oferecer o programa aos seus alunos, mas se sentiam incapazes de 
fazê-lo pela indisponibilidade de material, capacitação e supervisão. 
 

 

Como conclusão na apresentação dessa experiência piloto ocorrida no Paraná, e com 

base nas referidas pesquisas que também discutiram os resultados desse Programa, podemos 

dizer que, com algumas ressalvas, em suma, a experiência foi considerada positiva, tendo em 

vista o objetivo principal desse Programa: corrigir o fluxo dos alunos em distorção 

idade/série, nesse contexto entendido como torná-los capazes de serem promovidos duas ou 

mais séries em um mesmo ano letivo, viabilizando a promoção de sua aprendizagem por meio 

de metodologias especiais e de uma organização pedagógica planejada.   

 

2.3.4 A Experiência com o Programa Acelera Brasil – PAB (1997)  

 
No ano de 1996, o Programa de Aceleração que estava sendo implantado no Brasil 

desde 1995, ganhou o apoio do Instituto Ayrton Senna, que, em parceria com o Ceteb e a 

Petrobrás, criou, em 1997, o Programa “Acelera Brasil54” – PAB.  

                                                
54  Em 1996, por considerar que o Programa de Aceleração da Aprendizagem coordenado por João Batista 
Araújo e Oliveira e que estava sendo implantado no Brasil, em muitos estados, correspondia ao ideal do campeão 
Ayrton Senna – no sentido de possibilitar às crianças e adolescentes brasileiros melhores condições para uma 
vida mais digna – o Instituto Ayrton Senna – IAS – estabeleceu parceria com o Ceteb a fim de viabilizar o 
Programa em 15 municípios brasileiros, contando ainda com o apoio da Petrobrás, e foi a partir dessa tríplice 
parceria que nasceu o Programa Acelera Brasil. Em 1998, diante do sucesso alcançado no ano anterior pelo 
Programa Acelera Brasil, o Instituto Ayrton Senna estendeu o atendimento para mais 24 municípios brasileiros, 
em parceria com a Petrobrás e contando ainda com o assessoramento técnico do Ceteb. Em 1999 foram incluídas 
as redes estaduais e municipais dos estados de Goiás e Espírito Santo. (QUERINO, 2000, p. 142-143).  
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O PAB, embora tenha se iniciado em 1997, foi uma das iniciativas, entre tantas outras 

desenvolvidas no Brasil, desde 1995, tendo como objetivo fundamental corrigir o fluxo 

escolar nas escolas das redes estaduais e municipais de ensino, como estratégia para 

possibilitar a implementação de um sistema educacional de qualidade para todos, sobretudo 

referente ao ensino fundamental.  

Desde sua implantação em 1997, esse Programa vem alcançando diversos municípios 

com um atendimento importante na direção da correção do fluxo escolar, de forma que, em 

2001 foi estabelecida, pelo IAS, a Rede Acelera Brasil, composta pelos municípios ex-

participantes do PAB.  

Segundo Prado (2000, p. 55), tendo em vista as conclusões de uma pesquisa55 

realizada pela Fundação Carlos Chagas – FCC – na avaliação dessa iniciativa do IAS com o 

PAB, os resultados de outras análises já realizadas foram reforçados, no sentido de que:  

 

O Programa apresentou, sem dúvida, uma possibilidade efetiva para que alunos com 
defasagem de escolaridade retomassem seus estudos com regularidade [...] Um 
número considerável de alunos, cerca de 45%, pôde ser incluído na 5ª série da 
escolarização regular. (FCC, 1998, p. 157-158).  
 

 

Essa iniciativa, empreendida pelo Instituto Ayrton Senna (IAS) por meio do Programa 

Acelera Brasil, foi e tem sido considerada bem sucedida56, porque, embora compartilhasse, 

desde o início, de objetivos e práticas comuns a outros programas de correção do fluxo 

escolar, diferenciou-se dessas outras por muitas características, principalmente pelo 

compromisso explícito, não apenas com a aceleração dos alunos em defasagem, mas, 

sobretudo, pelo compromisso com a regularização do fluxo escolar.  Um programa que teve 

em vista uma mudança de vetor na política educacional, comprometendo-se com os resultados 

permanentes e não simplesmente com uma inovação ou intervenção pedagógica. (grifos 

nossos). (OLIVEIRA, 2002, P. 178-179).  

                                                
55  Pesquisa realizada por especialistas da Fundação Carlos Chagas (FCC, 1998, p. 157 - 158), 
encomendada pelo IAS e realizada no ano de implantação – 1997 - que teve como objetivo analisar o impacto 
desse projeto, nos alunos e profissionais participantes, em cada um dos municípios envolvidos com o Programa. 
Tendo em vista os objetivos, pressupostos e recomendações do Programa, a pesquisa enfocou as seguintes 
categorias de análise e avaliação: a) desempenho escolar dos alunos; b) processo de reconstrução da auto-estima; 
c) material didático utilizado; d) opiniões dos profissionais participantes. (PRADO, 2000, p. 55).  
56  Em 1997 – ano de sua implementação – o Programa Acelera Brasil capacitou 200 técnicos e 
professores e atendeu a 3.119 alunos, apresentando, ao final do ano letivo, resultados surpreendentes, pois, do 
total de alunos atendidos, 31,5% (983 alunos) foram promovidos para a série seguintes, 54,5% (1701 alunos) 
avançaram uma série, 11% (348 alunos) avançaram duas séries, 1,3% (42 alunos) avançaram três séries e um 
aluno avançou quatro séries. (QUERINO, 2000, p. 142).   
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Nessa perspectiva, destacamos algumas das características que foram consideradas as 

principais responsáveis pelo sucesso e o diferencial desse Programa: além do já referido 

compromisso político das autoridades com a regularização do fluxo e não meramente com a 

aceleração de estudos, destaca-se também, o fato de ter havido materiais próprios para alunos 

defasados; material de apoio para a classe e os professores; e, a sistemática de 

acompanhamento, planejamento e controle do processo – características essas consideradas 

fundamentais para o alcance dos objetivos a que esses tipos de projetos se propõem. 

(OLIVEIRA, 2002, p. 179).  

 

2.3.5 A experiência no Estado de Santa Catarina (1998)  
 

A primeira experiência com a implantação de um Programa de Aceleração da 

Aprendizagem no estado de Santa Catarina se deu a partir de 1998. Essa experiência piloto foi 

abordada por alguns pesquisadores com interesse no tema da correção do fluxo, 

desenvolvendo estudos acerca da aceleração da aprendizagem neste estado. Dentre esses 

diversos estudos, destacamos dois artigos, sobre os quais teceremos algumas considerações na 

sequência desse tópico.  

Esses artigos são os seguintes: o 1º - Classes de Aceleração: “pedagogia” da inclusão 

ou da exclusão? (HANFF; BARBOSA; KOCH, 2002); e, o 2º - Classes de Aceleração: 

conquistas e percalços (CARDOZO, 2003).  

O 1º apresentou como objetivo levantar um debate acerca da implantação da política 

nacional das Classes de Aceleração da Aprendizagem em Santa Catarina, a partir de 1998, 

tendo como pano de fundo a pesquisa intitulada “A pedagogia da repetência em questão: um 

estudo de caso junto às classes de aceleração57”.  

Nesse artigo são apresentadas algumas discussões acerca dessa experiência de 1998 

ocorrida em Santa Catarina, destacando-se que, uma análise do rol de responsabilidades nesse 

Programa, permitiu concluir que o peso maior de atribuições estava delegado aos educadores, 

                                                
57  O objetivo dessa pesquisa foi o de analisar os condicionamentos históricos dos processos de 
implantação, formação de professores e outros relacionados com o trabalho docente e seus resultados, com vistas 
a possibilitar a caracterização das diferenças existentes entre as propostas de aceleração em seis escolas da rede 
pública estadual e municipal em Santa Catarina, mais especificamente no município de Florianópolis. Pesquisa 
na qual foram realizadas entrevistas com professores, articuladores e coordenadores obtendo-se relatos sobre o 
processo de implantação, formação docente, experiências pedagógicas, integração das classes no cotidiano das 
escoas, processos de isolamento dos estudantes dessas classes, e a assessoria ao desenvolvimento da experiência, 
dentre outros itens. (HANFF; BARBOSA; KOCH, 2002, p. 27).
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uma vez que a esses foi destinada a “incumbência de solucionar o fracasso.” (HANFF; 

BARBOSA; KOCH, 2002, p. 31).   

Outro aspecto destacado foi o de que a constituição das classes de aceleração interferiu 

no cotidiano das escolas alterando as relações pedagógicas em seu interior, realçando os 

chamados problemas de aprendizagem e as questões de reconhecimento e atendimento às 

diferenças sociais:  

 

Tal medida, de início não aceita nas escolas pelos professores, contribuiu para 
estimular o estigma que já perseguia os alunos com dificuldade de aprendizagem e 
os reprovados, caracterizando-se, para muitos professores, como uma forma de 
“livrar-se” dos alunos que apresentavam problemas de comportamento ou 
aprendizagem, mais do que uma possibilidade de progressão. (grifo das autoras) 
(HANFF; BARBOSA; KOCH, 2002, p. 32).   

 

 

Outro ponto que ficou evidenciado nessas análises foi o de que essas classes de 

aceleração estavam servindo, em muitas escolas, para segregar ainda mais os alunos 

considerados com dificuldade de aprendizagem ou de interação social, como uma espécie de 

depósito para alunos com defasagem de aprendizagem, alunos portadores de necessidades 

especiais e alunos com problemas de comportamento, conforme podemos observar no 

seguinte recorte:  

 

As classes de aceleração serviram para alterar as relações pedagógicas internas na 
escola, dando maior visibilidade aos chamados problemas de aprendizagem e ao 
reconhecimento e atendimento às diferenças sociais, como também em muitas 
escolas, para segregar ainda mais os alunos considerados “com dificuldade de 
aprendizagem ou dificuldade de interação social”. (HANFF; BARBOSA; KOCH, 
2002, P. 27).  

 

 

Com relação ao que foi citado, destacou-se ainda, algumas das grandes conclusões 

nesse estudo, sendo uma delas, a de que um dos motivos dessa situação deveu-se ao fato das 

escolas não terem modificado suas práticas e crenças, ao contrário, continuando a desenvolver 

o trabalho pedagógico por meio de concepções de aptidão e mérito individual para a 

justificação das desigualdades econômicas e de oportunidades, considerando o sucesso e o 

fracasso como responsabilidades do indivíduo; a outra conclusão foi a de que, ainda que esse 

Programa tenha sido criado como provisório, foi aos poucos adquirindo caráter de medida 

permanente, tendo em vista a crescente demanda de alunos em defasagem escolar.  



71 

 

Quanto ao segundo artigo – Classes de Aceleração: conquistas e percalços – diz 

respeito à uma experiência de implementação de classes de aceleração no município de 

Florianópolis, no período de 1998 a 2000. O objetivo do estudo foi o de analisar a síntese das 

conquistas e dos percalços existentes no percurso do Programa de Aceleração implantado em 

Santa Catarina, entendendo-o como um programa compensatório que tinha por população 

alvo, alunos considerados problemas, ou mais que isso, alunos considerados como “os 

problemas” da escola, com histórico de múltiplas repetências e distorção idade/série, tendo 

como proposta a correção do fluxo escolar desses alunos.  

Esse estudo teve como universo investigativo, num primeiro momento, uma classe de 

alunos em processo de aceleração da aprendizagem correspondente à 3ª e 4ª séries, composta 

por alunos com idade mínima de 11anos, todos com histórico de, no mínimo, duas 

reprovações escolares; num segundo momento, o universo passou a ser uma classe de alunos 

de 5ª série formada pelos alunos egressos da classe de aceleração do ano anterior – 4ª séries – 

mais os alunos de uma 4ª série regular, também do ano anterior.  

Nas considerações finais desse estudo, a autora destaca alguns pontos que considera 

essencial quando se pensa em validade ou benefícios de tais processos de aceleração da 

aprendizagem. Esses se referem mais à figura do professor, suas atitudes em relação aos 

alunos e aos seus ganhos ao passarem por essas experiências. No recorte a seguir encontramos 

explicitada essa perspectiva:  

 

Entre as muitas conquistas, o destaque e o reconhecimento do trabalho relevante e 
incansável das professoras das Classes de Aceleração, que transcendendo ao simples 
ato de repassar conteúdos e informações, constituíram e fizeram da arte de ensinar, 
um ato capaz de resgatar alunos considerados (IN)-disciplinados e que já não 
respondiam satisfatoriamente ao apelo educativo. Um trabalho que longe de buscar 
apontar os culpados e as vítimas, buscou na interdependência de seres humanos e, 
portanto sociais, um vínculo que venceu preconceitos e estigmas, contidos na ordem 
social predominante. Acreditando nos alunos e imprimindo inovações na prática 
educativa, essas professoras possibilitaram a abertura de um novo caminho a ser 
percorrido por aqueles que, já de alguma forma, faziam parte dos que se 
encontravam à margem do processo educativo. (CARDOSO, 2007, p. 223). 

 

 

Além dos trabalhos acima referidos, destacamos também uma tese de doutorado na 

temática da reprovação e evasão escolar no Brasil, intitulada: Reprovação e Interrupção 

Escolar: contribuições para o debate a partir da análise do projeto classes de aceleração. 

(COIMBRA, 2008).   

Neste estudo, a autora faz uma abordagem mais ampla acerca da Aceleração da 

Aprendizagem, especialmente sobre o Programa implantado em Santa Catarina, assinalando 
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que a proposta que fundamentou essa experiência tinha poucas semelhanças com os 

programas dos outros estados brasileiros, tendo em vista que a Secretaria da Educação deste 

estado não adotou o programa que vinha sendo desenvolvido no Estado de São Paulo – cuja 

proposta era considerada referência para a organização dessas classes por todo o Brasil.  

Acentua assim, que essa diferença entre a proposta do Programa de correção do fluxo 

de Santa Catarina em relação aos outros programas espalhados pelo Brasil ocorreu porque na 

época a grande preocupação dos educadores era a implantação da nova Proposta curricular do 

Estado e a inclusão de alunos portadores de deficiência na rede regular de ensino. 

Segundo Coimbra (2008), o debate acerca da referida Proposta Curricular do Estado 

não era recente, tendo sua primeira efervescência no período de 1988 a 1991, quando os 

educadores procuraram elaborar uma proposta curricular a partir das concepções educacionais 

derivadas do enfoque histórico-cultural58. O segundo momento desse debate ocorreu a partir 

do ano de 1996 estendendo-se até 1998, vindo a coincidir exatamente com a proposta de 

implantação das classes de aceleração neste estado.  

Assim, salienta que, o fato dessas duas propostas terem ocorrido de forma 

concomitante, tornou-se um complicador para os educadores responsáveis por essas duas 

missões, tendo em vista que, como já acentuado, na época a preocupação nesse estado ainda 

estava muito focada na organização de uma proposta curricular que assegurasse o 

atendimento educacional aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino, e o grande objetivo era a implantação e acompanhamento das salas de apoio e das 

salas de recursos da rede pública estadual de ensino.  

O complicador ao qual Coimbra (2008) se referiu, diz respeito ao visível transtorno 

causado pela suposta contradição entre as duas propostas de implantação, ou seja, entre a 

nova Proposta Curricular e as Classes de Aceleração, tendo em vista que a formação dessas 

classes contrariava59 a Proposta Curricular em pleno processo de implantação. (COIMBRA, 

2008, p. 97).  

                                                
58  A abordagem histórico-cultural – tendo como maior representante Vygotsky (1896-1934) – 
fundamenta- se na concepção marxista, adotando como filosofia, teoria e método, o materialismo histórico e 
dialético, que concebe o homem como um ser ativo, social e histórico, considerando, portanto que, o 
desenvolvimento humano está baseado na idéia de um organismo ativo cujo pensamento é formado num 
ambiente histórico e cultural. Além disso, a sociedade é vista como produção histórica dos homens, os quais, por 
meio do trabalho produzem sua vida material, de forma que as possibilidades que o ambiente proporciona ao 
sujeito são, portanto, fundamentais para que ele se torne sujeito lúcido e consciente. Assim, o homem, 
ontologicamente social, passa a se constituir como ser humano por meio das relações que estabelece com os 
outros. (MARTINS, 1997, p 114).  
59  As duas propostas foram consideradas contraditórias no ponto de vista dos educadores responsáveis 
pela elaboração e implantação da nova Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina, alegando o fato desta 
última se fundamentar, desde sua primeira versão, em 1988, nas contribuições das concepções educacionais 
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 O seguinte trecho expressa de forma clara o sentido da preocupação acerca da referida 

contradição:  

 

Se por um lado a Proposta Curricular defendia a heterogeneidade dos desempenhos 
escolares como ferramenta importante à promoção do processo de ensino e 
aprendizagem, se uma equipe especialmente designada defendia a inclusão de alunos 
portadores de deficiência em classes regulares, por outro, a política de aceleração da 
aprendizagem sugeria a formação de classes homogêneas do ponto de vista do 
desempenho escolar para se acelerar o currículo de alunos com distorção idade-série 
e readequá-los à classe apropriada à sua idade. A única saída da equipe diante do 
compromisso firmado pela SED60 junto ao Ministério da Educação e Cultura era, por 
conseguinte, a adequação, tanto quanto possível, das classes de aceleração à 
perspectiva histórico-cultural adotada pela SED, embora a própria equipe 
reconhecesse as dificuldades de cumprir essa tarefa. (COIMBRA, 2008, p. 105).  

 

 

O desfecho dessa história foi que as classes de aceleração tiveram que ser implantada 

em Santa Cataria, uma vez que esse havia sido um compromisso já assumido pela Secretaria 

de Estado frente ao Ministério da Educação. Dessa forma, a saída encontrada pela equipe 

responsável por essa implantação foi a de tentar elaborar um programa que “não destoasse 

demasiadamente da Proposta Curricular [...]. Por essa razão, [...] havia poucas semelhanças 

entre o programa de Santa Catarina e o de outros Estados brasileiros.” (COIMBRA, 2008, p. 

98).  

Assim, o Programa de Correção de fluxo foi iniciado no estado de Santa Catarina em 

1998, destinando-se, inicialmente, aos alunos do segmento de 1ª a 4ª série do Ensino 

Fundamental, em distorção escolar. Posteriormente, em 1999, foi expandido, direcionando-se 

também para o segmento de 5ª a 8ª séries.  

O material pedagógico utilizado no desenvolvimento desses Programas foi produzido 

pelo coletivo dos professores envolvidos, como resultado de reuniões sistemáticas do grupo 

de educadores do Programa, correspondendo a cadernos pedagógicos, denominados Tempo de 

Aprender, cuja importância foi tamanha – segundo relatos de Coimbra (2008) – que, o Projeto 

de Santa Catarina, sobretudo no segmento de 5ª a 8ª séries, passou a ser conhecido como 

Programa Tempo de Aprende, conforme acentuam:  

 

Os professores da rede, que desde a implantação das primeiras classes de aceleração 
recebiam capacitação sistemática, passaram a elaborar atividades de ensino 

                                                                                                                                                   
derivadas da abordagem histórico-cultural, segundo a qual o desenvolvimento do homem não se dá apenas por 
meio da soma de experiências uns com os outros, mas, sobretudo pela vivência das diferenças, diante do que, 
entendiam que organização dessas classes, socialmente homogêneas, não compactuava com a concepção que 
fundamentava a referida Proposta. (COIMBRA, 2008, p. 97).  
60 Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina.  
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conformadas à Proposta Curricular adotada pelo Estado. As atividades 
desenvolvidas por esses grupos eram levadas à Secretaria, que editava o material 
produzido e enviava às escolas. Os cadernos produzidos, Tempo de Aprender, 
passaram a ser adotados pela rede, não apenas pelas classes de aceleração como 
também pelas classes regulares. Cabe destacar, o fato de que os cadernos 
pedagógicos produzidos pelo coletivo dos professores tomaram tamanha 
importância que o programa de aceleração da aprendizagem, notadamente o de 5ª a 
8ª série, passou a ser conhecido por muitos educadores como programa Tempo de 
Aprender. (COIMBRA, 2008, p. 101-102). 
 
 
  

Apesar de ter havido muitas manifestações favoráveis à continuação do Projeto 

Classes de Aceleração neste estado, o Programa foi extinto em sua rede pública estadual em 

2003.  

Algumas explicações acerca dos motivos dessa extinção foram também apontadas na 

referida tese por Coimbra (2008, p. 103), dos quais citamos: o fato de que essas classes 

estavam se transformando em turmas à parte da escola; e, o fato de que era necessário quebrar 

a lógica que havia se instalado em muitas escolas, de que a classe de aceleração resolveria o 

problema do baixo desempenho escolar, e que, portanto, todo aluno reprovado seria 

encaminhado ao programa.  

Ao lado dos motivos pontuados, encontramos também registrado e em destaque, a 

declaração de um dos sujeitos entrevistados e que traduz a visão dos educadores nessa 

questão, afirmando que a opção pela extinção do programa foi mais uma decisão política do 

que técnica, tendo em vista ter sido aquele, um período de mudança na administração do 

Estado. (COIMBRA, 2008, p. 103).  

Quanto aos resultados do Programa em Santa Catarina, a pesquisadora traz também 

algumas considerações, tanto em relação aos pontos nos quais houve convergência de 

opiniões quanto dos que não houve. No primeiro caso, destaca a unanimidade de opinião por 

parte das coordenadoras entrevistadas, ao afirmarem que as classes de aceleração trouxeram 

benefícios aos alunos, por terem possibilitado a esses acreditarem em sua capacidade de 

aprender e, sobretudo por terem permitido não somente a correção da distorção idade/série 

desses alunos como também que prosseguissem em suas trajetórias escolares com boas 

condições de aprendizagem.  

Em meio à diversas outras declarações dessas coordenadoras, nos alertou de forma 

especial, a afirmação de que um dos fatores mais positivos do Programa de Aceleração foi 

que essas classes se constituíram em uma espécie de observatório das possibilidades de 

ensino, ao obter avaliação positiva, tendo em vista a ideia de que, se naquelas classes – com 

alunos em defasagem de conhecimentos, em distorção, advindos de quadros de múltiplas 
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repetências escolares – aqueles resultados foram possíveis, também o seriam nas classes 

regulares.  

Outra declaração que encontramos, e que consideramos fundamental acentuar foi a de 

que as classes de aceleração foram benéficas para os alunos e para a escola porque 

possibilitaram o planejamento conjunto do ensino pelos professores. E nesse sentido 

ressaltamos que o que essas coordenadoras consideraram como um benefício – o 

planejamento conjunto – na verdade deveria fazer, há muito, parte das práticas educacionais 

cotidianas, tendo em vista se constituir em um dos critérios imprescindíveis para o 

desenvolvimento de uma educação de qualidade.  

Além de todos esses estudos citados, outros61 foram sendo desenvolvidos - na mesma 

época, ou mesmo ao longo dos anos – na trajetória de implementação desses programas de 

aceleração no contexto da educação brasileira. No entanto, para efeitos de nossos objetivos 

nessa apresentação de experiências, consideramos suficientes os que aqui apresentamos, 

arrematando tal exposição e reflexões com algumas considerações gerais no tópico a seguir.  

 

2.3.6 Considerações acerca das experiências apresentadas  
 

Como já salientado, o conjunto de experiências na implantação de Projetos de 

Aceleração da Aprendizagem no Brasil não se limitou às que foram apresentadas neste tópico, 

pois, muitas outras foram realizadas. No entanto, ter percorrido essa trajetória de resgate de 

algumas delas nos forneceu suporte para afirmarmos que as análises em relação a muitos 

desses programas têm tido como foco central a problemática da correção do fluxo escolar, 

muitas vezes nada afirmando com relação à efetiva aprendizagem dos alunos, à recuperação 

de suas defasagens de conhecimentos, da elevação autoestima do aluno, e do autoconceito do 

professor – Itens que consideramos tão importantes quanto a correção da distorção e que, 

muito embora possam ser considerados como uma decorrência da própria ação de correção do 

fluxo, nem sempre têm sido.  

                                                
61  Dentre esses outros estudos que não abordamos neste tópico, destacamos: 1- Em Mato Grosso do Sul: 
Classes de Aceleração da Aprendizagem em Campo Grande-MS (SOUZA, 2000); 2- No Distrito Federal: a) 
Mecanismos e Experiências de Correção do Fluxo no Ensino Fundamental (PARENTE; LÜCK, 2004) e b) O 
Programa de Aceleração da Aprendizagem no Distrito Federal na Percepção de seus Atores (WANZELLER, 
2009); 3- No Ceará: Aceleração da Aprendizagem – inovações pedagógicas no contexto escolar? (FORTES, 
2006); 4- No Pará: Política de Correção de Fluxo: um estudo avaliativo do Programa de Aceleração da 
Aprendizagem em Santarém – Pará (SOUSA, 2007); 5- Na Bahia: Projeto de Regularização do Fluxo Escolar: 
profilaxia ou tratamento? (CUZ; BARROS, 2008).  
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Nesse sentido, vale dizer que, tais projetos e programas, por mais bem sucedidos que 

tenham sido ante os propósitos fundamentais aos quais se destinaram, nada, ou quase nada 

têm abordado quanto à formação de novos contingentes de defasados, uma vez que têm tido 

geralmente, seu ângulo de atuação exclusivamente no âmbito das classes de aceleração, 

enquanto que o ensino regular fica na carência de políticas que primem pelo cuidado em 

evitar que outros alunos venham igualmente cair em distorção.  

Importa, dessa forma, alertar para a necessidade de um constante investimento na 

formação continuada dos professores e na injeção de recursos suficientes para a manutenção 

dessas políticas.  

Segundo Gomes (2005), embora muitos desses Programas de Correção de Fluxo 

tenham tido avaliação62 externa positiva, com análises quantitativas indicando avanços 

consideráveis dos alunos e economia63 para o país percebe-se que, quando os investimentos 

são menores – materiais insuficientes ou inadequados para os alunos defasados; escassez de 

política de formação e capacitação de professores; dentre outros – os resultados obtidos são 

mais modestos. Assim o autor conclui que:    

 

 
Fica claro da literatura que a questão não é meramente técnica, como, por exemplo, 
de haver ou não haver material de ensino-aprendizagem, mas envolve efetivo 
compromisso político, que se traduz, inclusive, na regularidade da chegada dos 
recursos. (p. 21). 
 
 

Ainda nessa linha de raciocínio, o referido autor acrescenta que, a menos que seja 

considerada uma política efetiva de atendimento à educação em todas as suas dimensões: 

professor, alunos do ensino regular, alunos defasados e escola, não se pode pensar que o fluxo 

escolar e o problema da defasagem, tenham sido de fato solucionados com essas políticas 

temporárias, até porque, Projeto de Aceleração da Aprendizagem, trata-se de “um programa 

inserido na escola, não de uma reestruturação completa das escolas e do ensino” (GOMES, 

2005, p. 21).  

Assim, na perspectiva apontada por esse autor, é possível dizer que, o termo 

democratização – tão comumente utilizado no âmbito da educação, mantém sua definição 

                                                
62  Referindo-se especialmente ao estudo: PLACCO, V. M. N. S.; ANDRÉ, M. E. D. A.; ALMEIDA, L. 
R. Estudo avaliativo das classes de aceleração na rede estadual paulista. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 
108, p. 49-79, nov. 1999.  
63  Na perspectiva de Gomes (2005) essa economia refere-se à uma espécie de compensação, isto é, o 
custo dos Programas de correção do fluxo, quando comparados com o custo médio por aluno/ano de escolaridade 
regular, tem sido equivalentes, e, muitas vezes inferior, sobretudo quando há reprovações, que por vezes tem 
sido até múltiplas.   
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original como sendo um processo vinculado à expansão das oportunidades educacionais, 

porém assumindo um novo significado, tendo em vista que, além de buscar garantir o acesso e 

permanência da criança, jovem ou adulto na escola, precisa vincular-se, sobretudo, à 

viabilização de condições estruturais de ensino e aprendizagem oferecidas no espaço escolar, 

traduzidas por meio de políticas de valorização profissional que contemplem uma formação 

suficiente ao professor e lhe garanta condições dignas de sobrevivência e de desenvolvimento 

intelectual e social. Quanto ao aluno, que possibilite uma educação a altura das exigências da 

sociedade na qual se insere, já que é para esses contextos que esses sujeitos retornam ao 

concluírem sua escolaridade básica.  

 

2.4 A Aceleração da Aprendizagem no Estado de Minas Gerais (1997 e 2008) 
 

Em Minas Gerais, a história da implantação de Programas de Correção do Fluxo, 

assim como em São Paulo e no Paraná, também se iniciou na década de 1990, mais 

precisamente a partir do ano de 1997, em decorrência do sucesso do Programa Acelera Brasil 

coordenado pelo Instituto Ayrton Senna e o Ceteb, conforme já pontuamos nesse trabalho.  

O que ocorreu neste caso foi que, desde 1996, a partir da constituição de um grupo de 

trabalho, a Secretaria de Educação de Minas Gerais – SEE/MG estava envolvida com a 

produção do material didático para o Programa de Aceleração da Aprendizagem que vinha 

sendo implantado nos diversos estados brasileiros, sob a coordenação do Ceteb, de forma que, 

devido ao investimento do IAS com a divulgação do sucesso desse Programa nesses estados, 

e, tendo em vista que em 1996 Minas Gerais contava com uma distorção idade/série de 58%, 

(SEE/MG, 1998a, p. 5), sua Secretaria de Educação decidiu também pela implantação desse 

Programa nas escolas mineiras. 

Vale lembrar, que a aceleração de estudos já se constituía em uma liberdade prevista 

por lei, para as escolas organizarem seus processos, sobretudo referentes ao rendimento dos 

alunos. Encontra-se prevista no texto da LDB 9394/96 (art. 24, inciso V, alínea b), expressa 

da seguinte forma: “a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: [...]; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; [...]”.  

Segundo pesquisas divulgadas nessa temática, os elevados níveis de distorção em 

Minas, decorreram dos altos índices de evasão e repetência, principalmente nas quatro séries 

iniciais do Ensino Fundamental, levando a SEE/MG a implantar, em 1997, um programa de 

correção do fluxo escolar – o Programa de Aceleração da Aprendizagem (PAA).  
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Na época, essa implantação foi voluntária para as escolas, desenvolvendo-se com os 

professores da rede estadual de ensino, uma equipe de 16 supervisores (sendo um para cada 

10 classes) e uma equipe central de coordenação, contando com a consultoria e supervisão 

técnica do Ceteb. (QUERINO, 2000, p. 143).  

Neste estado, o Programa de aceleração implantado foi destinado, nesta época, 

somente aos alunos que estavam nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental das redes 

públicas de ensino – tendo em vista os índices de atraso escolar concentrados nesse nível. 

Inicialmente se desenvolveu restringindo-se à cidade de Belo Horizonte e sua Região 

Metropolitana, a fim de observar se tal experiência, a posteriori, poderia ser estendida a todo 

o Estado de Minas Gerais.  

Assim, foram atendidos cerca de 5.000 alunos, encaminhados a partir de 160 classes, 

em 54 escolas diferentes, localizadas em 12 municípios da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, que se dispuseram a participar do programa. Todos os alunos atendidos estavam 

em atraso escolar de dois anos ou mais – comparando-se sua faixa etária e sua escolaridade – 

e todos se encontravam em uma das três primeiras séries do Ensino Fundamental regular.  

Esses alunos foram enturmados em cada escola, em Classes de Aceleração, que foram 

constituídas, tanto com alunos da mesma série quanto de séries diferentes, ou seja, salas 

heterogêneas quanto ao ano de escolaridade, chegando os alunos a fazerem até três anos em 

um.  

Esse Programa de correção do fluxo escolar, conforme já assinalado antes, foi 

desenvolvido a partir de uma análise do fenômeno da defasagem escolar, e baseado em outras 

estratégias desenvolvidas no Brasil e em outros países, para tratar de problemas semelhantes, 

sendo os materiais a serem utilizados para o desenvolvimento dessa experiência piloto, 

desenvolvidos e testados sob a coordenação do Ceteb e financiado com recursos do MEC.  

Além disso, a Secretaria de Educação se dispôs a manter uma estrutura voltada para a 

capacitação permanente dos profissionais envolvidos no projeto, o acompanhamento 

pedagógico, o fornecimento de material didático e a avaliação externa, implementando uma 

Pedagogia do Sucesso (QUERINO, 2000), com vistas a ampliar o número de vagas para 

novos alunos e fazer uma economia de recursos financeiros, pois, a ideia que se tinha era a de 

que, ao acelerar os alunos e corrigir o fluxo escolar, deixava de haver aluno repetente e de 

impactar a matrícula e com isso os gastos com a reprovação diminuiriam no país.  

Dentre os pressupostos desse Programa – PAA – encontrava-se a ideia de que os 

alunos defasados, em atraso escolar, eram mais maduros e por isso podiam recuperar o tempo 

perdido de forma mais rápida, ou seja, acelerar.  
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Segundo a própria SEE/MG (1997a, p. 10), o projeto de aceleração poderia ser 

entendido como:   

 

Uma intervenção numa determinada realidade caracterizada por alunos defasados, 
com repetências sucessivas, com história de fracassos acumulados, autoconceito 
fragilizado, e um sistema escolar com professores, abordagens e materiais didáticos 
inadequados para esses alunos.  
 
 

Todos os alunos que freqüentaram o PAA até o final do ano foram aprovados, 

acelerando em um ou mais ano de escolaridade. O critério de aprovação desses alunos foi 

determinado pelos próprios professores, através da avaliação contínua e das fichas de 

acompanhamento, no entanto, as decisões eram discutidas em reuniões com o Colegiado de 

cada escola.  

Como os resultados obtidos foram considerados satisfatórios, a SEE/MG – que já 

havia demonstrado, desde o início, sua pretensão em expandir tais classes para outros 

municípios do Estado – empenhou-se em promover a expansão dessa experiência com as 

classes de aceleração da aprendizagem, por todo o estado, o que ocorreu em 1998, quando o 

programa foi estendido para “100 municípios, 1000 escolas, 3000 classes e 75000 alunos” 

(SEE/MG, 1997a, p. 12), sendo todos, alunos fora da faixa etária, e pertencentes a uma das 

séries iniciais do Ensino Fundamental.  

Embora, estejamos tratando de Programas de correção do fluxo escolar de crianças 

que estavam inseridas na escola, porém em atraso escolar, vale também destacar que, devido à 

taxa de distorção idade/série registrar 58% no ano de 1996, o Programa de Aceleração da 

Aprendizagem foi também pensado para alunos fora da faixa etária, mas que frequentavam o 

ensino noturno, inclusive alunos do 2º grau, de forma que o Programa foi estendido em mais 

três projetos64: (1) Travessia; (2) Acertando o Passo; e, (3) A Caminho da Cidadania, a fim 

de atender os alunos dos outros níveis de escolaridade.  

Na busca de corrigir o fluxo escolar dos alunos que estudavam a noite, esses projetos 

foram destinados principalmente para os alunos do período noturno, onde se concentrava uma 

alta taxa de irregularidade idade/série.  

                                                
64  Os Projetos Travessia (Projeto de aceleração de estudos para alunos de 1º Ciclo do ensino fundamental 
– noturno - fora da faixa etária), “Projeto Acertando o Passo” (de aceleração de estudos para alunos do 2º Ciclo 
fora da faixa etária) e o Projeto “A Caminho da Cidadania” (aceleração de estudos para alunos do 2ºgrau, com 
atraso no seu processo de escolarização), foram implantados em 1998, em escolas da rede estadual de Belo 
Horizonte Todos esses Projetos constituíram-se em estratégia pedagógica de aceleração de estudos. Foram 
respectivamente instituídos pelas seguintes Resoluções da SEE/MG: Resolução 9298/98, Resolução 8287/98 e 
Resolução nº 9.433/98.  
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Com vistas a tornar mais legítimo o entendimento acerca das iniciativas públicas que 

envolveram mudanças e reformas educacionais no estado de Minas, trazemos alguns 

elementos do contexto sócio-político no qual foi assumindo esses projetos de aceleração.  

Assim, ressaltamos que nesse estado as propostas de Programas de correção do fluxo 

emergiram durante o governo de Eduardo Azeredo (1995 – 1998), eleito governador de Minas 

em 1994 e, em cuja gestão, os projetos criados no período de 1991 a 1994 (gestão Hélio 

Garcia), para a área da educação, foram sendo concretizados pela incorporação do princípio 

da equidade, objetivando uma “discriminação positiva com foco nos desiguais” (SEE/MG, 

1997, p. 18).  

Para a SEE/MG, diante das medidas voltadas para a educação (Programa de 

Capacitação de Professores das Séries Iniciais do Ensino Fundamental – PROCAP65, 

Programa de Capacitação de Dirigentes Escolares de Minas Gerais - PROCAD66, dentre 

outras) surgia uma nova cultura escolar, sobretudo devido à incorporação da metodologia de 

projetos67 no currículo, por meio da qual, o trabalho docente e discente começava a apresentar 

consideráveis mudanças.  

                                                
65  PROCAP - Programa de Capacitação de Professores das séries iniciais do Ensino Fundamental - 
dividiu-se em 2 etapas: a primeira, em 1998, ainda no governo de Eduardo Azeredo, visava a capacitação dos 
professores nos conteúdos de Português e Matemática; a segunda, implementada em 2001, na gestão Itamar 
Franco, visava a capacitação nos conteúdos de Geografia, História, Ciências e Fundamentos da Educação. De 
modo geral, o PROCAP buscou combater a repetência e a evasão escolar, bem como contribuir para a melhoria 
da qualidade do ensino através do aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da educação, tendo como 
meta capacitar e habilitar os professores da rede pública de ensino em conteúdos específicos e transversais, 
introduzindo e diversificando o uso de tecnologias e práticas pedagógicas inovadoras. (MAGALHÃES et. al, 
2004, p. 8). 
66  PROCAD – Programa de Capacitação de Dirigentes Escolares do Estado de Minas Gerais, foi 
implantado em 1998, na gestão Eduardo Azeredo (1995-1998), porém como uma das metas prioritárias do 
governo de Hélio Garcia (1991-1994). Foi produto de um acordo entre Minas e o Banco Mundial e teve como 
meta o desenvolvimento do Gerenciamento Escolar com a inserção de novas metodologias para o gerenciamento 
da escola que enfocassem princípios e práticas básicas de liderança, planejamento escolar, administração de 
recursos humanos e patrimônio. Foi executado integralmente por duas vezes: a primeira em 1998 e a segunda em 
2001. (BARRETO, 2007, p. 84).   
67  Os autores Moura e Barbosa (2006) discutem amplamente acerca da Metodologia de Projetos, 
sobretudo estabelecendo um paralelo entre os modelos tradicionais de ensino e os benefícios dessa metodologia 
no âmbito da escola. Uma das obras em que esses autores trazem essas discussões é: Trabalhando com Projetos – 
Planejamento e Gestão de Projetos Educacionais. Editora: Vozes, Petrópolis/RJ, 2006. Nessa obra, os referidos 
autores apresentam o seguinte conceito para Projetos de trabalho: “São projetos desenvolvidos por alunos em 
uma (ou mais) disciplina(s), no contexto escolar, sob a orientação do professor, e têm por objetivo a 
aprendizagem de conceitos e desenvolvimento de competências e habilidades específicas. Esses projetos são 
conduzidos de acordo com uma metodologia denominada Metodologia de Projetos, ou Pedagogia de Projetos. 
[...] os projetos de trabalho são executados pelos alunos sob a orientação do professor visando a aquisição de 
determinados conhecimentos, habilidades e valores. (p. 12). Outros autores que também abordaram esse tema 
foram Hernandez e Ventura (1998), para os quais, a metodologia de Projetos contribui para desenvolver nos 
alunos a autonomia, sobretudo porque “a função do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização 
dos conhecimentos escolares em relação a: 1) o tratamento da informação, e 2) a relação entre os diferentes 
conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a construção de seus conhecimentos, a 
transformação procedente dos diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio”. (p. 61).  
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Diante disso, podemos dizer então que, a primeira experiência em Minas Gerais com 

Programas de Aceleração da Aprendizagem ocorreu com esse Programa – PAA – Projeto 

Piloto da SEE/MG, em 1997, a partir da qual outras experiências foram se sucedendo.  

Essa experiência em Minas Gerais foi considerada bem sucedida a partir de uma 

avaliação externa realizada pelo Instituto Internacional de Avaliação Sérgio Costa Ribeiro 

(ISCR), que constatou o desempenho dos alunos em Português, Redação e Matemática, num 

nível superior à média considerada satisfatória: 80% da média dos alunos de 4a série do ensino 

regular. (QUERINO, 2000, p. 143).  

Depois dessa experiência Piloto de 1997, uma das mais recentes iniciativas no estado 

de Minas Gerais nesse sentido, foi o Projeto Acelerar para Vencer – PAV (ANEXO A) – 

instituído pela Resolução nº 1033, de 17 de janeiro de 2008 e amparado legalmente na LDB 

9394/96 (art. 24, inciso V, alínea b). Sua implantação neste estado iniciou-se no ano de 2008, 

nas escolas de Ensino Fundamental de sua rede estadual de ensino. O PAV é um dos projetos 

estruturadores da SEE/MG, por meio do qual esta Secretaria teve como meta, desde sua 

implantação, reduzir até 2011, as taxas de distorção idade/ano de escolaridade.  

Assim foi implantado na rede estadual de ensino mineira, inicialmente, em caráter de 

urgência, em 212 municípios do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce – regiões 

consideradas as mais carentes dessas medidas por concentrarem as maiores taxas de distorção 

no Estado, e por apresentarem, historicamente, baixa qualidade dos seus indicadores sócio-

econômicos. Posteriormente, esse Projeto passou a ser também implantado na rede municipal 

por adesão das Secretarias Municipais de Ensino.  

A meta de redução da distorção nas referidas regiões, a partir da efetivação do Projeto 

em 2008, foi de: 43,8% para 30% na região do Norte de Minas; de 54,1% para38% no Vale 

do Jequitinhonha e Mucuri e de 41,1% para 30% no Rio Doce, até o ano de 2011. (MINAS 

GERAIS, 2008c, p. 07).  

Como o Projeto PAV constitui-se em contexto investigativo de nossa pesquisa, 

relevamos trazer uma abordagem mais ampla de seu conteúdo, explicitando, dentre outros 

elementos, seus pressupostos, foco, objetivos, estrutura, metas, organização curricular, dentre 

outros itens que julgamos necessários às nossas discussões e reflexões nesse trabalho. Para 

tanto, faremos uma apresentação geral desse Projeto, nos reservando o direito de nos 

limitarmos mais aos elementos relativos ao segmento de 5ª a 8ª séries (6º ao 9º anos), tendo 

em vista nosso interesse nessa pesquisa. A apresentação encontra-se na sequência.   
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2.4.1 O Projeto de Aceleração da Aprendizagem do Estado de Minas Gerais: “Acelerar para 
Vencer”  

 

O Projeto por meio do qual a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais busca 

desenvolver sua política de Aceleração da Aprendizagem neste estado foi denominado Projeto 

Acelerar para Vencer – PAV.   

Foi, oficialmente, instituído nas escolas estaduais de Ensino Fundamental de Minas 

Gerais pela Resolução nº 1033, de 17 de janeiro de 2008 (anexo B), e por isso segue todas as 

orientações dessa Resolução, como: organização curricular, critérios de constituição das 

classes de aceleração, a estruturação das classes, o regime que coordena o desenvolvimento da 

ação educativa no projeto, dentre outras.  

Trata-se de um Projeto Estruturador dessa Secretaria, cujo documento base foi assim 

intitulado: Projeto Estruturador: Aceleração da Aprendizagem do Norte de Minas, 

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. (ANEXO A).  

Por ser este Projeto, o documento no qual se fundamentou a implantação das classes 

de aceleração nas escolas do estado de Minas Gerais e, consequentemente na escola onde 

desenvolvemos esse trabalho, e ainda por constituir-se em nosso contexto investigativo, 

abrimos de forma mais ampla esse espaço para a apresentação de seu conteúdo, ao mesmo 

tempo em que ressaltamos alguns pontos que consideramos merecedores de uma discussão 

mais aprofundada à luz dos objetivos dessa pesquisa.  

Tais pontos se referem, sobretudo, a algumas concepções embutidas em sua proposta e 

a alguns pontos que consideramos marcantes em seu texto. Assim, na medida em que 

apresentamos a proposta expressa pelo PAV, chamamos a atenção para pressupostos, crenças 

e orientações a partir dos quais desenvolveremos as referidas reflexões.   

Comecemos por caracterizar esse Projeto, salientando que o PAV, é um dos diversos 

projetos de correção do fluxo escolar implementados no Brasil a partir de 1995, conforme 

temos discutido ao longo do tópico 2.2, sobretudo na apresentação das diferentes experiências 

de correção de fluxo no Brasil.   

Busca desempenhar sua função de corrigir a distorção dos alunos em atraso escolar, 

por meio da aceleração de estudos atribuindo a essa ação o nome de “aceleração da 

aprendizagem” - até porque decorre das políticas de correção do fluxo implantadas pelo MEC, 

para o qual a nomenclatura atribuída também foi esta – conforme também já especificado 

anteriormente.  
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Como em cada estado os projetos elaborados pelas respectivas Secretarias de 

Educação recebem um nome específico, segundo órgão que os elabora, em Minas Gerais o 

Projeto de aceleração da aprendizagem foi denominado Projeto Acelerar para Vencer – 

PAV68 e foi implementado a partir do ano de 2008. Foi também neste ano que a escola onde 

desenvolvemos essa pesquisa o adotou e o vem implementando para os anos finais do Ensino 

Fundamental.   

Foi definido pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais – SEE/MG como 

um de seus projetos estruturadores, destinados inicialmente às regiões que concentravam as 

maiores taxas de distorção idade/ano de escolaridade no Estado e que, historicamente, 

apresentavam baixa qualidade dos seus indicadores sócio-econômicos. Foi elaborado tendo 

em vista a “superação da pobreza crônica das novas gerações, por meio da melhoria da 

educação das crianças, adolescentes e jovens.” (MINAS GERAIS, 2008c, p. 5).  

Direciona-se ao Ensino Fundamental – anos iniciais e finais, destinando-se aos alunos 

que apresentam dois ou mais anos de distorção idade/ano de escolaridade. Este parâmetro – 

dois ou mais anos de distorção foi estabelecido pela SEE por considerar a urgência e 

prioridade dos alunos com maior tempo de defasagem escolar.  

O PAV compõe-se de uma estrutura didática organizada por meio de dois segmentos 

básicos, um para os anos iniciais – Aceleração I (1º ao 5º anos) e outro para os anos finais – 

Aceleração II – (6º ao 9º anos), neste caso subdividindo-se em dois períodos letivos: o 

primeiro, correspondente ao 6º e 7º anos; e o segundo correspondente ao 8º e 9º anos.  

A orientação do Projeto para a seleção dos alunos, que devem ser encaminhados para 

as Classes de Aceleração é a de que deve ser feita pela escola mediante a observação da idade 

do aluno e o ano que estava frequentando no ensino regular, tendo como critério a distorção 

entre a idade do aluno e o ano de escolaridade que deveria estar de acordo com sua faixa 

etária.  

Com relação à essa orientação contida no Projeto, e, tendo em vista o questionamento 

das escolas, a SEE/MG, por meio das Superintendências Regionais de Ensino – SREs, prestou 

esclarecimentos a fim de explicitar de que forma esse encaminhamento deveria ser realizado. 

As SREs, por sua vez, encaminharam essas orientações por meio de Ofícios Circulares aos 

diretores das respectivas unidades de ensino onde tais projetos estavam sendo implementados.  

                                                
68  A secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais criou um ambiente virtual contendo todas as 
informações pertinentes a esse Projeto de Aceleração da Aprendizagem, inclusive disponibilizando guias 
curriculares, conteúdos, oficinas pedagógicas dentre outros itens, com o objetivo de subsidiar e orientar a 
implantação e implementação desse Projeto nas escolas mineiras. Esse ambiente encontra-se disponível no 
seguinte endereço: <http://crv.educacao.mg.gov.br>  
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Assim, em Ofício Circular – Ofício nº 005 (anexo I) enviado à escola onde realizamos 

a pesquisa, o esclarecimento da questão referente à forma de selecionar e encaminhar os 

alunos para a aceleração da aprendizagem foi a seguinte:  

 

Para selecionar, qual aluno é aluno do Projeto, a escola deverá, seja nos anos iniciais 
ou finais do Ensino Fundamental, verificar: a idade do aluno e o ano que estava 
freqüentando no ensino regular. Considerando, entretanto que nosso regime é anual, 
a escola não precisará fazer cálculos a partir da data de nascimento do aluno ou a 
matrícula inicial, e sim, se sua idade/ano de escolaridade está correta ou se ele está 
com dois ou mais anos de distorção. (OFÍCIO CIRCULAR 005, 2009, p. 1).  
 

Adicionalmente a esse esclarecimento, descreve alguns casos com o fim de 

exemplificar a ocorrência dessas situações. Um dos exemplos dados foi o seguinte: Se um 

aluno com idade de 14 anos está no 7º ano regular, deve ser encaminhado para a aceleração 

devendo frequentar o 1º período (6º e 7º anos) da Aceleração II, pois com esta idade deveria 

estar cursando o 9º ano regular, estando, portanto, com um atraso de dois anos em sua 

escolaridade. Esse aluno deverá freqüentar no primeiro ano de encaminhamento ao Projeto, o 

1º período e, no segundo ano, o 2º período (8º e 9º anos), concluindo o Ensino Fundamental 

em dois anos “acelerando”, uma vez que tem idade suficiente. (OFÍCIO CIRCULAR 005, 

2009, p. 1).  

Ainda no referido Ofício, observamos importantes esclarecimentos acerca do 

encaminhamento de alunos em atraso escolar e com progressão parcial, nos anos finais do 

Ensino Fundamental. Neste caso, a orientação da SEE/MG foi a seguinte: Se o aluno 

frequentar o 1º período do PAV (6º e 7º anos) estando em progressão parcial do 6º ou 7º anos, 

nenhum problema existe para sua vida escolar; se for frequentar o 2º período (8º e 9º anos) 

estando em progressão parcial do 8º e 9º anos, também nenhum problema existe para sua vida 

escolar; no entanto, se o aluno estiver no 2º período do PAV devendo progressão parcial do 1º 

período, compete à escola sanar o problema oferecendo ao aluno um plano especial de estudos 

para regularizar sua vida escolar no 6º e 7º anos do ensino regular. (grifo nosso). (OFÍCIO 

CIRCULAR 005, 2009, p. 2).   

Para os elaboradores da proposta, o PAV representa uma estratégia de intervenção 

pedagógica, com objetivo de sanar as lacunas de aprendizagem dos alunos e melhorar seu 

desempenho por se tratar de uma metodologia alternativa, considerando que dessa forma 

haverá a possibilidade de que esses alunos, em defasagem, recuperem o tempo perdido ao 

longo de sua trajetória escolar.  
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Identificamos no texto do Projeto PAV algumas crenças e valores nos quais este se 

fundamentou. Tais crenças e valores abordam a educação, a escola, o professor, o aluno e os 

conteúdos, no entanto, ao tomar conhecimento desses, percebemos uma ênfase maior na 

crença no papel da escola como redentora das situações de fracasso do aluno, e, sobretudo no 

papel do professor, como podemos observar a seguir:  

 
[...] A escola deve ser capaz de atender à diversidade; a escola deve ser capaz de 
oferecer a cada aluno um currículo necessário para seu progresso; a escola deve 
tornar acessível ao aluno aspectos da cultura que são fundamentais ao seu 
desenvolvimento pessoal; [...] o professor é mediador entre o aluno e o 
conhecimento, porque entende a educação como prática social transformadora e 
democrática. (grifos nossos). (MINAS GERAIS, 2008c, p. 9).  
 

A SEE/MG apresenta como objetivo central da proposta de formação das classes de 

aceleração e o desenvolvimento dessa política, o de aumentar a proficiência média dos alunos 

em atraso escolar, reduzindo progressivamente sua distorção idade/ano de escolaridade, 

entendendo que, como conseqüência dessa iniciativa, possa “corrigir o fluxo, superando a 

questão do fracasso escolar, que tem raízes tanto na desigualdade social, quanto em 

mecanismos internos à escola” (MINAS GERAIS, 2008c, p. 5).  

Considera a proposta pedagógica desse Projeto centrada no aluno defasado, com 

história de fracassos acumulados e por isso, com autoestima fragilizada, acentuando que, por 

esse motivo, esse aluno “necessita de atenção especial, com professores bem preparados, 

currículo e materiais didáticos específicos e adequados.” (MINAS GERAIS, 2008c, p. 9).   

Assim, é expressiva no texto desse documento a ideia de que a estratégia pedagógica 

de aceleração de estudos, viabilizada por esse projeto, é capaz de assegurar ao aluno dele 

participante, a oportunidade de reestruturar sua aprendizagem, com qualidade e contribuir 

para a elevação de sua autoestima e, de forma indireta, para o resgate do autoconceito do 

professor.  

Para os anos finais do ensino fundamental o Projeto tem como objetivo a ênfase na 

autonomia e na independência intelectual do aluno, no sentido de que ele seja capaz de 

produzir seu próprio conhecimento, e, nesse sentido, afirma que é preciso instrumentalizar o 

aluno para que este possa,  

 

Compreender os acontecimentos e as relações sociais, de forma reflexiva e crítica; 
capacitá-lo a interpretar a realidade para nela intervir; habilitá-lo para conviver 
ativamente com os contínuos avanços científicos e tecnológicos, bem como 
possibilitar o seu trânsito pelos conteúdos científicos, de forma ativa e participativa. 
(MINAS GERAIS, 2008c, p. 9).   
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Acrescenta ainda que, nesta abordagem metodológica, a lógica no processo de ensinar 

e aprender deve ser reestruturada fundamentando-se no sucesso do aluno, de forma que esse  

 

Deverá sentir, desde o primeiro dia de aula, que é capaz de aprender, de dar certo, de 
progredir na vida escolar, de passar de ano. [...]. O aluno precisa sentir orgulho em 
estar participando deste Projeto, construído especialmente para ele, com material 
didático próprio, com avaliação específica para acompanhar o seu progresso e o seu 
sucesso, com professores especiais que irão ajudá-lo a aprender mais e melhor. 
(MINAS GERAIS, 2008c, p. 10).  

    

Para a elaboração do Projeto PAV foram considerados os dados quantitativos da 

demanda de distorção do ano de 2007 que, segundo a Secretaria de Educação demonstravam 

claramente o tamanho do desafio no semi-árido, na ocasião, 80.378 alunos da Rede Estadual 

de Ensino de Minas Gerais, sendo 15.506 nos anos iniciais do ensino fundamental e 64.872 

nos anos finais. Do total geral, 7.078 alunos não se encontravam ainda alfabetizados. (MINAS 

GERAIS, 2008c, p. 07).   

Com base nesses dados, essa Secretaria percebeu nitidamente que o problema da 

distorção idade/ano de escolaridade manifestava-se de forma mais agravada nos anos finais do 

ensino fundamental, considerando tal situação como sendo consequência, sobretudo, da 

repetência, evasão e da não-alfabetização e letramento no tempo certo dos alunos nos anos 

iniciais, dentre outros fatores.  

No item que aborda sobre o regime didático a ser adotado nas classes de aceleração, o 

projeto prevê que, uma vez tendo o aluno passado por essas classes, deverá ser observada sua 

idade, e, ao superar sua distorção, deverá ser integrado às turmas regulares do Ensino 

Fundamental ou continuar seus estudos nas turmas do Projeto.  

Nesse sentido, caso esse aluno não tenha conseguido adquirir as capacidades de leitura 

e escrita, a escola deverá organizar grupos temporários69 com alunos da mesma turma ou de 

turmas distintas, para atendimento diferenciado, devendo indicar professores alfabetizadores 

para consolidar seu processo de alfabetização e letramento.  

Outro ponto importante a ser observado, refere-se ao regime de progressão dos alunos 

inseridos no PAV. A orientação contida no projeto é a de que a organização da ação educativa 

                                                
69  Com dúvidas acerca desses “grupos temporários” procuramos a SRE responsável pela escola 
investigada para buscar esclarecimentos. Foi-nos informado que, uma vez identificados esses casos de alunos 
não-alfabetizados, ou, com dificuldades por causa de defasagens em sua alfabetização, a escola poderia (e 
deveria) organizar turmas com esses alunos e pedir a contratação de um professor alfabetizador, por um tempo 
suficiente à recuperação dessas defasagens desses alunos. No entanto, essas turmas funcionariam paralelamente 
às classes de aceleração, no contra turno de funcionamento dessas classes. Além disso, caso a escola não tivesse 
número suficiente de alunos nessa situação, poderia encaminhar os alunos que necessitassem desse atendimento, 
à uma turma formada em outra unidade de ensino para esse fim, assim freqüentariam as classes de aceleração na 
escola onde já estavam, e as turmas de alfabetização em outra escola, onde tivesse sido formada.  
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deve se desenvolver no regime de progressão continuada, como estratégia pedagógica para 

melhor acompanhar o desenvolvimento contínuo e progressivo do aluno.  

 Nesse sentido, o Projeto enfatiza, entretanto, a necessidade do desenvolvimento 

de ações tanto da escola quanto do professor que possibilitem a individualização das 

atividades curriculares, em função do sucesso e do respeito ao ritmo da aprendizagem de cada 

aluno.  

Quanto a isso, entendemos que o significado atribuído à orientação de 

desenvolvimento de ações pautados na progressão continuada (grifo nosso) refere-se ao 

desenvolvimento de ações cotidianas no sentido do acompanhamento e atendimento 

individual aos alunos em suas necessidades, de forma que, as dificuldades com as quais se 

inseriram nessas classes de aceleração, ou mesmo outras que forem surgindo no decurso do 

ano, devem ser identificadas e sanadas antes do término do período letivo, não permitindo que 

esses alunos acelerem em sua escolaridade, mas mantenham suas defasagens de 

conhecimento.  

O meio pelo qual o Projeto prevê que as escolas desenvolvam essa estratégia está 

orientada em seu texto, ao destacar que deverão ser garantidos,  

 

Estudos de enriquecimento curricular e recuperação da aprendizagem, ao longo de 
todo o processo, aos alunos que apresentarem dificuldades. Estes estudos deverão, 
preferencialmente, ser oferecidos no contra turno nas escolas que oferecem o tempo 
integral. (MINAS GERAIS, 2008c, p. 11).  
 

  

Até aqui, fizemos uma apresentação do Projeto PAV de forma geral, destacando o 

âmbito de surgimento de sua proposta para as escolas mineiras, bem como alguns 

pressupostos, crenças e valores nos quais se fundamentou, ressaltando também seus objetivos, 

metas e abrangência. A partir desse ponto, prosseguiremos com a apresentação desse projeto, 

nos utilizando, no entanto de uma organização por meio de tópicos, a fim de facilitar nossa 

exposição, e também a recorrência posterior a informações aqui disponibilizadas, quando de 

nossa análise dos resultados dessa pesquisa.  

Assim, abordaremos os demais tópicos constantes da proposta desse Projeto, nos 

utilizando da seguinte organização: 1) componentes curriculares; 2) material didático; 3) 

avaliação e desempenho dos alunos; 4) estratégias de trabalho; e, 5) acompanhamento e 

avaliação do projeto.   

 

A. Os Componentes Curriculares Básicos no PAV       
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Os componentes curriculares básicos a serem trabalhados nesse projeto, são os 

previstos na LDB 9394/96, na base nacional comum. As matrizes curriculares – anos iniciais 

e anos finais, constam do Guia de Orientação Curricular70, no qual estão descritos: as áreas de 

conhecimento e seus conteúdos curriculares básicos referentes ao PAV, bem como os 

objetivos gerais em cada uma dessas áreas e também os objetivos referentes a cada tópico dos 

conteúdos básicos das áreas.  

Esses conteúdos curriculares encontram-se organizados por áreas de conhecimento, da 

seguinte forma: Área I - Linguagens e Códigos: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Artes e 

Educação Física; Área II - Ciências da Natureza e Matemática: Matemática e Ciências e, 

Área III - Ciências Humanas: Geografia, História e Ensino Religioso; cada uma com seus 

conceitos, procedimentos, aplicações e objetivos próprios.  

Para a SEE/MG, essa organização curricular por áreas implica em fortalecimento do 

plano pedagógico ao exigir uma atuação compartilhada entre os atores envolvidos no projeto 

– coordenação pedagógica e professores - pois, segundo essa Secretaria, a redução do número 

de professores em atuação nas classes de aceleração – conforme permite a legislação na 

composição do currículo do PAV – facilita a aprendizagem e a relação afetiva entre esses e os 

alunos.  

Nesse Guia são apresentadas duas matrizes curriculares distintas para os anos finais, 

sendo, uma para o diurno e outra para o noturno. Considerando que nossa pesquisa refere-se 

ao 1º período (6º e 7º anos) da Aceleração II, e ainda, que a classe de aceleração cujos alunos 

foram envolvidos teve seu funcionamento no turno vespertino, apresentamos a seguir como se 

constitui a matriz curricular71 referente a esse período, ou seja, a matriz do diurno. A matriz 

referente ao noturno encontra-se em anexo (anexo Q).  

 

 

 

 

 

 

                                                
70  Guia de Orientação Curricular do PAV – anos iniciais e finais – disponível em: 
http://crv.educacao.mg.gov.br  
71  Como apresentado na Matriz curricular do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, as disciplinas de 
Educação Física, Artes e Ensino Religioso devem ser conduzidas no Projeto, por meio de atividades 
desenvolvidas integradamente aos demais conteúdos, em forma de Projetos.  
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QUADRO 1 – Matriz Curricular PAV - (Diurno) - Anos Finais do Ensino Fundamental 

 

DISCIPLINAS 

                          1º PERÍODO 
                            6º e 7º Anos 
AS MA CHA 

1 – Língua Portuguesa 7 280 233:20 

2 – Língua Estrangeira: Inglês - - - 

3 – Matemática  7 280 233:20 

4 – Ciências  3 120 100:00 

5 – História  2 80 66:40 

6 – Geografia  2 80 66:40 

7 – Educação Física  2 80 66:40 

8 – Artes  1 40 33:20 

9 – Ensino Religioso 1 40 33:20 

TOTAL GERAL 25 1000 833:20 

PROJETOS:  
EDUCAÇÃO FÍSICA – Atividades Esportivas. 
ARTES – Atividades artísticas e culturais. 
ENSINO RELIGIOSO – Atividades de ética e cidadania. 

 
Semanas Letivas: 40 
Dias Letivos: 200 
Módula Aula: 50 minutos 

Siglas 

AS= aulas semanais 
MA= módulo aula 
CHA= carga horária anual 

Fonte: SEE/MG - Documento Base – Projeto Estruturador Acelerar para Vencer. Belo Horizonte, 2008.  

 

Ainda, na perspectiva de nossa pesquisa e com base no referido Guia Curricular, 

observamos que os objetivos gerais para o ensino da matemática nos anos finais do Ensino 

Fundamental nele descritos, considera fortemente a importância em desenvolver nos alunos 

em aceleração, a capacidade de interpretação e análise. Frisa também a relevância de um 

trabalho com os conceitos matemáticos, no sentido de tornar o aluno capaz de lidar com os 

mesmos, ou seja, desenvolver a capacidade de analisar, interpretar e descrever situações que 

envolvam conceitos matemáticos.  

Quanto aos conteúdos básicos para o PAV referentes à disciplina de matemática, 

trazemos em anexo o quadro de conteúdos do 1º período (anexo O72) e do 2º período (anexo 

P73). Observando esses quadros, verificamos que os conteúdos de matemática a eles 

referentes, estão organizados por módulos temáticos74, trazendo também os objetivos 

                                                
72 Esse quadro de conteúdos está no Guia de Orientação Curricular – Conteúdos Básicos – às páginas: 26 – 27. 
73 Esse quadro de conteúdos está no Guia de Orientação Curricular – Conteúdos Básicos – às páginas: 28 – 30.  
74  No quadro de conteúdos referentes ao 1º período de aceleração II, isto é, o 6º e o 7º anos, os módulos 
temáticos nos quais o conteúdo de matemática foi organizado têm a seguinte estrutura: I- Números e Operações; 
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referentes a cada item desse conteúdo, a partir dos quais se pode estabelecer um confronto 

entre esses e o material didático designado para o Projeto, bem como refletir em cima das 

exigências estabelecidas mediante as avaliações do SAEB, uma vez que, no ideário da 

SEE/MG o objetivo com esse Projeto é, não apenas corrigir o fluxo escolar dos alunos, mas 

também possibilitar a estes as mesmas oportunidades educacionais que os alunos do ensino 

regular.  

Segundo as orientações do projeto, esses componentes curriculares deverão ser 

trabalhados de maneira interdisciplinar, com ênfase na leitura, interpretação e produção de 

textos, com foco no letramento, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Para tanto, 

recomenda como fundamental, em todas as disciplinas, a leitura diária para o sucesso do 

aluno no domínio do uso da língua e a priorização da escrita, e que seja garantido ao aluno 

escrever, diariamente, pelo menos um pequeno texto de produção própria. (MINAS GERAIS, 

2008c, p. 11).  

É também recomendada nesse Guia Curricular, a integração entre as disciplinas e as 

áreas de conhecimento, a qual pode ser efetivada por meio do desenvolvimento de atividades 

mais globalizadas, conectando os conceitos aos contextos e deve estar prevista no 

planejamento dos professores.  

Assim, destaca e caracteriza cada uma das três áreas, especificando sua abrangência e 

significados embutidos. Segue abaixo, como foi descrita, nesse Guia, a área de Ciências da 

Natureza e Matemática:  

 

Ciências da Natureza e Matemática refere-se às noções e conceitos essenciais sobre 
fenômenos, processos, sistemas e operações, que contribuem para a constituição de 
saberes, conhecimentos, valores e práticas sociais, indispensáveis ao exercício de 
uma vida de cidadania plana. Os Conceitos Matemáticos e os Experimentais de 
Ciências, articulados com Artes e Educação Física, despertam o interesse para a 
pesquisa e o aprendizado, possibilitando ao professor e ao aluno o estabelecimento 
de um processo dialógico e uma melhor compreensão a respeito da construção do 
conhecimento científico. (GUIA DE ORIENTAÇÃO CURRICULAR, 2009, p. 5).  

 
 

Além do referido Guia de Orientação Curricular, compõe parte da documentação desse 

Projeto de aceleração, o “Guia de Orientação aos Professores75” para cada uma das disciplinas 

                                                                                                                                                   
II- Grandezas e Medidas; III- Espaço e Formas; IV- Tratamento de Informação. O quadro de conteúdos para o 2º 
período de aceleração II (8º e 9º anos) nessa disciplina, por sua vez, foi assim organizado: I- Números e 
Operações; II- Álgebra; III- Espaço e Forma.  
75  Guia de Orientação ao Professor na disciplina de Matemática – Acessível em: 
<http://crv.educacao.mg.gov.br> 
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do currículo do PAV. Esses guias também contêm a matriz de conteúdos/objetivos referidas 

no Guia de Orientação Curricular.  

No caso do Guia de Orientação aos Professores de Matemática, observamos que 

trazem, além da matriz de conteúdos, também um modelo de avaliação a ser aplicada aos 

alunos, uma avaliação com função diagnóstica, para cada um dos anos de escolaridade que 

compõem os períodos do Projeto, isto é, um modelo de avaliação para o 6º ano (anexo R76), 

um para o 7º (anexo S77), um para o 8º (anexo T78) e um para o 9º (anexo U79), os quais foram 

elaborados tendo em vista os objetivos a serem alcançados referentes a cada conteúdo 

constante da matriz de conteúdos de matemática.  

O objetivo da Secretaria ao trazer tais avaliações foi o de que antes de iniciar o 

trabalho com os conteúdos essas avaliações fossem aplicadas, e a análise de seus resultados 

fossem consideradas como ponto de partida para o trabalho com cada turma.  

Além do que foi assinalado, nesse Guia a orientação para o planejamento das aulas do 

professor é feita dia a dia dentro de cada capítulo, além de se manterem disponíveis no 

ambiente virtual – já referido – criado para hospedar o Projeto PAV e repassar informações 

atualizadas em torno do mesmo.  

Por essa razão, os Guias de Orientação aos Professores são considerados pela 

Secretaria de Educação como facilitadores no planejamento das aulas, sobretudo por terem 

sido organizados contendo orientações passo a passo e dia a dia dentro de cada capítulo para o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico na sala de aula.  

 

B. Material Didático  

 

Outro item bastante enfatizado no Projeto refere-se ao material didático a ser utilizado 

no PAV. Consta da proposta que esse material seria específico para o Projeto, e que seria 

composto por um livro didático – base e suporte para o trabalho do professor, recomendando-

se ainda a utilização de outros materiais alternativos e complementares para enriquecer as 

atividades na sala de aula, tais como: jornais, revistas, bulas, dicionários, dentre outros. Além 

disso, afirma que seriam disponibilizados e garantidos aos alunos do Projeto todos os recursos 
                                                
76 Esse modelo de avaliação encontra-se no Guia de Orientações aos Professores – Anos Finais – Disciplina 
Matemática – às páginas: 9 – 11.  
77 Esse modelo de avaliação encontra-se no Guia de Orientações aos Professores – Anos Finais – Disciplina 
Matemática – às páginas: 12 – 15.  
78 Esse modelo de avaliação encontra-se no Guia de Orientações aos Professores – Anos Finais – Disciplina 
Matemática – às páginas: 16 – 18.  
79 Esse modelo de avaliação encontra-se no Guia de Orientações aos Professores – Anos Finais – Disciplina 
Matemática – às páginas: 19 – 21.  
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didáticos e tecnológicos e equipamentos existentes na escola, inclusive Laboratório de 

Ciências, Biblioteca, incluindo diversos títulos de literatura e Central de informática, quando 

houvesse.  

Quanto ao livro didático de matemática destinado ao Projeto, a orientação que consta 

do Guia do Professor dessa disciplina destaca que receberia o nome de Viver e Aprender e os 

conteúdos nele constantes estariam sendo desenvolvidos por meio de uma abordagem de 

temas e situações vividas pelos alunos, na perspectiva de promover aprendizagens 

significativas e evidenciar os vínculos da matemática com as questões do dia-a-dia.  

 

C. A Avaliação do Desempenho Escolar Dos Alunos no PAV 

 

Ao abordar sobre esse item, a SEE é enfática ao afirmar que neste Projeto não há lugar 

para a prática de uma atividade avaliativa com enfoque classificatório, quantitativo e 

conteudista, que cobra do aluno um conhecimento mecânico dos conteúdos, a reprodução de 

verdades absolutas que devem ser memorizadas e transcritas em provas. Ao contrário, deve-se 

desenvolver uma prática avaliativa que considere o aluno como sujeito de sua aprendizagem, 

um indivíduo de interações, valorizando seus conhecimentos prévios, sua produção, o 

investimento que ele faz nos estudos, seu compromisso ético com a escola, seu ritmo de 

aprendizagem, seus avanços – sejam eles grandes ou pequenos, utilizando-os inclusive como 

motor para elevar a autoestima desse aluno.  

Assim, entende que:  

 

A avaliação deve ser para o aluno o instrumento de tomada de consciência de suas 
conquistas, dificuldades e possibilidades e deve ser sólida, completa, criativa, 
possibilitando expressar o seu grau de alegria e satisfação com a escola devido ao 
seu progresso fortalecendo o seu autoconceito. (MINAS GERAIS, 2008c, p. 12).  
  

 

Nesse sentido, traz considerações acerca dos dois tipos de processo avaliativo, isto é, o 

interno e o externo. Quanto à avaliação interna a recomendação traduzida na proposta é a de 

que a avaliação do desempenho escolar do aluno no projeto deveria observar como critério a 

avaliação contínua, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e o 

predomínio da avaliação diagnóstica deveria servir para alimentar, sustentar e orientar a 

intervenção pedagógica, subsidiando a prática do professor.  

Isso explica também a ideia de que é mais importante a maneira como o aluno está 

desenvolvendo seu processo de aprendizagem e não o quanto ele está aprendendo, assim, o 
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aluno deve ser comparado consigo mesmo, deve superar a si mesmo, e não o outro, não um 

modelo idealizado/padrão.  

Nessa perspectiva é importante que o professor se utilize dos mais variados 

instrumentos, adequando-os a cada momento e situação do trabalho desenvolvido, e que esteja 

atento aos alunos com dificuldades, identificando-os e procedendo a iniciativas no sentido de 

propiciar-lhes estudos de recuperação e enriquecimento.  

Quanto à avaliação externa, a proposta afirma que o Projeto será avaliado durante todo 

o processo de sua implementação nas escolas, “através de instrumentos de supervisão 

utilizados pelos Analistas e Inspetores Escolares das SRE, bem como pelos Supervisores 

Pedagógicos, responsáveis diretos pelo acompanhamento das turmas” (MINAS GERAIS, 

2008c, p. 13).  

Para essa Secretaria, essa avaliação externa funcionará como um instrumento de 

gestão dos sistemas educacionais e das escolas que visa obter dados quantitativos e 

qualitativos sobre os alunos, os professores, a estrutura organizacional, os recursos físicos e 

materiais, as praticas de gestão, a produtividade dos cursos e dos professores. Têm como 

objetivo principal diagnosticar os obstáculos da aprendizagem, observar os avanços 

adquiridos e implementar as intervenções necessárias.  

 

D. Estratégias de trabalho  

 

A gestão pedagógica – eixo norteador do trabalho da escola – abrange processos e 

práticas referentes ao desempenho dos alunos e às formas como garantir a melhoria desse 

desempenho, o que significa a necessidade de que esse trabalho tenha foco na aprendizagem 

do aluno.  

Nesse sentido, a SEE considera necessário que a escola organize seu trabalho 

pedagógico de forma a possibilitar o acompanhamento do desenvolvimento do currículo em 

todos os conteúdos e verificar o nível de aprendizagem dos alunos em cada um deles. Esse 

trabalho por sua vez corresponde, dentre outras ações, a acompanhar os resultados das 

avaliações internas e externas dos alunos; identificar suas dificuldades e promover medidas de 

superação dessas dificuldades, contando com a ajuda de toda a equipe pedagógica da escola; 

gestão competente e constante da indisciplina dos alunos, considerando seus históricos de 

fracasso escolar; cuidado no controle da assiduidade, e atenção às situações de evasão dos 

alunos e com o absenteísmo dos professores. (MINAS GERAIS, 2008c, p. 14).  
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Nesse sentido, a SEE delegou às diferentes instâncias envolvidas no Projeto, 

competências e responsabilidades necessárias ao desenvolvimento das ações nele definidas. 

Assim, para implantar e desenvolver o Projeto PAV, a SEE/MG definiu níveis de 

coordenação e operacionalização Central, Regional e Local, que podem assim ser 

representados:  

 

Figura 1 – Níveis de Coordenação e Operacionalização do PAV  

1.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Projeto Estruturador Acelerar para Vencer (MINAS GERAIS, 2008c, Seção 7, subseção 7.1).  

 
 

Dentro dos diferentes níveis o projeto define as competências dos sujeitos que os 

compõem.  

Quanto ao Supervisor Pedagógico, dentre muitas competências, duas se destacam 

como responsabilidades principais: 1) apoio pedagógico ao trabalho de cada professor na sala 

de aula, assegurando a implementação do Projeto no ritmo proposto; e, 2) capacitar os 

professores para a execução das ações do Projeto, promovendo o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos mesmos.  

Com relação ao papel da direção da Escola, o projeto destaca como competência 

fundamental do gestor o acompanhamento dos resultados das avaliações internas e externas, 

bem como a verificação das dificuldades evidenciadas e a execução, em conjunto com a 

equipe pedagógica da escola, de medidas de superação necessárias. Entendendo como papel 

principal do gestor, sobretudo, o de:  

 

Ser o líder do processo educacional de sua escola. Para ser um bom administrador, a 
liderança precisa vir primeiro, pois lida com objetivos, com visão, com norte, com o 
“fazer a coisa certa”, com o fazer o que é mais importante. E nada é mais importante 

Nível Central 

Gerência Executiva: planejamento, orientação 
geral para a execução, acompanhamento, 
controle e avaliação do Projeto. 

Nível Regional 

Um analista e um Inspetor Escolar para: 
acompanhar e avaliar a implementação do 
Projeto nas Escolas de cada Superintendência 
Regional de Ensino – SRE; orientação e 
acompanhamento do trabalho do supervisor 
pedagógico do Projeto.  

Rede Municipal 

Coordenação a cargo da Secretaria 
Municipal de Educação – estabelecer, 
apoiada pela SRE, a estrutura, 
acompanhamento e avaliação do Projeto nas 
Escolas Municipais  

Nível Local 

Coordenação à cargo do Diretor da Escola-
Pólo e do Supervisor Pedagógico – 1 
supervisor para cada 10 turmas em 
aceleração  – capacitação dos professores, 
acompanhamento e avaliação das ações, 
encaminhamento de relatórios.  
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do que garantir a aprendizagem dos alunos, especialmente os atendidos neste 
Projeto, marcados pela não alfabetização no tempo certo, pelos sucessivos 
insucessos pelo atraso na vida e na escola. (MINAS GERAIS, 2008c, p. 14).  
 

Importante ainda destacar que, o Projeto realça como competência do gestor escolar, a 

ação de sensibilização dos pais e comunidade para a implementação e sucesso do Projeto, 

responsabilizando-o pela prestação à essas famílias, de todas as informações acerca da 

proposta, principalmente quanto à necessidade dessas apoiarem os filhos na frequência às 

aulas, para que esses possam efetivamente aprender e recuperar sua autoconfiança e sua 

autoestima.  

Nessa linha de raciocínio, com relação às competências dos diferentes atores no 

Projeto, assinalamos como ponto marcante nas concepções do Projeto, as que se referem ao 

papel do professor dentro dessa proposta, concebendo esse sujeito como a figura central do 

processo, ao lado do aluno, para o sucesso do Projeto.  

Nesse sentido, considera o professor como mediador entre o conhecimento e o aluno e 

o responsável direto pelo sucesso de sua aprendizagem, isto é, o sucesso do Projeto vincula-se 

ao desenvolvimento de uma prática pedagógica profissional competente, esperando que, em 

seu papel de mediador e orientador da aprendizagem dos alunos, desenvolva a “consciência 

da necessidade de mudar sua prática pedagógica, expressa no reconhecimento de suas 

potencialidades, limitações e solicitação de ajuda.” (MINAS GERAIS, 2008c, p. 16). 

A proposta enfatiza que, para atuar no Projeto, seja como efetivo ou designado, o 

professor precisa apresentar um perfil, composto de algumas características básicas, dentre as 

quais se destacam: disponibilidade e comprometimento para buscar sua capacitação em 

serviço; crença na capacidade do aluno em aprender; interesse em trabalhar no Projeto; e, 

principalmente, identificação/afinidade com a clientela do PAV.  

 

E. Acompanhamento e Avaliação do Projeto.   

 

A sistemática de acompanhamento e avaliação do projeto prevê uma ação que se 

desenvolva em duas vertentes: uma presencial e outra à distância.  

O acompanhamento à distância refere-se ao trânsito de informações da SEE às escolas 

de forma sistemática e via SRE, e das escolas para a SEE, neste caso com o fornecimento de 

dados para os diferentes instrumentos de coleta de informações sobre o desenvolvimento do 

Projeto, contando para tanto com um sistema informatizado na SRE/SEE.  
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O acompanhamento presencial, no âmbito da escola será feito pelo supervisor 

pedagógico apoiado pela direção da escola.  

Os indicadores a serem considerados para esse acompanhamento são: índices de 

freqüência do professor e dos alunos; índices de abandono e evasão escolar; número de alunos 

atendidos versus alunos matriculados; número de alunos que recuperou a distorção idade/ano 

de escolaridade; desempenho acadêmico (proficiência média) dos alunos da aceleração, dentre 

outros.  

Uma das formas de avaliação estabelecidas nas orientações do Projeto é a avaliação 

no processo, isto é, aquela avaliação que o professor faz do aluno, dia-a-dia, ao observar seu 

envolvimento nas aulas, seu interesse, sua dedicação, sua forma de desenvolver as atividades, 

sua forma de interagir com os colegas e com a disciplina, enfim, tudo que diz respeito à 

aprendizagem do aluno e ao seu desempenho nesse contexto. Esta avaliação acontece 

intimamente vinculada às atividades do dia-a-dia da sala de aula.  

Esse tipo de avaliação é concebido pelo Projeto como um instrumento para ajudar o 

aluno a aprender, e como tal deve fazer parte integrante do trabalho cotidiano na sala de aula, 

a partir da qual inclusive, o professor pode rever seus procedimentos e replanejar seu trabalho 

pedagógico, de forma a possibilitá-lo a perceber tanto as dificuldades quanto os avanços dos 

alunos.  

O Projeto destaca também a importância em se fazer um balanço geral do trabalho 

nesse processo de aceleração da aprendizagem, uma espécie de síntese do desempenho dos 

alunos, e também do professor, que deve ser planejado como um momento específico e 

previsto no calendário escolar, ao longo de certo período ou etapa.  

Outra forma de avaliação considerada como importante para o Projeto de Aceleração 

refere-se à avaliação externa, cujo objetivo consiste em “diagnosticar os obstáculos de 

aprendizagem, observar os avanços adquiridos e, assim, implementar as intervenções 

necessárias à melhoria da qualidade do ensino.” (MINAS GERAIS, 2008c, p. 18).  

Para a SEE esse tipo de avaliação representa um importante instrumento de gestão dos 

sistemas de ensino e das escolas, na obtenção de dados a partir dos quais podem ser 

planejadas ações para corrigir rumos e garantir o cumprimento de metas estabelecidas. No 

caso desse Projeto, as avaliações externas serão realizadas pelo SIMAVE.  

Ainda dentro desse item que trata do acompanhamento e avaliação do Projeto, 

salientamos como ponto fortemente enfatizado a afirmação de que O Projeto PAV, “NÃO 

pode se tornar uma ação permanente na SEE/SRE. Ele tem objetivos, metas e prazos bem 

definidos que identificam o seu caráter emergencial” (MINAS GERAIS, 2008c, p. 17).   
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Até aqui apresentamos uma coletânea de informações acerca do Projeto PAV do 

estado de Minas Gerais, ressaltando os principais pontos que julgamos necessários para o 

entendimento dessa proposta no âmbito da escola e, de forma adicional, explicitar em que 

contexto nossa pesquisa de mestrado se desenvolveu.  

Diante disso, destacamos finalmente que, o conhecimento dos elementos aqui trazidos 

acerca desse Projeto, e, de forma adicional o aprofundamento que empreendemos mediado 

por algumas reflexões sobre seus pressupostos, se constituíram em importantes contribuições 

na análise e interpretação dos aspectos que se destacaram nesse âmbito, no processo de 

acompanhamento das aulas de matemática nesses contextos de aceleração da aprendizagem, 

os quais se encontram explicitados na seção quatro: A Análise e a Interpretação dos 

resultados.  
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III METODOLOGIA DA PESQUISA E O PROCESSO DE PRODUÇÃO DOS DADOS  
 

Caminhante, é teu rastro o caminho, e nada mais. Caminhante, não há caminho, se 
faz caminho ao andar. Ao andar se faz caminho, e ao olhar para trás Se vê a senda 
que nunca se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho, senão sulcos no 
mar. (Antônio Machado).  

 

Nesta seção, apresentamos a opção metodológica da pesquisa e as características que 

justificam essa abordagem. Apresentamos e caracterizamos também o contexto da pesquisa, 

os procedimentos para a coleta de dados e trazemos uma discussão acerca das implicações e 

limites deste estudo. Finalizando a seção fazemos uma narrativa sobre o processo de 

constituição dos dados angariados, com vistas a contribuir no seu processo de análise e 

interpretação – etapa que constitui o material da seção IV.  

Para fins de organização, esse processo de apresentação foi dividido em algumas 

seções: na primeira subseção (3.1) – A opção metodológica – destacamos a opção 

metodológica da pesquisa – a qual sugere a abordagem qualitativa como a mais propícia – e 

justificamos essa escolha, por meio do apontamento de algumas características dessa 

abordagem, ressaltando suas afinidades com a pesquisa desenvolvida.  

A segunda subseção (3.2) – O contexto e os participantes da pesquisa – é dedicada à 

apresentação e caracterização do contexto da pesquisa – local onde os dados foram 

produzidos – e dos participantes – sujeitos da pesquisa: a professora de matemática, os alunos 

da classe de aceleração acompanhada (Aceleração II, 1º período), além de algumas 

personagens envolvidas nos aspectos que foram se destacando durante a investigação. 

Apresentamos ainda, os motivos da escolha deste contexto e desses sujeitos participantes.  

Na terceira subseção (3.3) – Procedimentos metodológicos na produção dos dados – 

apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados na constituição de dados, 

justificando-os, já que uma das características da pesquisa qualitativa é a explicitação de todas 

as escolhas que fazemos e suas respectivas justificativas.  

Na quarta subseção (3.4) – Implicações e limitações do estudo – trazemos algumas 

considerações acerca das implicações e limitações deste estudo, especialmente por se 

caracterizar como um estudo de caso.  

A quinta e última subseção (3.5) – Os caminhos da pesquisa – constitui-se por uma 

espécie de descrição do trabalho de campo, explicitando o processo de constituição do 

material de estudo nesta pesquisa.  



99 

 

3.1 A Opção Metodológica 
 

 Vale lembrar, que a escolha da metodologia da pesquisa é sempre um momento muito 

importante e decisivo, uma vez que esta escolha deve considerar sua relação com os objetivos 

visados na pesquisa, vinculando-se a eles e ao seu contexto de desenvolvimento, de forma que 

se constitui num norte no caminho a ser trilhado pelo pesquisador durante seu trabalho de 

investigação.  

Assim, optamos pela abordagem qualitativa para o desenvolvimento desse trabalho, 

dado seu caráter investigativo, bem como o contexto no qual se insere e, tendo em vista sua 

questão diretriz expressa pela indação: Que aspectos se destacam, no âmbito do ensino e 

aprendizagem da matemática, com alunos em atraso escolar, nos anos finais do Ensino 

Fundamental – 6º e 7º anos – participantes de um Projeto de Aceleração da Aprendizagem 

em processo de implementação em uma Escola Pública Estadual em Minas Gerais?  

Quanto a essa abordagem, Bogdan e Biklen (1994, p. 47-48) acentuam que a pesquisa 

qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação 

que está sendo investigada, geralmente por meio do trabalho de campo. Acrescentam que a 

necessidade desse contato estreito e direto com a situação onde os fenômenos ocorrem 

naturalmente refere-se à influência destes pelo seu contexto, de modo que as circunstâncias 

particulares em que um determinado fenômeno se insere são fundamentais para sua 

compreensão. Da mesma forma, as pessoas, os gestos, as palavras estudadas devem sempre 

ser referenciadas ao contexto onde aparecem.  

Nesse sentido destacamos o que acentuam os referidos autores ao afirmarem que, 

nessa abordagem, os investigadores qualitativos,  

 

Introduzem-se e despendem grandes quantidades de tempo em escolas, famílias, 
bairros e outros locais tentando elucidar questões educativas. [...] freqüentam os 
locais de estudo porque se preocupam com o contexto. Entendem que as ações 
podem ser melhor compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual 
de ocorrência.[...] para o investigador qualitativo divorciar o ato, a palavra ou o 
gesto do seu contexto é perder de vista o significado. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, 
p. 47-48).  
 
 

Ainda em Bogdan e Biklen (1994, p. 47-51), ressaltamos o que salientam acerca da 

investigação qualitativa em educação, ao destacarem cinco características básicas nesse tipo 

de abordagem: (1) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de 

dados e o pesquisador como seu principal instrumento; (2) A investigação qualitativa é 

essencialmente descritiva; (3) Nas investigações qualitativas o interesse insere-se mais no 
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processo do que simplesmente nos resultados ou produtos; (4) O significado que as pessoas 

atribuem às coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador, isto é, o 

significado é de importância vital na abordagem qualitativa; (5) A análise dos dados nesse 

tipo de abordagem, tende a seguir um processo indutivo.  

Também acerca das pesquisas qualitativas Denzin e Lincoln (1994, p. 2) ressaltam que 

neste tipo de pesquisa os pesquisadores estudam as coisas em seu ambiente natural, buscando 

um sentido para os fenômenos, ou buscando interpretá-los com base nos significados que as 

pessoas atribuem a eles. São pesquisas que envolvem o uso de uma variedade de materiais 

empíricos, como o estudo de caso, a experiência pessoal, a história de vida e textos gerados a 

partir de observações. 

Em estudos mais recentes sobre as abordagens qualitativas para as pesquisas em 

educação, encontramos confirmação das definições e características acima referenciadas, e 

neste caso podemos citar D’Ambrósio (2004, p. 21) ao afirmar que a pesquisa com 

abordagem qualitativa é um tipo de pesquisa que “lida e dá atenção às pessoas e às suas 

idéias, procura fazer sentido de discursos e narrativas que estariam silenciadas”.  

Para Fiorentini e Lorenzato (2006), as pesquisas qualitativas são aquelas em que as 

ações em torno do tema se desenvolvem no local onde o fenômeno acontece, permitindo 

consequentemente a análise mais próxima do processo que envolve o problema, além disso, 

envolvem a participação do pesquisador com registros das observações, sem, contudo 

produzir puramente interferências no ambiente pesquisado, ao contrário, se valendo da 

construção da maior qualidade e profundidade possível de dados.  

Bicudo (2006, p. 106) apresenta uma discussão tanto acerca das pesquisas qualitativas 

quanto em torno do termo ‘qualitativo’ atestando que:  

 

O qualitativo engloba a ideia do subjetivo, passível de expor sensações e opiniões. O 
significado atribuído a essa concepção de pesquisa também engloba noções a 
respeito de percepções de diferenças e semelhanças de aspectos comparáveis de 
experiências, [...] 

 

Diante do exposto com relação a esse âmbito de pesquisa, consideramos que 

desenvolvemos esse trabalho de investigação pesquisando qualitativamente, e aproveitamos 

para esclarecer o sentido com o qual utilizamos no 2º parágrafo dessa seção, o termo caráter 

investigativo nessa pesquisa como justificativa para esta abordagem.  

Ao nos referirmos ao caráter investigativo desse trabalho, o fizemos considerando 

especialmente quatro características básicas identificadas no percurso de seu 



101 

 

desenvolvimento, as quais podem assim ser traduzidas: (1) o ambiente80 no qual se 

desenvolve e a presença constante da pesquisadora nesse ambiente (2) a produção de dados 

descritivos, (3) um plano aberto e flexível, focado no processo ao invés do produto e o olhar 

contextualizado para a realidade e (4) a busca de significados na voz dos diferentes sujeitos e 

nos demais dados da pesquisa.   

No item (1), referimo-nos à sala de aula - onde as aulas de matemática normalmente se 

desenvolveram, bem como a outros ambientes dentro da escola, nos quais algumas atividades 

de matemática foram realizadas com os alunos, mediadas pela professora. Isto é, um ambiente 

caracterizado por uma situação natural.  

No item (2), nos referimos ao nosso contato direto e constante, enquanto 

pesquisadoras, com a situação investigada, ou seja, nossas observações durante as aulas de 

matemática e durante outras atividades que acompanhamos, procedendo inclusive à seleção, 

registro e primeira interpretação das situações e fatos que iam se destacando nesses momentos 

vivenciados no campo.  

O item (3) trata-se da nossa abertura como pesquisadoras no sentido de nos 

adaptarmos à diversidade de situações que foram surgindo no desenvolvimento do trabalho, 

aproveitando cada um daqueles momentos como privilegiados para a angariação de dados. 

Embora tivéssemos um plano basicamente estruturado a seguir a cada visita, muitas vezes 

abrimos mão do mesmo, reestruturando o planejamento de acompanhamento para atender ao 

que ia emergindo.  

Incluímos também neste item, o necessário interesse que tivemos que ter a fim de 

captar toda a riqueza das situações que vivenciávamos naqueles períodos de construção de 

dados, nos quais tentávamos apurar a essência de cada detalhe. Momentos nos quais as 

diferentes situações tiveram de ser vistas com um olhar que somava realidade visível e 

invisível, isto é, o que era possível visualizar em tempo presente, e o que ficava encoberto 

pela complexa teia de relações intra e extra-escolares, dentro e fora da sala de aula – as 

influências dos diferentes fatores sociais e culturais, dentre outros.  

Quanto ao 4º item, referimo-nos ao que pudemos ouvir e entender de imediato, ou 

ainda, ao que pudemos ouvir, e, não entendendo, buscar explicações e significados ao longo 

do trabalho de pesquisa - nas conversas informais, nos diálogos na sala de aula, nos 

questionários, nas discussões dos alunos em grupos, nas atividades culturais realizadas por 

eles, na fala dos professores na hora do intervalo, ou nos corredores da escola e nas diferentes 

                                                
80 O termo ambiente foi por nós aqui utilizado, para nos referirmos ao contexto onde a pesquisa se desenvolve.  
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entrevistas realizadas - momentos oportunamente registrados e por meio dos quais buscamos 

constituir dados para uma melhor compreensão sobre motivos, valores, crenças, atitudes e 

posturas, nessas situações envolvidas. 

Importante também explicitar o sentido atribuído, neste contexto, ao termo propício – 

empregado no 1º parágrafo dessa seção, para designar nossa opção metodológica pela 

pesquisa qualitativa. Esse termo foi utilizado com o mesmo significado de adequada, em 

consonância com Alves-Mazzotti e Gewandsznadjer (1998, p. 160) ao afirmarem que não há 

metodologias boas ou más em si, e sim metodologias adequadas ou inadequadas para tratar 

um determinado problema. O propício ou adequado, no caso, resulta das relações entre esta 

pesquisa e as características das pesquisas no âmbito qualitativo. 

Consideramos importante também explicitar que, tendo em vista a abordagem de 

desenvolvimento desse trabalho – estudo qualitativo – bem como o objetivo da investigação – 

estar atentas à percepção de aspectos relativos a uma problemática de dimensão geral 

(fracasso escolar), mas investigando na imersão de um universo singular (grifo nosso): uma 

escola pública, a matemática e uma turma de alunos em aceleração da aprendizagem – esta 

pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, pois, segundo André (1995, p. 31):  

 

[...] o estudo de caso enfatiza o conhecimento do particular. O interesse do 
pesquisador ao selecionar uma determinada unidade é compreendê-la como unidade. 
Isso não impede, no entanto, que ele esteja atento ao seu contexto e às suas inter-
relações como um todo orgânico, e à sua dinâmica como um processo, uma unidade 
em ação.  

 

Esta pesquisa buscou, na imersão no cotidiano da escola, perceber, analisar e discutir 

as implicações de aspectos relacionados ao processo ensino e aprendizagem em matemática, 

de alunos em atraso escolar, entendendo que nesse movimento envolvem-se, as concepções 

do corpo docente, dos alunos, a cultura e dinâmica da escola e seu entorno. Assim, essa 

caracterização da pesquisa como um estudo de caso justifica-se e se identifica com a visão de 

Lüdke e André (1986, p. 23-24) ao declararem que:  

 

[...] o estudo de caso “qualitativo” ou “naturalístico” encerra um grande potencial 
para conhecer e compreender melhor os problemas da escola. Ao retratar o cotidiano 
escolar em toda a sua riqueza, esse tipo de pesquisa oferece elementos preciosos 
para uma melhor compreensão do papel da escola e suas relações com outras 
instituições da sociedade.     

 

Outro ponto fundamental a ser ressaltado a respeito dessa pesquisa na abordagem 

qualitativa trata-se da postura do pesquisador no campo de pesquisa, isto é, a necessidade de 
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que, embora imerso no ambiente de pesquisa, este mantenha o devido distanciamento do 

objeto de estudo, evitando interferências nas situações que devem ser naturais.  

Muitos estudiosos defendem a ideia do pesquisador conseguir manter esse 

distanciamento, alegando que isso pode contribuir para auxiliá-lo, tanto na construção de 

dados quanto em suas análises. Dentre esses estudiosos, acerca do referido distanciamento, 

citamos Goldenberg (2003), ao salientar que essa postura não é tão fácil de ser conseguida, 

uma vez que “o fato de ter uma convivência profunda com o grupo estudado pode contribuir 

para que o pesquisador naturalize determinadas práticas e comportamentos que deveria 

estranhar para compreender”. (p. 59).    

No entanto, relevamos ressaltar que, distanciar-se não significa alienar-se, ou temer se 

envolver, mas sim, evitar certas posturas inadequadas durante a pesquisa, como por exemplo, 

fazer intervenções que não foram programadas/negociadas e discutidas de antemão e que caso 

ocorram podem criar algum viés na interpretação dos resultados.  

Retomando as reflexões acerca das características de pesquisas com abordagem 

qualitativa, e em especial ao fato de essas terem como fonte direta de dados o ambiente 

natural, é preciso entender a grande responsabilidade do observador/pesquisador, ao construir 

os dados descritivos, uma vez que esses dados, em sua grande maioria são angariados em 

forma de palavras. Por isso a necessidade de que o pesquisador disponha de tempo nesse 

ambiente onde ocorrem os fatos que irão compor esses dados (LÜDKE e ANDRÉ, 1986; 

MILES e HUBERMAN, 1994).  

Nessa perspectiva, o pesquisador deve assim, estar atento em refletir sobre seus 

julgamentos81, o que é possibilitado pela sua imersão no ambiente onde os dados são 

construídos.   

Assim, fazendo jus a esses critérios para a condução da pesquisa, procuramos nos 

distanciar o máximo possível de nossos preconceitos, descrevendo as situações tal como 

ocorriam e o que cada uma dessas situações nos passava de imediato, dedicando ainda 

momentos à reflexão sobre os fatos que ocorriam e sobre o significado de cada um desses 

fatos. Dessa forma, possibilitamos a abertura de um espaço importante para que pudéssemos 

enxergar e perceber amplamente os aspectos envolvidos, específicos ou gerais, em cada 

momento observado.  

                                                
81 Utilizamos aqui o termo “julgamento” no sentido de subjetividade do sujeito, considerando que, ao adentrar 
para o campo de pesquisa o pesquisador continua munido com seus próprios pensamentos e concepções e como 
tal, fará algumas interpretações impulsionadas por essa subjetividade. Ao mesmo tempo o cuidado ao qual nos 
referimos com tais “julgamentos” diz respeito à uma prática ativa de reflexão do pesquisador em cima de cada 
uma dessas situações que terá que interpretar, não permitindo que seu envolvimento o impeça de chegar o mais 
próximo possível da realidade do que vivencia 



104 

 

3.2 O Contexto e os Participantes da Pesquisa  
 

Como ressaltado, esse trabalho consistiu em acompanhar e investigar, em uma Escola 

Pública Estadual em Minas Gerais, uma classe de alunos em atraso escolar, nos anos finais do 

Ensino Fundamental, explicitando e discutindo aspectos que se sobressaíssem no âmbito do 

ensino e aprendizagem da matemática com esses alunos, envolvidos em um Projeto de 

Aceleração da Aprendizagem em processo de implementação na referida escola.  

Para tanto, a investigação foi realizada em duas classes de alunos multirrepetentes, 

constituídas na escola, por esse Projeto, sendo que uma funcionava no turno vespertino – 

correspondendo ao 6º e 7º anos do Ensino Fundamental e composta por alunos na faixa etária 

entre 14 e 16 anos – e, a outra no noturno -  correspondendo ao 8º e 9º anos e composta por 

alunos na faixa etária entre 15 e 18 anos.  

A ideia inicial contida na proposta dessa pesquisa era a de levantarmos os dados, e 

fazermos a análise dos resultados dessas duas turmas, no entanto isso não foi possível, 

acontecendo somente com a turma do vespertino, visto que, embora tivéssemos acompanhado 

também a turma do noturno por algum tempo, tivemos algumas dificuldades em conciliar 

nosso acompanhamento nessa turma com nossas viagens para cursar disciplinas do mestrado, 

e com nossos períodos de leitura da literatura acerca do tema dessa pesquisa. Além disso, a 

professora que estávamos acompanhando não havia iniciado seu trabalho com essa turma 

desde o início do ano, mas apenas a partir do mês de setembro.  

Dessa forma, decidimos em comum acordo com nossa orientadora e com nosso grupo 

de pesquisa, nos dedicar somente a uma das turmas, no caso, a dos alunos de 6º e 7º anos.  

Nosso trabalho investigativo desenvolveu-se predominantemente durante as aulas de 

matemática82, mas aproveitou também algumas situações esporádicas fora da sala e das aulas 

de matemática, mas que tivessem envolvendo os alunos da turma. Dentre essas, os conselhos 

de classe e a feira cultural.  

Quanto ao nível de escolaridade, essa turma investigada correspondia ao 6º e 7º anos 

do Ensino Fundamental Regular, já que nesse Projeto os alunos faziam duas séries em um 

mesmo ano. Todos eles apresentavam uma distorção idade/ano de escolaridade de no mínimo 

dois anos, por motivo de reprovação ou por terem evadido em algum momento. A quantidade 

                                                
82 Nessa classe de aceleração (6º e 7º anos), os alunos tinham 7 aulas semanais de matemática. O período de aulas 
diário nesta escola é de 5 horários, iniciando-se, no caso do turno vespertino, às 13 horas e terminando às 17 
horas e trinta minutos. O horário semanal das aulas de Matemática era o seguinte: segunda-feira – 1ª aula 
(13h00min – 13h50min) e 2ª aula (13h50min – 14h40min), terça-feira – 4ª aula (15h50min – 16h40min), 
quinta- feira - mesmo horário de segunda-feira e na sexta-feira – 1ª aula (13h00min – 13h50min) e 3ª aula 
(14h40min – 15h30min).     
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inicial de alunos dessa turma era de 23 alunos – número que se reduziu até o final do ano para 

20, devido a uma transferência e duas evasões.  

Quanto ao turno, embora esses alunos tivessem idade suficiente para estudar no turno da 

manhã, a demanda maior foi pelo período vespertino.  

 

3.2.1 Caracterização da Escola   
 

A escola na qual a pesquisa foi realizada localiza-se no interior do Estado de Minas 

Gerais, em uma cidade de pequeno porte contendo cerca de 50 mil habitantes, cuja atividade 

econômica básica é a indústria cerâmica com a produção de telhas que são vendidas em todo 

o Brasil. Também compõem o cenário econômico da cidade as atividades de cultivo de 

lavouras de café. Portanto, o mercado de trabalho que mais emprega nesta cidade passa a ser o 

da “colheita do café” – que ocorre por temporada; e o da mão-de-obra cerâmica – no 

desenvolvimento de diversos tipos de atividades, como: coleta e seleção do barro, captação, 

queima, enfornação e desenfornação da telha, dentre outras.  

A escola faz parte da Rede Pública Estadual de Ensino deste Estado, e, embora se 

localize na região central da cidade, não se encontra exposta a fluxos muito intensos de 

veículos e pessoas, de forma que as aulas acontecem diariamente e em todos os turnos de 

forma tranqüila no que diz respeito ao barulho externo, ou seja, o barulho que vem da rua e da 

vizinhança, não inviabiliza o desenvolvimento das aulas.  

Essa escola completou no ano de início desse trabalho – 2009 – 35 anos de existência, 

tendo sido criada em 1974 e fundada em 1975, na gestão do governador Rondon Pacheco. Foi 

criada dentro de um Projeto de Escolas Polivalentes83, isto é, escolas que foram criadas para 

serem centros de excelência e escolas-modelo a fim de preparar os jovens para uma vida 

profissional, suprindo, assim, a sociedade, em seu desenvolvimento industrial, de mão-de-

obra qualificada. (RESENDE, 2009, p. 1-2).   

Na cidade, na qual essa pesquisa foi desenvolvida a escola onde investigamos foi a 

única criada nesses moldes, funcionando dentro dessa linha até o ano de 1979 – gestão do 

                                                
83 As Escolas Polivalentes começaram a ser construídas no período da Ditadura Militar no Brasil, após a 
assinatura dos acordos Ministério da Educação - United States Agency for International Development 
(MEC/USAID), por meio dos quais foram disponibilizados recursos financeiros, oriundos dos Estados Unidos, 
destinados à educação brasileira. Portanto, a criação de tais escolas faz parte da reforma educacional já prevista 
pela Lei nº 5.692/71, que reformulou os ensinos de 1º e 2º graus, tornando este último obrigatório e 
profissionalizante. Esse tipo de escola apresentou-se com uma proposta de ensino pautada na concepção de 
educação, que incluía, entre outras disciplinas, as práticas: agrícola, industrial, comercial e educação para o lar 
(RESENDE, 2009, p. 1-2).    
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governador Francelino Pereira dos Santos – vindo a deixar de ser Polivalente em 31 de julho 

do referido ano. Acerca disso Resende (2009) assinala que:  

 

Um dos motivos pelos quais esse modelo de escola não perdurou foi que, por ser 
uma estrutura muito onerosa, necessitava de muitos recursos humanos e financeiros, 
principalmente, para a manutenção e o funcionamento dos laboratórios de práticas. 
(P. 02).   
 

Assim, a escola passou a funcionar no padrão de outras Escolas Públicas Estaduais, 

recebendo outro nome, o que, até então, a designa.   

Para se ter ideia do porte dessa escola, e também para entender melhor sua dinâmica, 

informamos que, até o ano de início desse estudo, a escola funcionava diariamente em três 

turnos de aula, oferecendo, no turno matutino: quatro turmas de 9º ano (Ensino Fundamental 

Regular), uma turma de tempo integral84 e 14 turmas de Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos); no 

turno vespertino: 17 turmas de Ensino Fundamental Regular (6º, 7º e 8º anos), duas turmas 

em Aceleração da Aprendizagem, participantes do PAV – 1º período (correspondendo ao 6º e 

7º anos); no noturno: seis turmas de Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos), uma turma em 

Aceleração da Aprendizagem, participantes do PAV – 2º período (8º e 9º anos) e, três turmas 

de Ensino Médio profissionalizante – Normal Superior. A escola é considerada uma das 

escolas de maior porte na região.  

A entrada e saída dos alunos da escola são controladas pela vice-direção, de forma 

que, para entrar o aluno tem liberdade de atrasar (caso necessário) apenas 5 minutos após o 

início das aulas e, para sair – ir embora antes do término do período de aulas, por algum 

motivo – é necessário que os pais ou um responsável vá até a escola buscar o aluno, assinando 

um pedido de permissão que fica arquivado junto à documentação do aluno na secretaria da 

escola.  

                                                
84 Essa turma de Tempo Integral foi constituída dentro da Escola para atender alunos de todo o ensino 
fundamental – do 6º ao 8º ano e os PAVs, conforme necessidade, esses alunos vão sendo encaminhados para 
essa turma.  O trabalho pedagógico é desenvolvido por dois professores, sendo, uma professora que trabalha com 
oficinas de língua portuguesa e matemática e um professor que trabalha com oficinas de educação física. O 
Projeto Escola de Tempo Integral é uma ação que nasceu de uma experiência feita dentro do projeto Escola 
Viva, Comunidade Ativa: o Aluno de Tempo Integral. O projeto tem como objetivo elevar a qualidade do 
ensino, ampliar a área de conhecimento do aluno, reduzir a possibilidade de reprovação e promover o 
atendimento do aluno com defasagem de aprendizagem, visando a ampliação do universo de experiências 
artísticas, culturais e esportivas, com extensão do tempo de permanência do aluno no ambiente escolar. Foi 
implantado em 2005 nas escolas participantes do Projeto Escola Viva, Comunidade Ativa (do Estado de Minas 
Gerais) e expandido para outras escolas da rede estadual em diversos municípios. No projeto, o aluno freqüenta 
as aulas em um turno, e participa de atividades complementares em outro. Disponível em: 
<www.educacao.mg.gov.br>. Acesso em 30 out. 2010.  
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Há também o controle do portão de entrada e saída dos alunos, por um funcionário da 

escola por turno, tanto para os alunos e funcionários, quanto para a comunidade, por motivo 

de segurança geral da escola. 

Os horários de início das aulas nos turnos matutino, vespertino e noturno85 são, 

respectivamente, 7h00min; 13h00min e 19h00min, e os horários de encerramento, 

respectivamente, 11h30min; 17h30min e 23h30min, sendo as aulas, em cada turno, 

distribuídas em cinco tempos, com duração de 50 minutos cada um, inclusive nas turmas do 

PAV.  

Quanto à estrutura física a escola é composta por 19 salas de aula; dois blocos de 

banheiros para os alunos – um conjunto feminino e um masculino; um laboratório de 

informática, para os alunos, com 19 computadores em funcionamento e com acesso à internet; 

uma sala onde funciona a Secretaria da Escola; uma sala de atendimento para as orientadoras 

Educacionais, uma para as Supervisoras Pedagógicas, uma para os vice-diretores, e uma para 

a diretora da Escola.  Cada uma dessas salas possui um computador disponível com acesso à 

internet, para o trabalho relativo à escola.  

A escola conta com uma horta plantada e cultivada pelos alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental regular e o professor da disciplina “técnicas agrícolas86”. O lanche é feito todos 

os dias nos três turnos de aula, na cozinha da escola, utilizando os alimentos fornecidos pelo 

governo, e também alimentos que são cultivados nesta horta da escola. Esse lanche é servido 

no refeitório que é amplo, com espaço suficiente para acomodar e receber todos os alunos em 

cada turno de aula, funcionando em parte do galpão.  

O motivo de manter essas aulas no currículo da escola pauta-se na visão educadora 

desta escola da importância de desenvolver nos alunos o gosto pelo conhecimento das coisas 

da terra, isto é, além dos alunos aprenderem a lidar com a terra, desenvolvem consciência 

ambiental, valorizam sua capacidade de produzir seu próprio alimento, aprendem a trabalhar 

                                                
85 No ano de encerramento deste trabalho, o horário do noturno foi alterado mediante orientação da SEE/MG, 
passando a ser o seguinte: Início do turno de aulas – 19h00min; final do turno de aulas – 22h35min. Além disso, 
os horários passaram a ser de 40 minutos cada.  
86 Essa disciplina permaneceu no currículo desta escola como remanescente do período quando a escola ainda 
funcionava no modelo Polivalente. Quanto a isso, em entrevista, a diretora nos esclareceu que, as aulas de 
técnicas agrícolas foram mantidas apenas para o 6º ano regular por ser uma demanda dos alunos e pelo fato da 
escola estar inserida em uma cidade do interior, que possui muitas hortas comunitárias, sendo um contexto que, 
bem utilizado pode contribuir muito para a formação de valores. Como sendo uma cidade cuja atividade 
fundamental ainda é o cultivo de terras, torna-se muito interessante aos alunos aprender os mistérios da terra e 
descobrir se possuem alguma afinidade com essa atividade, com profissões ligadas à terra, como, por exemplo, 
engenharia agronômica, agrimensura, dentre outras, além de ser importante para o desenvolvimento da 
consciência ambiental, tão importante para a preservação da vida no planeta.  
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em equipes, e descobrem valores na prática, que nem sempre a teoria por si só consegue 

ensinar.  

A escola conta ainda com uma sala ampla para os professores, local onde conversam, 

lancham e descansam durante o intervalo (recreio), e também estudam ou preparam aulas 

durante algum horário vago, entre uma aula e outra do dia. Esta sala contém banheiros – 

feminino e masculino – para os professores e demais funcionários, além de um espaço a parte 

contendo quatro computadores conectados à internet, à disposição desses professores para 

realizarem seus trabalhos diários referentes ao preparo de aulas de suas disciplinas.  

O conjunto da rede física da escola conta ainda com um pátio interno bastante amplo, 

no qual é servido o lanche e onde os alunos descansam e se interagem durante o intervalo 

(recreio). Possui ainda um pátio externo contendo mesas, que  geralmente os professores 

utilizam para desenvolver, com os alunos, estudos em grupo, atividades diferenciadas ou 

apresentações teatrais.  

Esse espaço conecta-se a outro que tem sido utilizado para os alunos realizarem peças 

teatrais e apresentações musicais e que, nos planos da escola, está destinado à construção de 

um anfiteatro. Nesse pátio externo fica também a biblioteca, que funciona numa sala ampla e 

com um acervo considerado importante, tendo em vista o porte da escola.  

Vale citar que, essas áreas externas encontram-se em meio a uma ampla arborização, 

com árvores de diferentes espécies, algumas bastante altas e com idade equivalente à idade da 

escola, tendo sido plantadas pela sua primeira turma de alunos na ocasião de sua fundação. 

Esta área é mantida preservada pela escola, e essas árvores foram recentemente catalogadas 

pelos alunos do Curso de Ciências Biológicas – muitos deles ex-alunos desta escola – da 

Fundação Carmelitana Mário Palmério – FUCAMP87. Essas áreas apresentam-se como um 

ambiente natural agradável para os alunos, podendo também ser cotidianamente contempladas 

de dentro das salas de aula.  

Ainda dentro dessa estrutura física que compõem a referida escola, destacamos a sala 

de reuniões – utilizada geralmente para realizar as reuniões de pais e professores; palestras 

como extensão ou aprofundamento curricular; oficinas pedagógicas ou outros tipos de aulas 

diferenciadas; seminários dos alunos; conselhos de classe; reuniões do colegiado; utilizar o 

vídeo, o DVD ou o data show quando se necessita envolver a turma toda de alunos. É uma 

sala bastante ampla, com boa ventilação e iluminação adequada para esses fins.  

                                                
87 A FUCAMP é uma Instituição de Curso superior, uma Fundação Educacional sediada na cidade de Monte 
Carmelo/MG, na qual funcionam os seguintes cursos: Administração de Empresas, Ciências Biológicas, Direito, 
Engenharia Agronômica, Letras Pedagogia e Sistemas de Internet, todos com funcionamento apenas no noturno. 
É mantida e administrada por sócios – fundadores e conta atualmente com mais de 1.000 alunos.  
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Destacamos também uma sala conhecida na escola como o Banco do Livro – por 

abrigar, tanto os novos livros didáticos que chegam para serem distribuídos aos alunos, 

quanto os livros que não serão mais utilizados na escola. No segundo caso, a escola guarda os 

livros “velhos” até que se decida o que de melhor se possa fazer deles que não seja destruí-

los, muitas vezes procurando alunos que se interessem por ficar com alguns deles para 

reforçarem algum conteúdo que de repente precisem. Outros são doados para as faculdades 

para servirem de pesquisa para os graduandos, nos cursos de formação de professores.  

No que tange ao esporte, a escola é composta por uma quadra para futebol de salão – 

recentemente coberta – e mais duas outras quadras – não-cobertas – utilizadas para jogo de 

vôlei, basquete, queimada, handball, dentre outros esportes; contém ainda um campo gramado 

utilizado para as a as atividades nas aulas de Educação Física.  

Possui estacionamento interno com capacidade para cerca de 50 veículos. Não possui 

laboratório88 para apoio ao desenvolvimento das aulas de química, física e matemática, pois a 

sala onde este funcionava anteriormente teve que ser ocupada por uma turma de alunos, 

devido à demanda de vagas para esta escola.  

A equipe Administrativa da escola é composta por 21 profissionais, sendo: uma 

diretora; dois vice-diretores; um inspetor; seis especialistas educacionais (três orientadoras 

educacionais e três supervisoras pedagógicas), 11 servidores atendendo à secretaria da escola 

e dois servidores atendendo a biblioteca.  

Quanto ao quadro docente, é composto por 68 professores, distribuídos nos três turnos 

de aula, sendo que alguns atuam em mais de um cargo, cumprindo mais de um turno diário de 

trabalho nesta escola.  

Quanto ao perfil sócio-econômico dos alunos, a escola os recebe de diferentes bairros, 

tanto do centro quanto dos bairros adjacentes, alguns bairros até muito distantes da escola. 

Recebe também muitos alunos que moram na zona rural.  

A vaga nesta escola é obtida por meio da procura dos interessados, por ordem de 

chegada de procura, isto é, atendendo à orientação da SEE/MG, a escola divulga o número de 

vagas em cada nível, nos períodos determinados por essa SEE, e, estipula um dia no início do 

ano letivo, para realizar as matrículas escolares, resguardando antes a vaga dos alunos que já 

estudam na escola, mediante a renovação de suas matrículas.   

                                                
88 Quanto ao fato de não possuir laboratório para as aulas de química, física e matemática, devemos ressaltar que 
essa é uma das insatisfações dos professores, demonstrada durante nossa pesquisa de campo, por considerarem 
fundamental a existência de um espaço propício para o desenvolvimento das aulas práticas.  
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Assim, em dia e horário estipulados, e, antecipadamente divulgados à comunidade, a 

escola abre seus portões para receber os interessados; os primeiros que forem chegando vão 

sendo matriculados até que se esgote o número de vagas oferecido. Os excedentes são 

orientados a procurar outra escola que disponha de vaga, embora mantenha uma lista de 

interessados para receber eventuais transferências que sejam possíveis durante o ano letivo.  

Um fato interessante que vem acontecendo nessa escola por muitos anos, é que, todo 

início de ano, os pais ou responsáveis interessados em matricular os filhos nesta escola, 

organizam uma fila na parte externa da escola, a partir da entrada de seu portão principal, 

alguns dias antes da data estipulada para o período de início das matriculas, e permanecem até 

que esse período chegue.  

A situação se tornou um transtorno para a escola, visto que essas pessoas montam 

barracas na porta da escola durante todo esse período, mesmo já tendo sido advertidas quanto 

à irregularidade dessas atitudes, no entanto, a fila continua se formando, ainda que por menos 

tempo do que antes, e de forma mais organizada. Segundo as autoridades que investigaram a 

formação da fila, o motivo principal da mesma é o medo dessas pessoas – geralmente os pais, 

ou responsáveis de alunos – de não conseguirem vaga para os filhos.  

Como tínhamos dúvidas com relação ao nível socioeconômico dos alunos – já que há 

uma diversidade muito grande de alunos, advindos de diferentes localidades da cidade – 

decidimos perguntar à diretora sobre alguma pesquisa que a escola tivesse realizado nesse 

sentido, a fim de obter essas informações. Abaixo segue um trecho do diálogo que tivemos 

com ela a fim de conhecermos melhor sobre essa questão:  

 

Pesquisadora: Como você caracteriza a população atendida aqui na escola (2009), 
quanto ao fator sócio-econômico? (questão nº 4 – ANEXO AE).  
 
Diretora: Olha, a única pesquisa que foi feita sobre isso foi em 2006, quando 
coordenei a elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola - PPP. O que eu 
percebi. Percebi que os alunos têm muita facilidade de comprar aqui (notinha, com 
prazo, etc.) então eles parecem ter muito mais do que na verdade têm. Mas, quando 
chegamos mais perto das famílias vemos que eles não têm aquela vida que 
pensávamos, que deixam transparecer na escola. Considero que a clientela atendida 
pela nossa escola é de nível médio para baixo, mas não de acordo com os parâmetros 
nacionais (daí seria baixo), mas pelo contexto da cidade considero médio-baixa, por 
causa da facilidade de comprar, etc. até dentista é mais fácil, pois, como ele te 
conhece, ele facilita pra você, por isso que o nível de vida aparenta ser melhor.  
 

 

Quanto ao regime de organização dos tempos escolares esta escola encontra-se 

estruturada em regime de progressão por séries/anos de escolaridade, tanto no Ensino 

Fundamental quanto no Ensino Médio, adotando para a organização da ação educativa a 
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progressão continuada89, da seguinte forma: Se o aluno for reprovado em até duas disciplinas, 

pode avançar na escolaridade, devendo essas disciplinas – isso tanto no Ensino Fundamental 

quanto no Ensino Médio – contanto que essas sejam vencidas até o penúltimo ano do nível em 

que estiver, isto é, no caso do Ensino Fundamental, até o 8º ano, pois, no 9º ano não pode 

avançar devendo disciplinas, fica retido.  

No caso do Ensino Médio a regra é a mesma, ou seja, o aluno pode avançar devendo 

até duas disciplinas, se estiver no 1º ou 2º ano, mas, caso esteja no 3º ano, deverá ser 

aprovado em todas as disciplinas, ou então, ficará retido.  

Em suma, no último ano de cada nível, se o aluno for reprovado em mais de duas 

disciplinas, fica retido – não avança.  

A distribuição de créditos por ano é realizada em quatro etapas/bimestres letivos90, 

sendo distribuídos um total 100 créditos no ano, da seguinte forma: 1º bimestre (fevereiro, 

março e abril) – 20 créditos; 2º bimestre (maio, junho, parte de julho e agosto) – 30 créditos; 

3º bimestre (setembro e outubro) – 20 créditos; 4º bimestre (novembro e dezembro) – 30 

créditos.  

Sobre o regime de recuperação, este ocorre sob duas formas:  

(1) recuperação paralela – em todos os bimestres e durante todo o bimestre – consiste na 

recuperação de conhecimentos, sem alteração da nota do aluno e a forma de desenvolvê-la 

fica a critério do professor;  

(2) recuperação periódica – desenvolvida em três diferentes momentos do ano da seguinte 

forma: a) Ao final do 1º semestre – quando já foram distribuídos 50, dos 100 pontos do ano – 

os alunos que, nos dois bimestres já transcorridos possuem a soma das notas inferior a 25 

pontos, poderão fazer a recuperação, tendo que conseguir 25 pontos. Caso consigam nota 

superior esta não poderá ser computada no boletim, pois, a lógica desse processo é a 

recuperação da média e não sua elevação; caso não consigam nem os 25 pontos, não 

recuperam naquele bimestre, ficam com a nota que estavam. (b) Ao final do 2º semestre - 

quando já foram distribuídos os 100 pontos do ano – nesse caso os alunos têm duas 

                                                
89 Conforme respaldada no § 1º do Art. 4º da Res. 1033 de 17/01/2008 (anexo B). Sobre a Progressão Continuada 
já apresentamos algumas considerações na seção II, subseção 2.1.  
90 Atualmente – 2011 – a distribuição de créditos no nível Ensino Médio foi alterada de bimestres para 
trimestres, sendo composta por três etapas anuais, com a seguinte configuração: 1ª etapa (correspondente aos 
meses de fevereiro, março, abril e parte de maio) – 30 créditos; 2ª etapa (correspondente aos meses de parte de 
maio, junho, parte de julho e agosto) – 30 créditos; e, 3ª etapa (correspondente aos meses de setembro, outubro, 
novembro e parte de dezembro) – 40 créditos.  
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oportunidades: EOP91 (estudos orientados presenciais) e EIF92 (estudos independentes de 

férias).  

 

3.2.2 Os Participantes da Pesquisa 
 

 Os procedimentos do trabalho de campo envolveram: a especialista educacional da 

escola na função de supervisora pedagógica; a diretora da escola; a professora de matemática 

da classe de aceleração escolhida para o desenvolvimento da pesquisa; inicialmente 23 alunos 

pertencentes a essa classe e, de forma mais indireta, os professores das outras disciplinas desta 

classe, neste caso, especialmente o professor de geografia da turma, o qual foi se tornando 

peça importante na interpretação dos resultados desse trabalho.  

 A referida supervisora atuava nesta escola no período vespertino e, ficou durante a 

implantação do Projeto de classes de aceleração, incumbida de seu acompanhamento, pois, 

dos membros da equipe pedagógica da escola, era ela a que apresentava maior disponibilidade 

de tempo, já que trabalhava em um único período e somente em uma escola e, tendo em vista 

que esse acompanhamento exigia essa disponibilidade para planejamento e organização de 

capacitação dos professores, orientação e realização de reuniões pedagógicas periódicas, 

dentre outras funções.  

A professora93 de matemática estava trabalhando nesta escola pela primeira vez – 

tendo nela se ingressado como docente, em 2009. Seus horários diários de aula se distribuíam 

em dois períodos: vespertino e noturno. Além disso, trabalhava em outra escola, no turno 

matutino, também com turmas em aceleração da aprendizagem.  

Ela se mostrou interessada e aberta a contribuir no que fosse preciso ao ser procurada 

por nós, mediante o convite e esclarecimento de sua participação na nossa pesquisa, com seus 

                                                
91 Os Estudos Orientados Presenciais (EOP) – acontecem imediatamente após encerrado o ano letivo, onde, o 
aluno que não conseguiu os 50 pontos da média, tem o direito de fazer uma avaliação no valor de 100 pontos, 
após isso são somadas a nota que ele obteve no ano e a nota que obtiver no EOP, calculando-se a média 
aritmética, sendo que o aluno só poderá ficar com os 50 pontos para a aprovação, não mais que isso.  
92 Os Estudos Independentes de Férias (EIF) representam a segunda oportunidade. No caso, o aluno recebe um 
programa de estudos referente aos conteúdos nos quais ficou defasado, no ano transcorrido, devendo estudar 
durante as férias escolares, para que, ao final desse período, retorne à escola pra fazer uma avaliação no valor de 
100 pontos, ocasião na qual se anula todos os créditos que o aluno havia conseguido no ano e ele tem que 
conseguir 50 pontos nesta avaliação, como última oportunidade. Caso o aluno não consiga, ele ficará reprovado 
naquela disciplina, ou fica retido no ano de escolaridade – conforme já explicitado 
93 Na seção IV, subseção 4.2.3.2, ao abordarmos o aspecto trabalho pedagógico com a matemática no PAV, 
apresentamos os resultados de um questionário que foi aplicado à essa professora de matemática com o objetivo 
de caracterizá-la – aspectos sócio-culturais, sua experiência na educação e suas concepções acerca do tema 
investigado.   
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alunos da classe de aceleração– o que aconteceu de fato durante todo o desenvolvimento do 

trabalho.  

Os alunos94 participantes desta pesquisa possuíam faixa etária variando de 13 a 16 

anos de idade, todos encaminhados para a classe de aceleração por estarem em atraso escolar, 

em distorção idade/ano de escolaridade.  

Todos esses alunos tomaram conhecimento, mediados por nós e a professora de 

matemática, acerca da nossa proposta de pesquisa, o que foi feito de forma detalhada, 

explicitando os objetivos, procedimentos de angariação dos dados e destino dos resultados, 

com a expectativa da resposta deles se concordariam ou não com nossa presença constante em 

sua sala de aula, e também em outros momentos que considerássemos necessário para os fins 

da pesquisa.  

A resposta dos alunos sobre aceitar nossa investigação foi positiva, ou seja, 

concordaram com nossa presença e desenvolvimento da pesquisa com eles, demonstrando 

disposição em participar e contribuir na realização da investigação.  

Quanto à diretora da escola, procurando conhecer melhor seu perfil, tomamos 

conhecimento de que é graduada em Letras e atuou como professora efetiva de Língua 

Portuguesa, literatura e redação, durante 20 anos, nesta escola. No entanto, já com intenção de 

se tornar gestora desta escola, fez um curso de pós-graduação Lato Sensu na Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas, na cidade de Belo Horizonte. Curso 

intitulado: Curso de coordenação e supervisão pedagógica.  

Participou também de um curso de capacitação – pró-gestão – a partir do qual realizou 

o exame de certificação para dirigentes de escola, tendo sido aprovada, o que dava à mesma 

o direito de concorrer ao cargo de gestor escolar por meio do voto. Assim, no ano de 2007 

participou como candidata nas eleições para o cargo de Direção Escolar e foi eleita com a 

maioria de votos, assumindo assim, este cargo, na referida escola, a partir do ano de 2008.  

Desde que essa diretora atuava como docente, nos conhecíamos, já que éramos colegas 

de profissão e efetivas na mesma escola, de forma que, ao lhe apresentar nossa proposta de 

pesquisa fomos muito bem recebidas e acolhidas, o que fez com que nos sentíssemos 

totalmente à vontade quanto à solicitação de quaisquer dados de que necessitássemos tanto na 

secretaria da escola, quanto referentes ao corpo docente e aos alunos, além do que, se colocou 

                                                
94 Na seção IV, subseção 4.2.2, durante nossas análises dos dados, esses alunos são apresentados e caracterizados 
conforme questionário – sócio-econômico e cultural, aplicado a eles e entrevista, também realizada com cada um 
deles, incluindo, sobretudo, considerações acerca da própria visão desses alunos com relação a si mesmos.   
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à disposição para esclarecer todos os pontos que fossem necessários com relação à 

implantação e execução do projeto de aceleração na escola.  

 

3.2.3 Os motivos da escolha da escola e dos sujeitos que participaram desta pesquisa 

 
Escolhemos a referida escola como universo da nossa pesquisa por considerá-la a mais 

propícia à investigação que pretendíamos, uma vez que foi onde primeiramente tivemos 

contato com o desenvolvimento de um projeto de aceleração da aprendizagem percebendo, 

além das inquietudes naturalmente provocadas por qualquer projeto novo que se implanta, 

também outros fatores de ordem geral, referentes ao desdobramento da proposta.  

Outro motivo, e que também já foi antes assinalado, refere-se à imensa receptividade 

que sentimos por parte da diretora da escola e de sua equipe pedagógica, dos professores e dos 

demais funcionários, frente à nossa proposta de investigação, uma vez que a temática vinha de 

encontro com as principais inquietações desses sujeitos diante dos percalços encontrados em 

lidar com essa clientela de alunos que, ano após ano vêm caindo em atraso escolar.  

Elencamos ainda como motivo de nossa opção por essa escola, o fato de pertencermos 

ao seu quadro docente desde o ano de 1990, atuando como professora de matemática nos 

diferentes níveis de ensino, possuindo, portanto uma história profissional nesta escola, por 

meio da qual essas pessoas poderiam avaliar a confiabilidade e seriedade de nosso trabalho.  

Nesse sentido, salientamos a importância dessa confiança e tranquilidade dos 

diferentes sujeitos, de uma forma ou de outra, envolvidos na pesquisa, tendo em vista que, no 

desenvolvimento da proposta, ainda que tenhamos resguardado sigilo quanto a nomes, 

pessoas e lugares, os resultados significarão algo mais familiar para os envolvidos, isto é, os 

resultados estariam, para os envolvidos, de certa forma expondo a escola ao revelar 

possivelmente suas qualidades, mas também suas deficiências e suas dificuldades. No entanto, 

nos confortou muito o fato de pensar e de perceber nesses sujeitos a consciência de que, por 

outro lado, conhecer o que está bom e também o que precisa se modificar constitui-se sempre 

em oportunidades para melhorias.  

Pontuamos, entretanto que, ao mesmo tempo em que esses fatores somados pareciam 

nos conferir maior tranqüilidade quanto ao emprego dos procedimentos de constituição de 

dados e à liberdade de acesso a documentos, ambientes e pessoas, também nos colocava 

diante de uma enorme responsabilidade com relação à alta expectativa dessas pessoas na 

direção dos resultados da investigação.  
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Quanto aos motivos da opção por essa clientela de alunos – participantes de um 

projeto de aceleração da aprendizagem – primeiramente, se deveu ao fato de ter retomado 

uma discussão que já havia ocorrido em Minas, em 1998, como já acentuado anteriormente – 

a distorção idade/ano de escolaridade – e que nos levou a uma série de indagações em torno 

da temática de correção do fluxo, e de políticas como a da aceleração da aprendizagem, 

criadas para serem temporárias.  

Outro fato foi que, a constituição de turmas de alunos em atraso escolar, no interior 

das escolas, organizou e separou esses alunos com defasagem escolar dos outros alunos – os 

do Ensino Regular – o que, em nossa visão, significava a abertura de um espaço importante de 

investigação, por tornar mais acessível nossa imersão, enquanto pesquisadoras, na pesquisa 

cujo enfoque era exatamente esses alunos defasados.  

O fato de optar pelos alunos do Ensino Fundamental justificava-se pelas evidências 

existentes e também já trazidas neste trabalho de que os problemas de evasão e repetência na 

escola se concentravam mais nesse nível de ensino, isto é, tomamos conhecimento de que a 

demanda por correção de defasagem e distorção tem sido, ao longo dos anos, maior nessa fase 

de escolarização (6º e 7º anos), prova disso, nesta escola, foi à formação de duas turmas de 

alunos para o 1º período de Aceleração II, enquanto que, para o 2º período foi formada apenas 

uma turma, em 2009.  

Outro motivo, que podemos destacar como definidor de nosso interesse por essa turma 

deve-se à sua própria constituição, isto é, muitos dos alunos que hoje fazem parte do PAV não 

são alunos da própria escola, mas vêm de diferentes escolas da cidade – transferem-se para 

esta escola, ingressando geralmente no 6º ano e, por encontrarem algumas dificuldades para 

acompanhar o ritmo da nova realidade que encontram, acabam por serem reprovados logo no 

primeiro, ou, no mais tardar, no segundo ano a partir de seu ingresso nesta escola.  

 

3.3 Procedimentos Metodológicos na Produção dos Dados 

  
No processo de produção dos dados desta pesquisa, os quais seriam posteriormente 

analisados e interpretados sob nossa lente investigativa, nos utilizamos das seguintes técnicas: 

Observação seguida de registros (notas de campo, fotos e vídeos de algumas aulas); Um 

questionário destinado à professora de matemática, contendo questões abertas e fechadas e 

versando sobre sua experiência, condição sócio-econômica e cultural, concepções e 

expectativas com relação ao projeto, seu trabalho, os alunos, dentre outros itens na temática 
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da pesquisa; Um questionário destinado aos alunos do Projeto, contendo questões abertas e 

fechadas, relacionadas a aspectos sócio-econômicos e culturais desses alunos, e também às 

suas concepções e expectativas com relação ao projeto e ao fato de estarem nele envolvidos; 

e, Entrevistas semi-estruturadas, com a professora de matemática, com os alunos, com a 

diretora da Escola, e com outros professores da classe, as quais foram realizadas ao final do 

período de observação – 2009 – com o objetivo de captar o que estava oculto, no intuito de 

conhecer o que não foi possível ou percebido durante o período de imersão no campo de 

pesquisa.  

Todas essas técnicas foram utilizadas tendo em vista o objetivo geral da pesquisa, de 

acompanhar uma classe de aceleração da aprendizagem, nos anos finais do Ensino 

Fundamental, em uma escola pública estadual mineira, de forma a observar, explicitar e 

discutir, no âmbito do ensino e aprendizagem da matemática, aspectos que viessem a se 

destacar nesse processo.  

Utilizamo-nos ainda da análise de documentos, durante todo o período de visita ao 

campo. Essa análise refere-se a um levantamento de dados nos documentos do Projeto 

Acelerar para Vencer, obtidos na SRE sediada na cidade onde a escola se situa e que atende a 

essa escola, e, pela SEE/MG, além de dados relativos à vida escolar dos alunos envolvidos no 

processo de aceleração.  

 Essa investigação documental referente aos alunos estendeu-se após encerramento do 

período de observação na sala de aula, quando passamos a nos dedicar às consultas no arquivo 

da escola, sobretudo nas fichas individuais dos alunos da classe investigada, a fim de obter 

dados acerca de sua trajetória de desempenho escolar, antes de se matricularem nesta escola e 

também depois disso, até chegar ao nível de escolaridade em que se encontravam naquele 

momento; informações adicionais acerca da família, dentre outros, enfim, dados que em nossa 

visão poderiam ser importantes na direção de nossa questão de pesquisa.   

Essa diversidade de procedimentos vem corroborar com Alves-Mazzotti (2004, p. 163) 

ao atestar que “as pesquisas qualitativas são caracteristicamente multimetodológicas, isto é, 

usam uma grande variedade de procedimentos e instrumentos de coleta de dados”. Essa autora 

afirma ainda que, embora a análise de documentos, a observação e a entrevista sejam os 

instrumentos mais utilizados nesse tipo de abordagem, podem ser complementados por outras 

técnicas.   

 Assim, além dessas técnicas, nos utilizamos também de uma prática que consideramos 

importante no processo de produção dos dados, uma vez que leva ao registro das 

interpretações que ocorrem no calor dos acontecimentos, no momento em que vivenciamos as 
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situações. A essa prática denominamos de minhas impressões por não encontrarmos outro 

termo que definisse com clareza a natureza desses registros.  

Consideramos como relevante essa postura de registrar nossas sensações, ideias e 

significados, no momento em que ocorreram, por acreditarmos na abertura que essa poderia 

nos proporcionar de nos aproximarmos o mais fiel possível da interpretação dos dados 

produzidos, sobretudo pela possibilidade de confronto dessas sensações, ideias e significados 

em dois diferentes momentos, isto é, no momento em que registramos e num segundo 

momento, quando por certo direcionaríamos novo olhar sobre os mesmos.  

Assim, acentuamos que, a seleção dos referidos procedimentos teve como base a 

maior proximidade com os objetivos de nossa investigação, uma vez que, segundo Souza 

(2006, p. 87) “No processo de pesquisa as buscas não são lineares, nem os caminhos e 

possibilidades únicos. Impõe-se, assim, a necessidade de escolhas e, junto a estas, a 

consonância dos procedimentos selecionados com os pressupostos teóricos esboçados [...]”.  

Assim, em consonância com o que acentuou esse autor, os instrumentos de produção 

dos dados serão descritos a seguir, levando em conta nossa concepção em relação à relevância 

desses instrumentos para a pesquisa proposta.  

 

3.3.1 Observação 
 

 Segundo Lüdke e André (1986), a observação constitui um dos principais métodos de 

investigação nas pesquisas educacionais com abordagem qualitativa por possibilitar um 

contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado, o que permite ao 

observador chegar mais perto da perspectiva dos sujeitos. Isto é, à medida que o observador 

acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos envolvidos na pesquisa, torna-se 

possível apreender a visão de mundo desses sujeitos, o significado que atribuem à realidade 

vivenciada e às suas próprias ações (p. 26).  

 Alves-Mazzotti e Gewandsznadjer (1998, p. 166), caracterizam a observação, em 

estudos qualitativos, como não-estruturada, isto é, os comportamentos a serem observados 

não são predeterminados, mas sim, observados e relatados da forma como ocorrem, com 

vistas a descrever e compreender o que está ocorrendo numa dada situação.  

 Assim, um dos instrumentos escolhidos para a angariação de dados foi a observação, 

procedimento amplamente utilizado por nós, aproximadamente durante um semestre – 2º 
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semestre de 2009 – ocorrendo semanalmente, durante as aulas de matemática na classe 

escolhida e cujos horários estão descritos nesta subseção – 3.2.  

Todas as observações consideradas pela pesquisadora como relevantes foram 

registradas em um caderno de anotações denominado diário de campo, no qual foram também 

registrados alguns episódios considerados importantes para a fase de interpretação dos 

resultados. 

 De forma complementar às observações e com o objetivo de enriquecer a produção 

dos dados, optamos por filmar (por meio de uma câmera digital) algumas aulas, como forma 

de registrar o que viesse a escapar aos nossos olhos de observador, temendo perder 

determinados fatos ou fenômenos importantes para nosso conjunto de dados.  

Além dos vídeos, lançamos também mão das fotografias, por considerarmos que essas 

pudessem contribuir para melhor descrever o ambiente pesquisado, e aproximar mais do 

significado de algumas das atividades desenvolvidas durante as aulas, pois, segundo 

Francisco (1999, p. 22), “[...] através do recurso visual, poderemos aproximar o leitor do 

universo pesquisado”.   

 Devemos pontuar que o termo relevante utilizado para definir nossa forma de 

observação realizada, corrobora com Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 383) ao enfatizarem 

que:  

 

A observação qualitativa não é mera contemplação (“sentar-se e ver o mundo e fazer 
anotações”), nada disso. Implica entrar a fundo em situações sociais, em manter um 
papel ativo, assim como uma reflexão permanente, é estar atento aos detalhes (não 
às coisas superficiais) de fatos, eventos e interações. 

 

 

 Dentre os motivos de nossa opção pela observação, como uma das técnicas de 

constituição dos dados dessa pesquisa, destacamos o que ressaltaram os autores Lüdke e 

André (1986, p. 27), nesse item referidos, acerca do lugar privilegiado que essa ocupa nas 

abordagens qualitativas de pesquisas educacionais, no sentido de tornar possível e útil a maior 

proximidade e contato com o objeto de estudo.  

No entanto, devemos assinalar que existem muitas críticas em torno desse método 

observação. Algumas dessas críticas foram destacadas pelos referidos autores, dentre as quais 

citamos: a de que a presença do observador provoca alterações no ambiente ou no 

comportamento das pessoas observadas; a de que este método se baseia muito na 
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interpretação pessoal; e a de que o grande envolvimento do pesquisador leva a uma visão 

distorcida do fenômeno ou a uma representação parcial da realidade (p. 27).  

No entanto, esses mesmos autores, salientam que todas essas objeções com relação à 

utilização da observação como técnica de constituição de dados de pesquisa foram refutadas 

por Guba e Lincoln (1981) ao argumentarem que as alterações provocadas no ambiente 

pesquisado são em geral muito menores do que se pensa. Além disso, o pesquisador pode 

utilizar uma série de meios para verificar se o seu envolvimento intenso está levando a uma 

visão parcial e tendenciosa do fenômeno. 

 Nesse sentido, tomamos o cuidado em esclarecer aos alunos participantes da pesquisa 

– como já havíamos mencionado anteriormente – desde o início, nossos reais objetivos nesse 

estudo, bem como todos os procedimentos que utilizaríamos para a produção dos dados, 

inclusive esperando deles a autorização para a nossa presença constante em sua sala de aula e 

no desenvolvimento das demais atividades extraclasse.  

Nesse sentido, procuramos chamar o mínimo possível a atenção dos alunos durante 

todo o desenvolvimento das visitas em campo, tomando algumas precauções básicas, tais 

como: chegar à sala de aula sempre antes do início das aulas, procurando nos sentar ao fundo, 

isoladamente e em silêncio; não utilizar filmadora e nem fazer fotos, nas duas primeiras 

semanas de aula, ou até que percebêssemos maior segurança e tranqüilidade por parte dos 

alunos e da professora de matemática; dentre outros.  

Devemos admitir, entretanto que, mesmo diante de todos esses cuidados, sentimos que 

alguns alunos sentiram-se um pouco incomodados com a nossa presença, com nossa 

observação, com nossos registros e com nossas filmagens e fotos, no entanto tal incômodo 

durou pouco tempo, pelo fato de que nossa presença constante na sala foi se tornando algo 

natural aos olhos deles, e passamos a sentir da parte deles a tranquilidade que precisávamos 

para continuar a desenvolver nossa pesquisa.  

Essa tranquilidade da qual falamos foi possível, porque fomos percebendo aos poucos 

que o incômodo dos alunos se devia mais às suas próprias curiosidades em saber o que 

estávamos anotando e o que iríamos fazer dos dados. Diante disso decidimos retomar nossa 

primeira conversa com eles reforçando nosso compromisso ético de não divulgar nomes, 

pessoas ou lugares, e acentuar a importância daquele estudo que estávamos realizando para a 

elucidação de alguns caminhos para a educação e, sobretudo para eles mesmos.  

 Quanto ao fato de as observações se basearem muito na interpretação pessoal do 

observador e de que o envolvimento deste poderia levar a uma visão distorcida, pontuamos 

que, o procedimento de registrar os fatos tal como ocorreram, de filmar algumas situações 
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para rever posteriormente, e de registrar também nossas primeiras impressões contribuíram 

muito para que pudéssemos lançar mais de um olhar e, mais de uma vez, para os dados, de 

forma que nossa interpretação estivesse mais fidedignamente relacionada com o que 

realmente os dados significavam. 

 

3.3.2 Documentos  
 

 Phillips (1974, p.187) já ressaltava a importância da utilização dos documentos nas 

pesquisas, inclusive ao destacar que poderia ser considerado como documentos, “quaisquer 

materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação sobre o comportamento 

humano.” Definição que coincide com Alves-Mazzotti (2004, p. 169) ao afirmar que 

“considera-se como documento qualquer registro escrito que possa ser usado como fonte de 

informação”.    

 Para Lüdke e André (1986, p. 38), “[...] a análise documental pode se constituir numa 

técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações 

obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema”. 

 Esses autores destacam o potencial dos documentos como fonte de onde podem se 

retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador, 

representando fonte natural de informação, não apenas contextualizada, mas que surge num 

determinado contexto e fornece informações sobre esse mesmo contexto.  

 Assim, no processo de produção dos dados desta pesquisa, nos utilizamos de consulta 

a alguns documentos, conforme já especificado antes, especialmente por considerá-los 

fundamentais para compor nosso rol de informações e consequentemente contribuir na análise 

e interpretação dos resultados.  

Dentre esses documentos utilizamos: questionários; roteiros de entrevistas e suas 

transcrições; gravações em vídeos; anotações de observações num diário de campo; consultas 

e observações nos e sobre os cadernos de alguns alunos e também de algumas avaliações que 

esses realizaram durante o ano; consulta e análise nas fichas individuais dos alunos acerca de 

informações de sua trajetória escolar até aquele momento; além dos documentos do Projeto 

Estruturador “Acelerar para Vencer” – seu texto básico, resoluções referentes, ofícios e guias 

de orientação, os quais se encontram todos, explicitados na presente seção, na subseção 

3.3.2.5 – documentos oficiais do Projeto.  

 A seguir, apresentamos sucintamente esses documentos com algumas considerações 

acerca de cada um deles. 
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3.3.2.1 Questionários 

 

 Este procedimento foi utilizado tanto com os alunos quanto com a professora de 

Matemática, isto é, foi elaborado e aplicado um tipo de questionário para os alunos (apêndice 

B) e um à professora de Matemática da turma (apêndice C). 

O questionário dos alunos teve caráter exploratório e objetivo de conhecer melhor 

esses sujeitos, uma vez que algumas das concepções que se têm a respeito dos fatos e das 

situações muitas vezes não são facilmente percebidas apenas por meio da observação do 

pesquisador.  

Outro motivo para a opção pelo questionário foi também o fato de considerar que, por 

ser um instrumento no qual o aluno responde sozinho, sem a interferência de outras pessoas, e 

por não ser identificado, pode transmitir maior segurança ao aluno em se soltar mais e expor o 

que talvez não expusesse diretamente, no convívio com o pesquisador.   

 Assim, esse questionário foi aplicado por nós, em um momento previamente 

combinado com os professores da escola e com os alunos, para que não fosse gerado nenhum 

tipo de incômodo a ambas as partes. Sua aplicação ocorreu no dia 16 de outubro de 2009, com 

a participação de dezenove alunos da classe.  

O local escolhido foi a própria sala de aula deles. Esse questionário foi elaborado 

contendo questões abertas e fechadas, distribuídas em três partes distintas – conforme 

apêndice B – sendo: I - Dados Gerais de Identificação do Aluno – contendo 26 questões; II- 

Dados sobre a trajetória escolar do aluno – contendo 16 questões e versando sobre sua 

trajetória escolar em termos de escolas em que estudou, sobre seu desempenho escolar  e 

sobre seu conhecimento e consciência acerca do Projeto de Aceleração do qual estava 

participando;  III- Outros dados complementares – contendo 21 questões e versando sobre sua 

forma de viver cotidianamente, suas expectativas com relação aos estudos e sobre sua relação 

com a disciplina de matemática. Os resultados da análise desse instrumento encontram-se 

descritos na seção IV, subseção 4.2.2.5. (2º momento).  

  O questionário direcionado à professora de matemática foi também aplicado por nós, 

no dia 27 de outubro de 2009, na própria escola, em um de seus horários vagos. Esse dia, 

horário e local foram pré-definidos e acordados entre nós, e, conforme pode ser constatado no 

apêndice C o referido questionário foi elaborado contendo quatro partes: I – Dados gerais de 

identificação do sujeito – contendo seis questões relacionadas aos dados pessoais da 

professora (estado civil, idade, se tem filhos ou não, dentre outros) e alguns itens referentes à 

sua condição sócio-econômica; II – Formação Profissional, contendo 10 questões e versando 
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acerca de sua formação acadêmica, experiência no magistério e situação sócio-cultural; III – 

Concepções acerca da Matemática – contendo cinco questões sobre as concepções da 

professora acerca do ensino da matemática na escola, sobre as características dos alunos para 

aprender melhor a matemática, dentre outras; IV – Sobre o Projeto de Aceleração da 

Aprendizagem – contendo 21 questões e versando acerca de seu conhecimento e experiência 

com Projetos de Aceleração da Aprendizagem e com relação ao Projeto PAV e sua 

implementação na escola (condições de trabalho, impressões, relação com os alunos, ideia 

sobre a aprendizagem dos alunos, dentre outras). 

Assim como a análise referente ao questionário dos alunos, a referente ao questionário 

da professora encontra-se descrita na seção IV, subseção 4.2.3.2.  

 

3.3.2.2 Entrevistas 

 

 Lüdke e André (1986 p. 33-34) ressaltam que “ao lado da observação, a entrevista 

representa um dos instrumentos básicos para a coleta de dados”.  Destacam, como vantagem 

da entrevista sobre outras técnicas, o fato de permitir a captação imediata e corrente da 

informação desejada. Outra vantagem é que, como se realiza cada vez de maneira exclusiva, 

seja com indivíduos ou com grupos, permite correções, esclarecimentos e adaptações que a 

transformam em instrumento eficaz na obtenção das informações desejadas, isto é, ganha vida 

ao se iniciar o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado, enquanto que outros 

instrumentos se selam no momento em que saem das mãos do pesquisador. 

 Esses autores ressaltam que, dependendo do roteiro elaborado e da forma como a 

entrevista se desenvolve, pode ser considerada estruturada ou padronizada; não-estruturada 

ou não-padronizada; e semi-estruturada.  

A entrevista do tipo estruturada ou padronizada é um tipo de entrevista no qual o 

entrevistador segue um roteiro único de perguntas feitas a todos os entrevistados, de maneira 

idêntica e na mesma ordem. Os entrevistados devem ser objetivos, não contam com a 

colaboração do entrevistador e os comportamentos a serem observados e a forma de registro 

desses são preestabelecidos.  

Nas entrevistas não-estruturadas ou não-padronizadas há elevado nível de liberdade, 

onde o entrevistado pode traçar seu percurso para expor sobre o tema. Compreendem questões 

abertas onde o entrevistado pode se manifestar livremente. Quanto ao entrevistador, este pode 
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interagir com seu entrevistado e com o meio, expressando suas opiniões e sensações. Assim, 

nesse tipo de entrevista,   

 

não há imposição de uma ordem rígida de questões, o entrevistador discorre sobre o 
tema proposto com base nas informações que ele detém e que no fundo são a 
verdadeira razão da entrevista. Na medida em que houver um clima de estímulo e de 
aceitação mútua, as informações fluirão de maneira notável e autêntica (LÜDKE; 
ANDRÉ, 1986, p. 33-34).  

 

 Entre esses dois tipos extremos de entrevista, se situa a entrevista semi-estruturada, 

cuja característica é a de se desenvolver a partir de um esquema básico, uma espécie de 

roteiro-guia, porém, não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as 

necessárias adaptações.  

 Assim, em consonância com o objetivo geral desta pesquisa – de ficarmos atentas aos 

aspectos que se destacassem na classe investigada, no âmbito do ensino e aprendizagem da 

matemática – planejamos uma entrevista, a ser realizada individualmente com os alunos da 

turma acompanhada nesta pesquisa.  

Para o formato dessa entrevista, consideramos que o tipo mais adequado seria o que 

mais se aproximava da perspectiva dialógica que temos defendido, isto é, a entrevista do tipo 

semi-estruturada – planejada, com um roteiro (apêndice D) flexível, composto por algumas 

questões norteadoras, mas com a possibilidade de surgirem outras no decorrer de seu 

desenvolvimento – pelo seu próprio caráter de liberdade misturado ao comprometimento com 

o tema em questão – ideia que corrobora com Triviños (1987, p. 146) ao conceituar a 

entrevista semi-estruturada como sendo,  

 

[...] aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam a pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 
interrogativas, fruto de hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as 
respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a 
linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado 
pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. 

 

 Nossa expectativa era a de que, por meio da entrevista poderíamos obter informações 

que porventura tivessem escapado à nossa observação, ou ao questionário, pois, a entrevista, 

sobretudo a semi-estruturada, pelo seu caráter de liberdade de expressão, constitui-se num 

precioso instrumento ao possibilitar uma maior interação entre os sujeitos que podem 

comunicar ideias, pensamentos e concepções em tempo presente e de forma mais direta, 

conforme ressaltam Lüdke e André (1986, p. 34) ao destacarem a importância em se “atentar 
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para o caráter de interação que permeia a entrevista. “[...] a relação que se cria é de interação, 

havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde.” 

Essa perspectiva foi também apontada por Szymanski (2002, p. 12) ao destacar que:  

  

 
[...] a entrevista face a face é fundamentalmente uma situação de interação humana, 
em que estão em jogo as percepções do outro e de si, expectativas, sentimentos, 
preconceitos e interpretações para os protagonistas: entrevistador e entrevistado. 
Quem entrevista tem informações e procura outras, assim como aquele que é 
entrevistado também processa um conjunto de conhecimentos e pré-conceitos sobre 
o entrevistador, organizando suas respostas para aquela situação. A intencionalidade 
do pesquisador vai além da mera busca de informações; pretende criar uma situação 
de confiabilidade para que o entrevistado se abra. Deseja instaurar credibilidade e 
quer que o interlocutor colabore, trazendo dados relevantes para seu trabalho. A 
concordância do entrevistado em colaborar na pesquisa já denota sua 
intencionalidade – pelo menos a de ser ouvido e considerado verdadeiro no que diz – 
o que caracteriza o caráter ativo de sua participação, levando-se em conta que 
também ele desenvolve atitudes de modo a influenciar o entrevistador.  

 

Assim, realizamos algumas entrevistas, primeiramente com os alunos e de forma 

individual; em seguida, com a professora de matemática e depois com a diretora da escola. 

Num segundo momento realizamos também uma entrevista com o professor de geografia95 

dessa turma.  

Atendendo à exigência e cuidado próprios requeridos na utilização do recurso da 

entrevista, procuramos manter um nível de respeito pelo entrevistado desenvolvendo as 

conversas em local, dias e horários previamente marcados e combinados com os participantes. 

O local escolhido foi a própria escola e o espaço, a sala dos professores, que, por ser 

composta de três ambientes, pareceu-nos a mais adequada para esse procedimento, uma vez 

que reservamos previamente os dias e horários nos quais não havia trânsito nem permanência 

de nenhum professor no local.  

Com os alunos as entrevistas foram realizadas durante os horários de aula de 

matemática, uma vez que esta foi à maneira que os alunos preferiram para estarem 

participando da mesma. Cada aluno se ausentava da sala de aula por cerca de 40 minutos, o 

que não atrapalhava o andamento das aulas de matemática, até porque a professora, já 

prevenida, preparava as aulas para que essas ausências pudessem acontecer.  

                                                
95 Falamos em “segundo momento” porque não havíamos pensado em entrevistar outros professores, além da 
professora de matemática, no entanto, essa entrevista com o professor de geografia da turma, realizada em 17 de 
dezembro de 2009, emergiu do próprio andamento da pesquisa, pela decisão da pesquisadora diante da evidente 
necessidade de esclarecimento de algumas questões em torno do PAV e dos alunos do Projeto, que 
constantemente eram discutidas por esse docente. 
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Houve a participação de 19, dos 23 alunos que iniciaram o ano letivo, pois, nessa 

época das entrevistas, não havia mais 23 alunos, mas apenas 20 – um havia sido transferido, 

dois haviam evadido da escola, e, um estava faltando à aula há vários dias.  

O período de duração da realização dessas entrevistas individuais com os alunos, foi 

de aproximadamente duas semanas e meia, ocorrendo estas, nos seguintes dias: 09, 10, 13, 14, 

17, 19, 20, 21, 23 e 24 de novembro de 2009.  

Importante acrescentar, que o fato de termos convidado todos os alunos da classe 

investigada, e não apenas uma amostra, para a entrevista, tem haver com o próprio objetivo da 

pesquisa, em captar todos os aspectos que se destacassem nesse processo, seja por meio da 

observação, declaração indireta (questionário) ou declaração direta (entrevista). Tem haver 

também com a diversidade dos sujeitos, os quais traziam junto com a similaridade de sua 

situação de defasagem e atraso escolar, particularidades que muito nos chamou a atenção no 

convívio cotidiano com eles.   

Em comum acordo com os alunos, essas entrevistas foram filmadas, por dois motivos 

básicos: primeiro, por acreditarmos não ser possível transcrever ou registrar todos os 

momentos da entrevista, isto é, outras expressões além da oral; outro motivo foi o desejo de 

que nossa atenção pudesse ficar dedicada exclusivamente ao diálogo, sem preocupação com 

anotações que pudessem tornar o trabalho mais demorado e de certa forma incompleto – 

muito embora não tenhamos deixado totalmente de fazer isso em alguns momentos da 

entrevista.  

Ao propormos a eles que as entrevistas fossem filmadas, procuramos apresentar uma 

justificativa clara dos motivos, reafirmando nosso compromisso em manter o sigilo das 

identidades desses sujeitos, utilizando os vídeos apenas para os fins da pesquisa; assim, 

explicitamos a riqueza que as filmagens poderiam acrescentar no sentido de captação da 

maior quantidade e qualidade possível das expressões dos mesmos durante o diálogo e o 

quanto isso poderia contribuir na interpretação dos resultados, já que por meio dos vídeos 

esses diálogos poderiam ser retomados quantas vezes fossem necessárias.  

Como assinalado, tínhamos um roteiro flexível e que foi sofrendo alterações e 

adaptações a partir das primeiras aplicações da entrevista. Dentre essas adaptações destacam-

se a linguagem e a forma de abordar os assuntos, os quais variavam conforme o entrevistado. 

Muitas questões acabavam tendo que ser reelaboradas – embora conservando o mesmo teor – 

pela percepção da necessidade de utilização de uma linguagem mais simples, e mais 

esclarecedora, e que levasse o entrevistado a compreender nitidamente o que estava sendo 

perguntado.  
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Outro detalhe a ser destacado é que muitas vezes os alunos falavam muito pouco, se 

limitando a responder o que era perguntado, outras vezes se desviavam para outros assuntos, 

fora do tema. À medida que isso ocorria, percebemos que essa atitude de falar muito e fora do 

tema de discussão proposto se devia à sua angústia com problemas pessoais dos quais eles 

precisavam falar com alguém.  

Assim, a fim de ganhar a confiança desses alunos e contribuir com eles da mesma 

forma que estavam contribuindo conosco, tivemos que desenvolver a habilidade de ouvir e, 

discretamente, aos poucos, buscar na fala deles um gancho com o tema para trazê-los 

novamente para o assunto da pesquisa, sem, no entanto constrangê-los com o corte brusco de 

sua exposição. Essa postura do entrevistador corresponde a uma das recomendações de Lüdke 

e André (1986, p. 35) ao declararem que, “ao lado do respeito pela cultura e pelos valores do 

entrevistado, o entrevistador tem que desenvolver uma grande capacidade de ouvir 

atentamente e de estimular o fluxo natural de informações por parte do entrevistado”.  

Além dessas entrevistas individuais realizadas com os alunos, foi realizada também, 

posteriormente, uma entrevista coletiva (apêndice E) com esses alunos, por considerar que, 

muitos dos aspectos que não foram evidenciados na conversa individual poderiam ser 

revelados na conversa coletiva. Essa entrevista coletiva foi realizada no dia 15 de dezembro 

2009, e contou com a presença de 17 alunos e a professora de matemática, na sala de aula da 

turma e em um dos horários de aula de matemática – em uma terça-feira.  

Nesta entrevista coletiva, a professora pediu permissão para também fazer alguns 

questionamentos aos alunos, e então cedemos alguns momentos para sua participação. A 

transcrição dessa entrevista encontra-se em anexo (anexo X).  

Quanto à entrevista com a professora de Matemática, essas ocorreram em quatro 

momentos distintos, sendo que, apenas o primeiro destes foi planejado previamente, contendo 

um roteiro do tipo semi-estruturado (apêndice F). Esta entrevista foi realizada no dia 23 de 

outubro de 2009.  

As outras três entrevistas ocorreram, respectivamente, nos dias nove, 18 e 23 de 

dezembro de 2009 e não contêm um roteiro, pois ocorreram informalmente, do tipo não-

estruturado, em momentos nos quais não havíamos combinado. No entanto, dada a 

naturalidade com que emergiram consideramos importante filmá-las e transcrevê-las para 

analisar aspectos dentro de nosso objetivo de investigação, pois, segundo Rosa e Arnoldi 

(2006), a discussão orientada sobre um determinado tema de interesse, deve resultar em dados 

que possam se estabelecer como fonte de informação para a pesquisa, isto é, a entrevista “[...] 
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não se trata de um simples diálogo, mas sim de uma discussão orientada para um objetivo 

definido, [...]” (p. 17).  

A transcrição da primeira entrevista com a professora encontra-se no anexo Z e a 

transcrição das outras três nos anexos AA, AB e AC, respectivamente.  

Embora não tenhamos realizado propriamente uma entrevista com a supervisora da 

escola responsável pelo acompanhamento do PAV, tivemos alguns momentos de diálogo, nos 

quais realizamos conversas informais, não necessariamente por meio de um roteiro, mas, 

enfocando questões que foram surgindo à medida que nos aprofundávamos na pesquisa. O 

objetivo dessas conversas foram basicamente o de conhecermos um pouco mais acerca do 

desdobramento da proposta de implementação do Projeto na escola e confrontar nossas 

observações com a realidade por ela revelada e que porventura estivesse por trás dessa 

implementação.  

Algumas dessas questões estão descritas e organizadas como apêndice H. Não 

fizemos, no entanto, a transcrição das respostas da supervisora visto terem sido diversos os 

momentos informais que tivemos com ela nesse sentido.  

O roteiro da entrevista com a diretora da escola, por sua vez, foi catalogado e 

encontra-se como apêndice I.  A transcrição dessa entrevista corresponde ao anexo AE.   

Com a diretora o objetivo da entrevista foi o de conhecer melhor suas concepções 

acerca do projeto – dos alunos e do corpo docente, bem como sobre as relações família-

escola.  

Todas essas diferentes entrevistas foram realizadas por acreditarmos que esses dados, 

não apenas complementavam os dados angariados por meio dos outros instrumentos, como 

também representavam uma das formas de aprofundarmos em algumas questões sobre as 

quais não obteríamos uma compreensão isoladamente. De forma que representaram assim, 

importante contribuição para a elucidação das interpretações acerca da temática da pesquisa. 

Os resultados da análise dessas entrevistas compõem a seção IV, somando-se às análises dos 

demais instrumentos utilizados na metodologia.  

 

3.3.2.3 O arquivo “Minhas Impressões” e o instrumento “Diário de Campo” 

 

Como acentuado anteriormente, durante as observações realizadas na sala de aula, 

bem como em outros ambientes onde era desenvolvida alguma atividade de matemática com 

os alunos sujeitos da pesquisa, nos utilizamos, além do registro fiel do que ocorria naquelas 
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situações, também de registros acerca de algumas sensações que nos passavam essas 

observações.  

Imersas no ambiente em que a pesquisa se desenvolvia e envolvidas na busca de 

significados e entendimentos acerca de alguns aspectos percebidos, tornou-se quase que 

inevitável que tais impressões nos invadissem.  

Assim, em nosso diário de campo nos dedicamos a dois tipos de registros: um, no qual 

descrevíamos as situações tal como aconteciam – destacando o que considerávamos relevante 

citar – e outro, identificado com o símbolo MI – Minhas Impressões – no qual descrevíamos 

algumas percepções prévias à interpretação final do trabalho.  

Por se tratar de uma turma que, teoricamente se constituiu com base nas mesmas 

características (multirrepetência escolar, defasagem de conhecimentos), na qual os alunos 

estavam inseridos em um novo ambiente, um novo contexto de estudos, e pela proposta sob a 

qual o projeto estava sendo desenvolvido, buscávamos observar tudo – cada detalhe, cada 

expressão, a interação dos alunos, suas colocações na aula, seus comentários, suas relações 

com a professora, com a disciplina, suas expectativas, aspectos acerca da autoestima, suas 

posturas, crenças e valores, além do que se referia à escola de forma geral, concernente à 

presença dessas classes em seu interior, enfim, todos os aspectos que se destacassem naquele 

contexto.  

O fato da constituição e funcionamento dessas classes de aceleração representar, ainda 

que de forma latente na proposta do projeto PAV, certa ruptura com a forma seriada de 

desenvolver o processo de ensino e aprendizagem e, a ênfase dada no Projeto de que a 

proposta representava uma metodologia alternativa, foram determinantes do nosso interesse e 

estímulo em buscar captar os mais discretos detalhes que estivessem envolvidos em cada 

situação que acontecia durante o período em que estivemos no campo.   

Nesses registros descrevíamos como nos sentíamos; o que cada situação vivenciada 

estava significando para nós, na direção do nosso foco de pesquisa; o que estaria significando 

para os sujeitos envolvidos e que implicações estavam sendo percebidas em decorrência.  

Ressaltamos, entretanto, que esse procedimento, tal como destacam Lüdke e André 

(1986, p. 27), deve ser utilizado com muito cuidado para não produzir uma visão distorcida do 

fenômeno ou uma representação parcial da realidade.  

Nessa linha de raciocínio apontada pelos referidos autores, acreditamos que foram 

tomados os devidos cuidados, de forma que esse procedimento se mostrou importante nesta 

pesquisa como auxílio à nossa interpretação dos dados, sobretudo pela contribuição 



129 

 

proporcionada na retomada e no confronto dessas visões com as principais análises dos 

resultados encontrados.  

Diante disso relevamos ainda dizer que, todas as análises e interpretações realizadas 

nesse trabalho, embora tenham sido realizadas sob o ponto de vista teórico da pesquisadora 

em questão, foram guiadas tendo sempre em mente a questão diretriz e os objetivos da 

pesquisa, de forma a não perder o foco da investigação, ou seja, a questão diretriz e o objetivo 

geral da pesquisa – já retomados nesta seção – nortearam esse trabalho investigativo e 

interpretativo durante todo o tempo, como forma da pesquisadora ter sempre em mente os 

caminhos pelos quais se guiaria.   

Outro instrumento fundamental foi o Diário de Campo. Esse diário consistiu em um 

caderno de anotações que levamos para o campo de pesquisa para realizar nossos registros de 

observação. O formato desse diário não é algo determinado, podendo variar desde um caderno 

ou bloco de anotações até um computador comum, processador de textos. Essa opção vai 

depender da realidade de cada pesquisador e do campo no qual este investiga.  

No nosso caso, optamos por levar para o campo um caderno – a fim de evitar chamar a 

atenção dos alunos – deixando o computador para ser utilizado em casa, após voltarmos do 

campo, quando retornávamos aos nossos manuscritos e passávamos para a forma digital, 

transformando-os em notas de campo, pois,   

 

o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso 
da recolha e refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo. [...] Depois de voltar 
de cada observação, entrevista, ou qualquer outra sessão de investigação, é típico 
que o investigador escreva, de preferência num processador de texto ou computador, 
o que aconteceu. [...] uma descrição das pessoas, objetos, lugares, acontecimentos, 
atividades e conversas. Em adição e como parte dessas notas, o investigador 
registrará ideias, estratégias, reflexões e palpites, bem como os padrões que 
emergem. Isto são as notas de campo. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 150).   

 

Assim, durante nossa imersão no campo nos utilizamos amplamente desse 

instrumento, registrando observações acerca dos conteúdos que a professora ensinava, a forma 

como ela procedia, as estratégias e recursos que utilizava. Registramos também observações 

acerca das dificuldades que foram sendo percebidas, tanto por parte dos alunos quanto por 

parte da professora de matemática, no desenvolvimento das aulas, durante a realização das 

propostas de atividades, trabalhos e provas.  

Em muitos momentos, tivemos a oportunidade de ter em mãos – mostrados pela 

professora – cadernos dos alunos, nos quais observávamos a forma de raciocínio e o 
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desenvolvimento de resolução de problemas, e anotávamos no diário o que considerávamos 

relevante.   

 Por considerarmos importante na composição dos dados, tivemos acesso às diferentes 

formas de avaliação utilizadas pela professora, anotando observações acerca disso, outras 

vezes, em que a avaliação foi escrita, tivemos a oportunidade de conseguir uma cópia e 

afixamos no diário junto com as anotações sobre estas.  

 Nesse diário constam também anotações de episódios de aula vivenciados por nós, 

contendo as expressões utilizadas pelos alunos, e também o relato de alguns momentos de 

diálogo da professora com a turma acerca de diferentes assuntos, dentre eles a questão da 

ética e da sexualidade. Enfim, o diário de campo foi, sem dúvidas, um poderoso recurso 

utilizado nesta investigação.  

 

3.3.2.4 As Fichas Individuais dos Alunos 

 

 Essas fichas referem-se a um tipo de documento escolar utilizado pela secretaria da 

escola como forma de arquivar dados de toda a vida escolar do aluno, isto é, informações 

acerca de sua trajetória escolar, tanto de desempenho quanto disciplinar. Consta também 

endereço, nome dos familiares, se o aluno utiliza algum medicamento, se tem algum problema 

de saúde, dentre outros.  

Essa ficha é um documento individual, isto é, cada aluno tem a sua própria ficha, cuja 

atualização fica na responsabilidade da secretaria de cada escola, no sentido de movimento do 

aluno de uma escola para outra, ou se evade, reprova, etc. Fica arquivada em sua pasta 

individual e não é permitido retirá-la das dependências da escola, de forma que tivemos que 

fazer o trabalho de análise dessas fichas, referentes a cada aluno do PAV envolvido na 

pesquisa, na própria escola.  

Os resultados obtidos a partir da análise dessas fichas foram utilizados na interpretação 

de outros dados produzidos na pesquisa, sobretudo no que se refere ao perfil dos alunos. Esses 

resultados encontram-se embutidos nas demais análises realizadas na pesquisa e apresentadas 

na seção IV.  

Os resultados das análises dessas fichas não foram discutidos de forma 

individualizada, sobre cada aluno, mas como um todo, tanto nas observações gerais, quanto 

nas específicas, utilizando neste último caso, pseudônimos para os alunos e os professores, 
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tendo em vista o critério de sigilo – já mencionado – próprio nas pesquisas de cunho 

qualitativo.   

 

3.3.2.5 Os Documentos Oficiais do Projeto de Aceleração da Aprendizagem  

 

 Consideramos neste contexto, como documentos oficiais do Projeto de Aceleração, os 

documentos referentes ao Projeto Acelerar para Vencer, isto é, os registros que estabelecem, 

fundamentam e direcionam a proposta de implementação das classes de aceleração no interior 

das escolas, no estado de Minas Gerais, sendo, portanto, de grande importância para elucidar 

a análise dos dados obtidos.  

Dentre esses documentos destacam-se: o texto do Projeto Estruturador (já apresentado 

na seção II – subseção 2.3.1) com sua filosofia, crenças, concepções, objetivos, metas e Guias 

de Orientações; a Resolução nº 1.033 – que institui o Projeto PAV; a Resolução nº 1.086; a 

Resolução nº 666; os ofícios circulares – nº101/08, nº 384/08, nº 398/08, nº 400/08, nº 005/09; 

nº 222/09, nº 36/10, nº 52/10 e nº 487/10, dentre outros documentos. Dos quais obtivemos 

cópia, durante nosso trabalho de campo, por meio de visitas à Superintendência Regional de 

Ensino responsável pelas orientações à escola investigada.   

 Durante nossas leituras e buscas adicionais por informações acerca do Projeto que 

estava sendo implementado na escola, ficamos a par da existência de um espaço virtual na 

internet denominado Centro de Referência Virtual do Professor – CRV96 - um ambiente 

virtual preparado para alocar informações acerca desse projeto. Este site é mantido e 

alimentado pela SEE/MG, rico em informações importantes para os docentes, sobretudo 

acerca do Projeto PAV, contendo um espaço especialmente preparado para disponibilizar 

informações sobre o Projeto, tais como: os Guias de Orientação Curricular de todas as 

disciplinas; Os Guias de Orientação aos Professores de cada disciplina; exemplos e sugestões 

de oficinas de atividades de conteúdos que podem ser desenvolvidas com os alunos, inclusive 

com recursos de fazer o download diretamente desse site, dentre muitos outros recursos que 

esse ambiente proporciona ao professor que atua no Projeto. 

 A revisão desses documentos foi muito significativa para o encaminhamento da 

pesquisa por conterem informações detalhadas acerca da normatização, funcionamento, 

coordenação, pressupostos, enfim, uma série de pontos diretamente relacionados ao nosso 

tema de pesquisa, de forma que julgamos por bem fazermos uma síntese dos principais pontos 
                                                
96 SEE/MG - Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Centro de Referência Virtual do Professor 
(CRV). Disponível em: <http://www.educacao.mg.gov.br> 
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encontrados em cada um desses documentos, sobretudo por acreditarmos que o conhecimento 

dessas informações constitui-se em importante contribuição para o entendimento e análise dos 

dados dessa pesquisa.  

Por uma questão de organização estrutural dessa apresentação, optamos por intitulá-

los simplesmente por “documento”, acrescentando a cada apresentação, o número de ordem 

na sequência da apresentação. Assim, como foram analisados 11 documentos, esses foram 

nomeados por meio de números, a partir do um até o onze, da seguinte forma: (1º) documento 

1, (2º) documento 2, e assim sucessivamente, conforme se observa a seguir:   

 

(1º) Documento 1 – Resolução SEE/MG nº 1033 (anexo B) de 17 de janeiro de 2008: dispõe 

sobre a implantação do Projeto de Aceleração da Aprendizagem Acelerar para Vencer, para 

alunos do Ensino Fundamental da rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Essa Resolução 

institui com base na LDB 9394/96 (art. 24, inciso V, alínea b), nas escolas da rede estadual de 

Ensino Fundamental, o Projeto Acelerar para Vencer, nos seguintes termos:  

 

Fica instituído, em caráter emergencial, nas escolas da rede estadual de ensino 
fundamental, o Projeto de Aceleração da Aprendizagem “Acelerar para Vencer”, 
destinado aos alunos que apresentam, pelo menos, 02 (dois) anos de distorção 
idade/ano de escolaridade. (Art. 1º).  

 

Apresenta como organização da aceleração de estudos no Ensino Fundamental, a 

seguinte estrutura: 1) Aceleração I – para os alunos dos anos iniciais (1º ao 5º anos) e, 2) 

Aceleração II – para os alunos dos anos finais. Neste caso, consideram-se dois períodos 

letivos: a) 1º período de aceleração – para estudos correspondentes ao 6º e 7º anos do Ensino 

Fundamental de nove anos; e, b) 2º período de aceleração – para estudos correspondentes ao 

8º e 9º anos do Ensino Fundamental.  

Ao instituir e organizar esse projeto, essa Resolução destacou como objetivos 

fundamentais da implementação da aceleração de estudos, o aumento da proficiência média 

dos alunos nesse nível de ensino; a redução progressiva das taxas de distorção idade/ano de 

escolaridade; a promoção da aquisição de competências e habilidades básicas indispensáveis 

ao sucesso do aluno na vida e na escola; e, o fortalecimento da autoestima dos alunos ao 

inseri-los no ano escolar adequado para o prosseguimento dos estudos.  

Em atendimento a esse último objetivo esse documento define que, os alunos da 

aceleração I e II, ao superarem sua distorção, sejam integrados às turmas regulares 

correspondentes à sua faixa etária.  
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Além disso, para o alcance dos demais objetivos, recomenda que sejam organizados 

grupos temporários de alunos do Projeto, da mesma turma ou de turmas distintas, que ainda 

não tenham adquirido as capacidades de leitura e escrita, para que tenham atendimento 

diferenciado na escola. Segundo essa Resolução, para essas turmas ou grupos temporários 

seriam indicados professores alfabetizadores que consolidariam o processo de alfabetização e 

letramento desses alunos.  

Outro ponto importante a ser destacado nesse documento trata-se da previsão de que a 

aceleração de estudos deveria funcionar mediante o regime de progressão continuada, como 

estratégia pedagógica para melhor acompanhamento do progresso do aluno. Em seu artigo 5º 

determinou que o Projeto fosse implementado inicialmente, nas escolas de Ensino 

fundamental da Rede Estadual de Ensino da Região do Norte de Minas, Jequitinhonha, 

Mucuri e Rio Doce e nas Unidades de ensino da Região Metropolitana de Belo Horizonte, já 

que a proposta foi instituída em caráter emergencial, abrangendo primeiro as regiões do 

Estado que estivessem se mostrando mais carentes nesse sentido.  

 

(2º) Documento 2 – Ofício Circular nº 101/08 (anexo E) de 15 de abril de 2008: com a 

finalidade de esclarecer às Superintendências Regionais de Ensino a alguns de seus 

questionamentos acerca do novo projeto implementado – Projeto Acelerar para Vencer - 

PAV, foi encaminhado, pela SEE/MG, esse Ofício cujo conteúdo esclarece sobre como 

proceder à enturmação dos alunos em aceleração; como desenvolver a avaliação da 

aprendizagem no PAV; e, sobre as turmas de letramento.  

Quanto à enturmação dos alunos do Projeto, a recomendação era a de que a escola 

deveria identificar os alunos dos anos iniciais e/ou finais, com dois anos ou mais de distorção 

idade/ano de escolaridade, em decorrência de múltipla repetência e/ou evasão, considerando 

esse critério e observando o quadro de percurso do aluno, conforme explicitado a seguir:  
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QUADRO 2 – Quadro representativo do processo de enturmação e do percurso do aluno 
inserido PAV 

Situação em 
2008 

Anos Iniciais Anos Finais 

Anos de 
Escolaridade 

1º  
Ano 

2º  
Ano 

3º 
Ano 

4º 
Ano 

5º  
Ano 

6º  
Ano 

7º  
Ano 

8º  
Ano 

9º  
Ano 

Idade 
cronológica 

(anos) 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Aluno com 
Idade 

cronológica a 
partir 

de...(anos)  

08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Projeto 

Aceleração I Aceleração II 
No final do período letivo, adquiridas as 
competências e habilidades, observar a idade 
cronológica para: 
- Inserir o aluno no ano do ensino regular 
correspondente a sua idade. 
- Concluir os anos iniciais e ser inserido no ano 
do ensino regular correspondente a sua idade ou 
no 1º da Aceleração II. 

1º Período 2º Período 
No final do período 
letivo, adquiridas as 
competências e 
habilidades, 
observar a idade 
cronológica para: 
- Inserir o aluno no 
ano do ensino 
regular 
correspondente a 
sua idade ou no 2º 
período da 
Aceleração II. 
 

No final do 
período letivo, 
adquiridas as 
competências e 
habilidades, o 
aluno concluirá o 
ensino 
fundamental. 
 
 
 

Fonte: SEE/MG e Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica  

   

Quanto à avaliação da aprendizagem no Projeto PAV, a concepção traduzida pelo 

Ofício foi a de que se deveria atribuir à avaliação o significado da valorização das 

possibilidades do aluno ao invés das suas limitações, isto é, a avaliação deveria ser vista como 

uma estratégia para melhor acompanhar o desenvolvimento contínuo e progressivo do aluno, 

como um meio para o processo de construção do conhecimento.  

Assim, a operacionalização das atividades nessas classes de aceleração deveria adotar 

iniciativas nesse sentido, tendo em vista que esse Projeto se destinava a corrigir a trajetória do 

aluno, procurando atuar sobre o problema da repetência e da evasão para garantir a 

continuidade de seu processo educativo.  

No que concerne às turmas de letramento, o ofício esclarece que, como havia sido 

evidenciado nas turmas de Aceleração I e Aceleração II, situações de alunos com necessidade 

de complementar o processo de alfabetização, a escola poderia organizar os alunos com essa 
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defasagem e solicitar à SEE/MG atendimento a estes, em turmas de letramento, por meio do 

contrato de um professor alfabetizador.  

No entanto, essas turmas poderiam funcionar dessa forma, até no máximo final do mês 

de maio – do mesmo ano desse ofício. Após este período, os alunos que tivessem vencido 

suas dificuldades de alfabetização e letramento voltariam às suas turmas de origem – PAV – 

para prosseguimento do processo de Aceleração. Os alunos que não conseguissem completar 

o processo de alfabetização deveriam ser atendidos pela escola no contra turno de seu período 

de estudos, em trabalho de reforço, sem designação de professor específico para esta 

atividade.  

Esse documento reforça ainda que os ritmos individuais deveriam ser observados, e 

que as oportunidades de aprendizagem deveriam acontecer durante todo o processo de 

aceleração, com a adoção da progressão continuada, cabendo à escola buscar alternativas que 

permitissem a esses alunos atingir os patamares de conhecimento desejados.  

 

(3º) Documento 3 – Resolução 1086 (anexo C) de 16 de abril de 2008: dispõe sobre a 

organização e o funcionamento do Ensino Fundamental nas escolas estaduais de Minas 

Gerais.  A consulta a essa Resolução foi importante porque seu texto contém informações que 

vinham de encontro à alguns pontos que estavam estreitamente relacionados com a nossa 

investigação, tal como a organização da escola fundamental em ciclos.  

Esse documento esclarece, em seu artigo 2º, que o Ensino Fundamental, com duração 

de nove anos, estrutura-se em cinco anos iniciais (1º, 2º, 3º, 4º e 5º), organizados em ciclos e 

quatro anos finais (6º, 7º, 8º e 9º), organizados em anos de escolaridade.  

Os cinco anos iniciais estão organizados em dois ciclos, sendo: I – Ciclo de 

Alfabetização (1º, 2º e 3º anos), com duração de três anos de escolaridade e II – Ciclo 

Complementar (4º e 5º anos), com duração de dois anos de escolaridade.  

Define ainda as habilidades que o aluno deve ter adquirido ao final de cada ciclo, bem 

como as ações e estratégias que a escola deve empreender para o alcance das mesmas. Define 

para os quatro anos finais do Ensino Fundamental a denominação de 6º, 7º, 8º e 9º anos e 

prevê a adoção da Progressão Parcial (art. 16) nesses quatros anos, para o aluno que não 

obtiver desempenho mínimo em até duas disciplinas, sendo que ficará retido quando isso 

acontecer em três ou mais disciplinas.  

Outro ponto fundamental contemplado por essa Resolução trata-se da organização 

curricular dos anos finais do Ensino Fundamental (art. 15), que, segundo este documento 
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deverá observar as diretrizes contidas nos Conteúdos Básicos Comuns – CBC, definidos pela 

Resolução SEE nº 666/2005, de 08 de abril de 2005 (anexo D). 

Relevamos explicitar esses detalhes dessa Resolução porque a escola onde a pesquisa 

foi desenvolvida funciona com base também neste documento, que orienta o Ensino 

Fundamental, já que os alunos – sujeitos da pesquisa – encontram-se nesse nível de ensino, o 

que nos assegura dizer que tais informações poderiam contribuir na melhor compreensão das 

características do contexto desta pesquisa.  

 

(4º) Documento 4 – Ofício Circular nº 384/08 (anexo F) de 04 de dezembro de 2008: Este 

documento traz orientações acerca das diretrizes estabelecidas para a operacionalização do 

PAV nos anos finais do Ensino Fundamental no que se refere: ao desenvolvimento da 

proposta curricular; à organização por áreas de conhecimento; à integração entre disciplinas e 

áreas; e, sobre registros nos documentos escolares.  

 Quanto ao desenvolvimento da proposta curricular, destaca a importância das unidades 

de ensino do PAV em considerar, na operacionalização da Proposta Curricular, o que 

sinalizam os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’ s, os Conteúdos Básicos Comuns – 

CBCs e o material didático pedagógico específico do Projeto, no sentido da flexibilização e da 

superação da fragmentação característica de um currículo totalmente disciplinar para uma 

organização por áreas de conhecimentos.  

 Segundo o ofício, essa organização por áreas de conhecimento constitui-se em 

importante fator de desenvolvimento do trabalho nesse tipo de Projeto devido à forma como 

estrutura os conteúdos, isto é, de forma a considerar os princípios pedagógicos da 

interdisciplinaridade, contextualização, identidade, diversidade e autonomia, os quais 

possibilitam a redefinição da forma, seleção e organização dos conteúdos e a definição de 

metodologias a serem utilizadas nas escolas.  

 Quanto à organização dos conteúdos por áreas de conhecimento, relevamos acentuar o 

que o destaca o ofício, ao afirmar que a flexibilidade percebida por lei quanto à organização 

curricular do PAV deve ser considerada, tanto momento de igualdade de oportunidades, 

condições e formação comum, quanto de pluralidade de concepções, de diversidade de 

situações e de diferenças específicas.  

No entanto, é importante levar em conta o que o próprio ofício orienta de forma 

complementar, acerca dessa organização em áreas, no sentido de possibilitar o fortalecimento 

do trabalho coletivo dos professores, no ato de compartilhar a responsabilidade pelo trabalho 

pedagógico e de formação ao qual o Projeto deve se vincular durante seu desenvolvimento.  
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No que concerne à integração entre disciplinas e áreas, o ofício ressalta a importância 

do professor do Projeto entender que não se trata de ter que se despir de sua especialidade, ou, 

da especialidade da disciplina com a qual trabalha, mas que, é a partir dessa sua especialidade 

e olhando-a como contribuição para uma formação integral do aluno que será um educador 

melhor na linha interdisciplinar. Assim, a orientação é a de que o professor tenha liberdade de 

ministrar legalmente outras disciplinas que pretenda integrar à sua área de conhecimento, 

quando for o caso.   

  

(5º) Documento 5 – Ofício Circular nº 398/08 (anexo G) de 04 de dezembro de 2008: Este 

Ofício teve o objetivo de complementar as orientações contidas na Resolução nº 1086, 

sobretudo acerca da progressão continuada97 nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

esclarecendo sobre as ações e responsabilidades das escolas quanto aos alunos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, que não consolidarem a aquisição de algumas capacidades ao 

final dos ciclos.  

A revisão deste documento foi importante porque, embora seja direcionado aos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e a nossa pesquisa tenha como sujeitos os alunos dos anos 

finais, a progressão continuada discutida neste documento também constitui uma das 

orientações do Projeto de Aceleração da Aprendizagem do qual estamos falando, ou seja, 

tanto nos anos finais quanto iniciais do Projeto, a orientação é a de que seja adotado o regime 

de Progressão Continuada.  

 

(6º) Documento 6 – Ofício Circular nº400/08 (anexo H) de 04 de dezembro de 2008: Este 

Ofício foi enviado pela Superintendência de Educação Infantil e Fundamental do Estado de 

Minas Gerais, mediante dúvidas e solicitações de algumas SREs – tendo em vista a 

proximidade do encerramento das atividades letivas do primeiro ano de implantação do 

Projeto Acelerar para Vencer – PAV. O objetivo foi o de esclarecer e orientar a respeito das 

dúvidas dessas SREs.  

Constitui conteúdo desse documento orientações acerca da modalidade dos estudos de 

recuperação dos alunos do PAV, declarando que esses devem ter os mesmos direitos e 

oportunidades de estudos de recuperação ao longo e ao final do ano letivo que os alunos do 

Ensino Regular.  

                                                
97 Prevista na Resolução nº 1033, em seu artigo 4º, parágrafo 1º nos seguintes termos: “A aceleração de estudos 
funcionará mediante o regime de progressão continuada, como estratégia pedagógica para melhor 
acompanhamento do progresso contínuo do aluno. 
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Nesse sentido, orienta que a escola deve fazer todo o esforço para que os alunos do 

Projeto realmente acelerem seus estudos, recuperando o tempo perdido para prosseguir 

aprendendo, nas turmas do projeto ou no Ensino Regular, conforme a idade e o ano de 

escolaridade.  

Outro ponto destacado neste documento foi o de que, como o Projeto prevê como uma 

de suas estratégias a Progressão Continuada, todas as orientações contidas no Ofício Circular 

nº 398/08 deveriam ser aplicadas aos alunos de aceleração I e II, com as necessárias 

adaptações. Reafirma ainda que, como um dos objetivos do Projeto consistia em acelerar a 

aprendizagem dos alunos, não se admite no PAV, a progressão parcial, prevista para os anos 

finais do ensino regular.  

Um terceiro ponto chama especial atenção para a observação referente a todas as 

orientações contidas no Ofício Circular nº 384/08 – já apresentado como documento 4 – 

quanto à operacionalização da proposta curricular dos anos finais do PAV.  

 

(7º) Documento 7 – Ofício Circular nº 005 (anexo I) de 13 de janeiro de 2009: Este 

documento foi enviado para as Escolas Públicas Estaduais onde estava sendo desenvolvido o 

Projeto PAV, tendo em vista o questionamento sobre esse Projeto, por parte das referidas 

escolas. O objetivo desse envio foi o de prestar esclarecimentos acerca desses 

questionamentos.  

Os itens constantes nesse ofício são os seguintes: (1) Esclarecer a qual clientela se 

destinava o projeto PAV e como a escola deveria proceder à seleção desses alunos; (2) 

Informar sobre os casos de alunos inseridos no PAV, mas que estavam em Progressão Parcial 

no ensino regular. Entretanto, esses itens não serão aqui discriminados por já terem sido 

explanados anteriormente, na seção II, subseção 2.3.1, quando apresentamos o conteúdo do 

Projeto Acelerar para Vencer.  

 

(8º) Documento 8 – Ofício Circular nº 222/09 (anexo J) de 04 de dezembro de 2009: Este 

Ofício foi encaminhado para as escolas nas quais o PAV estava em funcionamento, a fim de 

prestar esclarecimentos e orientar sobre os resultados finais do PAV em 2009 e a sua 

continuidade em 2010.  

Salienta que o Projeto teria continuidade, no ano de 2010, em todas as 46 SREs do 

Estado de Minas Gerais, considerando seus objetivos de acelerar a aprendizagem dos alunos 

em distorção e regularizar o fluxo escolar.  
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Dentre os itens tratados no conteúdo deste Ofício, salientamos a afirmação de que 

implementar o Projeto na escola não é uma escolha, mas sim, um dever, um compromisso das 

escolas, afirmação assim expressa no ofício: “a implementação deste Projeto nas escolas não 

é, pois, uma opção do (a) Diretor (a), mas um dever, tendo em vista as metas de redução de 

fluxo previstas e pactuadas entre Governo/SEE/SRE e escolas.” (p. 1).  

Orientou também que, imbuídas deste compromisso, as escolas devem ficar atentas no 

sentido de atender a todos os alunos em Aceleração da Aprendizagem, caso possua número 

suficiente de alunos para formar turma (s), e que, caso o número de alunos seja insuficiente 

para a formação dessas turmas na própria escola, os mesmos deverão ser encaminhados para a 

escola mais próxima para que possam freqüentar as aulas dentro do Projeto.  

O Ofício retoma ainda orientações prestadas anteriormente pelo Ofício nº 400/08 

(documento 6) acerca da responsabilidade da escola em garantir aos alunos do Projeto, os 

mesmos direitos e oportunidades de recuperação devidos aos alunos do Ensino Regular.    

Ao final, esclarece que ficam mantidas todas as orientações repassadas em 2008 e 

2009 acerca da estrutura e funcionamento do Projeto nas escolas estaduais.    

 

(9º) Documento 9 – Ofício Circular nº 36/10 (anexo K) de 18 de fevereiro de 2010: Este 

Ofício foi enviado pela Diretora da escola investigada à SRE à qual se vincula, tendo como 

conteúdo os resultados finais do PAV – 1º e 2º períodos – referentes ao ano de 2009, em 

resposta à solicitação dessa Superintendência e à SEE/MG.  

Trata-se de um formulário encaminhado por cada SRE às suas respectivas escolas 

atendidas, nas quais funcionava o PAV no estado, para que essas pudessem preencher os 

resultados finais de desempenho dos alunos referentes ao funcionamento do PAV em 2009.  

Os itens desse formulário98 que deveriam ser preenchidos por cada escola eram os 

seguintes: matrícula inicial (nº de alunos em 31/03/2009); nº de alunos evadidos; nº de 

transferências expedidas; novas matrículas durante o ano ou transferências recebidas; 

matrícula final (nº de alunos existentes em 15/12/2009); nº de alunos integrados ao ano de 

escolaridade subsequente, no Ensino Regular; nº de alunos que freqüentarão o PAV em 2010; 

nº de alunos não aprovados ou integrados a outro ano regular.  

 

                                                
98 As análises realizadas acerca dos resultados preenchidos nesse formulário encontram-se na seção IV, subseção 
4.2.1.2 desse trabalho. 
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(10º) Documento 10 – Ofício Circular nº 52/10 (anexo L) de 12 de março de 2010: Este 

Ofício foi encaminhado às SRE, pela SEE/MG, em decorrência dos resultados do Censo 

Escolar 2009, sobre alunos reprovados nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Foi enviado às escolas após essas terem preenchido o referido formulário, tratado no 

Ofício 36/10 (documento 9), e enviado de volta às SREs. Resultados que fugiram às 

recomendações da SEE/MG, no que diz respeito à ocorrência de reprovações dos alunos do 

PAV.  

 Assim, esse Oficio nº 52 vem alertar para o fato de que, como a progressão continuada 

é a estratégia pedagógica adotada para os ciclos, não faz sentido a reprovação, uma vez que 

essa estratégia deve se apoiar em outras que primem pelo atendimento diferenciado do aluno a 

fim de garantir sua efetiva aprendizagem.  

Essas estratégias em torno da adoção da Progressão Continuada referem-se às ações, 

por parte da escola para que a aprendizagem do aluno seja garantida, como por exemplo, para 

os alunos que não conseguirem consolidar as capacidades previstas, a escola deverá proceder 

ao seu agrupamento, com atendimento diferenciado e pelo tempo que for necessário. Fica 

claro a partir desse documento, que a Resolução 1086/08 não permite a reprovação de alunos 

dentro dos ciclos.  

Envia também, além dessas orientações, a relação das Escolas Estaduais de cada SRE 

à qual se vinculam, o número de alunos reprovados e solicita que sejam reorganizadas as 

turmas de alunos vigentes, para que sejam incluídos nelas os alunos que foram reprovados 

indevidamente, isto é, a escola deveria voltar atrás em seus resultados do final do ano letivo, 

reconsiderando a situação de cada um dos alunos que foram reprovados, colocando-os nos 

ano de escolaridade conforme sua idade (grifos nossos).  

 Estabelece a data de 31 de março de 2010, como prazo para a correção, no Censo 

Escolar “Situação do aluno 2009”, das informações anteriormente enviadas pelas escolas 

acerca do fluxo dos alunos, no qual estas deveriam digitalizar os dados corretos acerca desse 

movimento, conforme orientações nesse Ofício. 

 Embora esse Ofício tenha sido direcionado às escolas de Ensino Fundamental – séries 

iniciais - consideramos relevante trazer tais informações uma vez que, como já citamos no 

PAV as estratégias recomendadas são análogas, isto é, não pode haver reprovação; o aluno 

deve ser acelerado e se não adquirir as habilidades e capacidades necessárias e adequadas à 

sua faixa etária e de escolarização, a escola deve elaborar estratégias diferenciadas e 

adicionais para garantir que isso ocorra. Além disso, esse Ofício foi também encaminhado à 

escola onde a pesquisa se desenvolveu.    
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(11º) Documento 11 – Ofício nº 487/10 (anexo M), de 24 de março de 2010: Este Ofício foi 

encaminhado às escolas nas quais funcionavam o PAV, como resposta à uma consulta feita 

por algumas escolas à SEE/MG solicitando orientações sobre como proceder com alunos dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, reprovados por freqüência e que não apresentavam 

desempenho satisfatório para serem reclassificados.  

Embora seja um Ofício resposta, e, ainda que esteja direcionado ao PAV dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, de forma semelhante ao que temos justificado na abordagem 

dos documentos anteriores que se direcionam a outro nível de ensino, consideramos 

importante aqui trazê-lo e explicitar seu conteúdo, visto que tais orientações são também 

extensivas aos anos finais, além do que, são esses alunos e alunas – egressos dos anos iniciais 

– que serão recebidos posteriormente pelas escolas que atendem o PAV nos anos finais.  

As orientações prestadas pela Superintendência de Educação Infantil e Fundamental 

foram as de que, os alunos nessa situação, deveriam ter sido acompanhados pela equipe 

pedagógica sem caracterizar infrequência, uma vez que o trabalho realizado pelas escolas é 

monitorado pelas equipes das Superintendências Regionais de Ensino, isto é, considerando-se 

que esse acompanhamento havia sido anteriormente orientado para ocorrer em cada unidade 

de ensino, tais situações de infrequência não deveriam existir no Universo do Programa.  

Outro item importante nesse Ofício foi o fato de ter reafirmado orientação 

anteriormente enviada às escolas, no sentido de que, em uma prática pedagógica que emprega 

a Progressão Continuada, o processo de avaliação deveria acontecer em todos os momentos 

do processo ensino e aprendizagem, e a escola deveria buscar todas as alternativas para que o 

aluno atingisse os patamares de conhecimento desejados.  

Nesse sentido, o referido Ofício enfatiza que, no regime de Progressão Continuada, a 

reprovação não deve acontecer, não no sentido de facilitação do processo, mas de se pautar no 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico fundamentado na individualização das 

atividades curriculares que assegurem o respeito ao ritmo da aprendizagem de cada aluno.  

Ainda com relação à Progressão Continuada, encontramos nesse Ofício a afirmação de 

que a Resolução SEE nº 1086/08 não contempla em princípio, a reprovação pura e simples, e 

sim, o agrupamento dos alunos pelo tempo que for necessário para atendê-los 

diferenciadamente, e, após consolidadas as capacidades previstas, integrá-los à turmas 

correspondentes à idade/ano de escolaridade.  
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3.4 Implicações e Limitações do Estudo  
 

 Como já acentuado, o objetivo desta pesquisa consistiu em acompanhar uma classe de 

alunos em atraso escolar, nos anos finais do Ensino Fundamental, participantes de um Projeto 

de Aceleração da Aprendizagem em processo de implementação em uma escola pública 

estadual, com vistas a analisar, explicitar e discutir acerca dos aspectos que se destacassem 

neste processo. A turma de alunos que participou da investigação estava cursando o nível de 

aceleração correspondente ao 6º e 7º anos do ensino regular.  

Pelo fato de o universo de investigação ter como sujeitos, um grupo de alunos, sua 

professora de matemática e uma escola específica, os dados produzidos corresponderam às 

singularidades desses alunos, da professora e da escola, onde a classe estava inserida, e 

também de seu entorno – esse constituindo o contexto de desenvolvimento da pesquisa – o 

que a caracterizou também como um estudo de caso.  

Nesse tipo de estudo uma das grandes preocupações que ocorrem é quanto à 

possibilidade de generalizações. Nesse sentido, neste estudo, também nos ocorreu tal 

preocupação, uma vez que, embora num universo específico e num contexto particular, a 

investigação se inseriu numa problemática de âmbito geral na área da educação brasileira 

(fracasso escolar) sendo essa preocupação quase que inevitável.  

Quanto a isso Lüdke e André (1986), assinalam que nos estudos de caso, a 

generalização do que foi apreendido num contexto para outro contexto semelhante, vai 

depender muito do tipo de leitor, ou de usuário do estudo. Afirmam que é possível que um 

determinado leitor, por exemplo, buscando alguma generalização, perceba a semelhança de 

muitos aspectos de um caso particular com outros casos ou situações por ele vivenciadas, e 

consiga estabelecer assim uma generalização naturalística (STAKE, 1978). No entanto,  

 

Esse tipo de generalização ocorre, no âmbito do indivíduo, através de um processo 
que envolve conhecimento formal, mas também impressões, sensações, intuições, ou 
seja, aquilo que Polanyi chama de conhecimento tácito. O estudo de caso parte do 
princípio de que o leitor vá usar esse conhecimento tácito para fazer as 
generalizações e desenvolver novas ideias, novos significados, novas compreensões. 
(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 23).     

   

 

Assim, consideramos que a grande importância desse tipo de estudo seja de fato a 

reflexão suscitada no desenvolvimento da pesquisa, a inserção no movimento de pesquisas 
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existentes na temática, com possibilidade de emergência de novos elementos, ou de 

aprofundamento da problemática em questão e não necessariamente a extensão da realidade 

investigada para outros contextos.  

  

3.5 Os Caminhos da Pesquisa  
 

Abrir este espaço para a apresentação acerca dos caminhos percorridos para o 

desenvolvimento desta pesquisa significa explicitar como ocorreu a emergência dos 

elementos que embasam este estudo.  

Ao optar pela socialização do processo de construção de nossa pesquisa acreditamos 

estar abrindo uma possibilidade mais ampla de entendimento acerca das diversas situações 

vivenciadas, notadamente pelo fato de que, ao longo do percurso esse caminho foi sendo 

construído e reconstruído, visto que o processo de produção dos dados pautou-se em 

cuidados, estratégias e ações sempre advindas de possibilidades e não de escolhas pré-

definidas, e, nesse caminhar fomos construindo os caminhos da pesquisa.  

Como já mencionado na introdução desse estudo, trabalhamos na escola em questão, 

desde o ano de 1990, quando ainda éramos estudantes do curso de graduação em Matemática. 

Também declaramos que, desde o início de nossa carreira na educação, atuamos na docência, 

com a disciplina de matemática, tendo passando pelos dois níveis de ensino: Fundamental e 

Médio.  

Além disso, foram explicitados os motivos pelos quais escolhemos como universo da 

pesquisa, a escola na qual realizamos a investigação, bem como nossa opção por essa 

temática. Assim, nos dedicamos nesta seção a descrever como se deu o processo de 

constituição de nosso conjunto de dados, ao lado do qual lançamos nosso olhar analítico e 

interpretativo.  

Realizamos assim, uma narrativa sobre a forma pela qual esse trabalho se desenvolveu 

no campo de pesquisa, desde o primeiro contato com a escola – a partir da proposta de 

investigação – até sua finalização – com o processo de entrevistas dos sujeitos envolvidos e a 

busca de dados nos documentos da escola – última etapa da constituição dos dados que 

realizamos.  

Antes mesmo de participarmos do processo seletivo para o mestrado que ora estamos 

cursando, na Universidade Estadual Paulista - UNESP, em Rio Claro, conversamos 
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informalmente com a diretora da referida escola a fim de sondar a possibilidade de 

desenvolvermos lá nossa pesquisa.  

Percebendo as dificuldades que a escola vinha enfrentando no desdobramento da 

proposta de constituição das classes de aceleração da aprendizagem por ser um projeto novo e 

de certa forma inovador, pela rapidez com que tudo estava acontecendo, desde o início da 

implantação dessas turmas, e considerando aquele contexto carente de um olhar mais apurado 

sobre os fenômenos que estavam ocorrendo, nos lançamos na aventura de elaborar um pré-

projeto para um trabalho de investigação junto à essas classes.  

Importante salientar que o 1º projeto elaborado e submetido ao Programa de mestrado, 

como já mencionamos também na introdução desse trabalho, foi transformado, dando lugar a 

um novo projeto, dado a urgência e necessidade desse olhar do qual estamos falando.  

Apresentamos nossa nova proposta então para a diretora da escola que ficou muito 

entusiasmada e se mostrou bastante aberta a contribuir conosco, inclusive em nosso processo 

de afastamento em licença que precisaríamos solicitar à SEE/MG, uma vez que nossa rotina 

de trabalho intensa – três períodos diários, em três escolas diferentes – não nos permitiria 

estudar e realizar tal pesquisa, pela óbvia necessidade de nos dedicarmos à mesma e de não 

dispormos de tempo necessário para isso.  

O próximo passo foi decidir com quantas classes iríamos trabalhar, já que haviam sido 

formadas três turmas em aceleração. Então, resolvemos sondar a disponibilidade dos 

professores de matemática dessas turmas bem como a abertura e interesse dos mesmos pela 

pesquisa. Consideramos esses fatores determinantes para a tranquilidade do trabalho do 

investigador, uma vez que a imersão no campo de pesquisa é algo que pode causar alguns 

transtornos quando não há as devidas parcerias de que esse trabalho necessita.  

Assim, optamos por trabalhar com duas turmas, sendo uma do 1º período de 

aceleração II – correspondente ao 6º e 7º anos do ensino regular e a outra do 2º período de 

aceleração II – correspondente ao 8º e 9º anos. Essa opção se justifica pelo fato de abranger 

todo o nível Fundamental de ensino – anos finais – e porque as turmas funcionavam em 

períodos diferenciados, podendo nos fornecer uma visão mais ampla da realidade investigada. 

Além disso, a abertura, disponibilidade, simpatia e interesse da professora de matemática 

dessas turmas também contribuíram decisivamente para essa nossa decisão.  

Embora tenhamos acompanhado por um tempo a turma do 2º período, como já 

acentuado antes, optamos por não continuar o trabalho nesta turma, nos restringindo apenas à 

turma do 1º período. Dentre os motivos que nos levaram a não continuar com a classe do 2º 

período, destacamos o fato de que a professora de matemática dessa classe não havia 
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trabalhado com esses alunos no primeiro semestre, nem em boa parte do segundo, mas apenas 

a partir do mês de setembro, de forma que, não foi possível obter informações consistentes 

antes desse período, já que o professor anterior havia sido transferido pra outra cidade.  

Podemos citar como outro motivo também, o fato de que a referida turma continha um 

número elevado de alunos (41) a julgar pelo número recomendado no projeto (20 a 25) e esses 

alunos eram muito pouco assíduos – já que a turma funcionava no período noturno – de forma 

que nunca coincidia de estar o mesmo grupo de alunos em aulas consecutivas, o que 

inviabilizava muito nossas observações na direção dos sujeitos da pesquisa.  

Esse conjunto de fatos, a nosso ver daria uma boa discussão para a qual não 

dispúnhamos do tempo suficiente na ocasião, isto é, demandaria muito mais tempo do que nos 

estava disponível.  

Vale destacar, que inicialmente nosso interesse na temática dessa pesquisa era o de 

acompanhar a implementação, propriamente dita, do Projeto de Aceleração da Aprendizagem 

nesta escola, nos atentando para os possíveis entraves e também para os êxitos que viessem a 

ocorrer, no entanto, no processo de discussão com a orientadora e nosso grupo de pesquisa, 

nos inclinamos para outro foco, como consequência do processo de construção de nossa 

questão diretriz, passando este a ficar mais voltado para os sujeitos da pesquisa, inseridos 

nesse processo de implementação.  

No levantamento da literatura na área, tivemos contato com muitos estudos que 

tratavam da temática da Aceleração da Aprendizagem sob diferentes enfoques (NUTTI, 2000; 

HANFF; BARBOSA; KOCH, 2002; CARDOZO, 2003; GOMES, 2005; MIRANDA, 2007; 

dentre outros), por isso, ao mesmo tempo em que nos inseríamos no movimento de pesquisas 

existentes, buscamos um diferencial para o nosso trabalho.  

A literatura consultada nos revelou como principais enfoques das pesquisas nessa 

temática, a avaliação dos projetos de aceleração nas escolas; os efeitos dessa política na 

trajetória dos egressos; os percalços na implementação dessas propostas no percurso escolar 

dos alunos e para os docentes; os impactos da política no alcance da correção do fluxo 

escolar, dentre outros.  

Dessa forma, nossa proposta tomou novos rumos e, ao invés de termos como objetivo 

puramente o acompanhamento da implementação do projeto PAV na escola, optamos por 

focar nos sujeitos do processo, acompanhando-os no âmbito do ensino e aprendizagem da 

matemática, sem desconsiderar, no entanto, o contexto no qual estavam inseridos e o fato de 

estar sendo implementado na escola, um projeto de aceleração da aprendizagem, por isso 
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mesmo nos propondo a uma investigação aberta a todos os aspectos que se fizessem destaque 

em nosso processo de investigação.  

Destacamos também, o fato de termos tomado como foco a matemática que se 

desenvolve nessas classes de aceleração e como contexto de investigação o Projeto Acelerar 

para Vencer – PAV – implantado em Minas Gerais pela SEE a partir de 2008. 

A opção pelo projeto Acelerar para Vencer - PAV, justificou-se – como já acentuado 

– sobretudo pelo fato de que a constituição de turmas de alunos em distorção idade/ano de 

escolaridade, no interior das escolas, organizou e separou os alunos em defasagem escolar dos 

outros alunos, ditos regulares, o que, representou em nosso ponto de vista, um leque de 

possibilidades de investigação por tonar também mais acessível nossa imersão na pesquisa, e 

um contato mais amplo com esses alunos em defasagem.  

Quanto à opção pelo foco no ensino e aprendizagem da Matemática, primeiramente 

deveu-se à nossa experiência na docência no ensino dessa disciplina, tendo presenciado 

inúmeras vezes, alunos que interromperam seus estudos ou reprovaram por causa da 

matemática. Além das queixas e mitos em torno da presença dessa disciplina na escola, como 

por exemplo, a de que a aprendizagem da matemática é privilégio de alguns; a de que 

matemática é coisa para gênio; quem não aprende matemática não é inteligente; etc.  

Adicionalmente, elencamos o próprio ambiente das aulas de matemática como campo 

potencial de investigação das concepções do professor – manifestas em sua prática e discursos 

– e do imaginário dos alunos – expresso pelo modo de vivenciarem esse processo – seu 

envolvimento nas aulas, a expressão de suas dúvidas, suas impressões ou mesmo seus 

silêncios – e por considerarmos que a possibilidade de conhecer de perto a realidade dos 

alunos constitui espaço importante de discussão e reflexão contribuindo para o 

aprofundamento na compreensão em torno dessa questão.  

Destacamos também que nosso interesse na matemática tem haver com as concepções 

que percebemos estarem embutidas no texto do projeto PAV, perpassadas em seu próprio 

currículo, ao destinar a essa disciplina o maior número de aulas em relação às outras 

disciplinas (exceto a Língua Portuguesa) e também em relação ao próprio currículo do ensino 

regular.  

Consideramos ainda relevante declarar como determinante do foco dessa pesquisa 

nossos diálogos e nossa vivência em cursos de formação de professores, ao percebermos que a 

Universidade desenvolve uma formação de docentes na mesma perspectiva, isto é, na 

perspectiva do aluno do ensino regular – o aluno que consegue atender aos padrões de 

desempenho da escola.  
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Em geral esses cursos não contemplam uma discussão acerca da modalidade de ensino 

tratada na temática dessa pesquisa, isto é, o ensino nas Classes de Aceleração da 

Aprendizagem, ou, o aluno multirrepetente, e assim, ao tratar as questões de estágio, por 

exemplo, com os alunos dos cursos de graduação, a Universidade tem encontrado dificuldades 

em lidar com alguns pontos, como no entendimento dos projetos de aceleração, que têm se 

apresentado como uma forma híbrida de educação, não se caracterizando nem como ensino 

regular, nem como Educação de Jovens e Adultos – EJA99.  

Isso tem gerado também dificuldades em lidar com essa clientela nas escolas, porque 

os estagiários ou os professores recém formados que ingressam na escola não se sentem 

seguros, nem conhecedores de estratégias para lidar com esses alunos, além dos inúmeros 

preconceitos que por vezes trazem acerca dessas classes.  

Diante disso, os novos rumos contemplados em nossa nova proposta de pesquisa 

apresentada naquele dia para a diretora já trazia seu diferencial, ou pelo menos o que 

acreditávamos ser um diferencial em relação à outras pesquisas nessa temática, que era o fato 

de não concentrar seu interesse no Projeto PAV, propriamente dito, investigando sua 

viabilidade ou processos de implementação, embora o tomasse como contexto – até porque 

esses projetos  e essas políticas são criados para serem temporários – eles vêm e vão ao sabor 

dos governos – nosso interesse se voltava assim para os alunos participantes do projeto nesta 

escola, isto é, alunos em defasagem escolar, multirrepetentes, com histórias de sucessivas 

reprovações ou evasão escolar e por isso considerados ou concebidos como fracassados.  

Nosso grande interesse passava a ser no processo de desenvolvimento desses alunos, 

no trabalho pedagógico a eles direcionado, nos saberes docentes para trabalhar com a 

                                                
99 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é hoje, uma modalidade de educação oferecida nos meios educacionais 
públicos, à pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola na idade adequada e que se encontram 
em faixa etária incompatível com a escolaridade regular. Segundo Paiva (1987, p. 159), as primeiras iniciativas 
voltadas para o público adulto ocorreram por volta da década de 30, como um movimento para o ensino 
elementar de adultos que não haviam frequentado a escola anteriormente. Esse movimento foi impulsionado pelo 
processo de industrialização e concentração da população nos centros urbanos. Ribeiro (1997) também apresenta 
trabalhos nos quais mencionou sobre o surgimento da Educação básica de adultos, nos quais destacou que esse 
tipo de modalidade educacional começou a delimitar seu lugar na história da educação no Brasil a partir da 
década de 1930, definindo sua identidade e tomando a forma de uma Campanha Nacional de massa, em 1947, 
sob a direção do educador Lourenço Filho. A campanha foi extinta na década de 1950, sobrevivendo apenas a 
rede de Ensino Supletivo criada dentro dessa Campanha. No entanto, a instauração dessa Campanha, deu lugar à 
conformação de um campo teórico-pedagógico, orientado para a discussão sobre o analfabetismo e a educação 
de adultos no Brasil. No início dos anos 60, influenciado pelo pensamento pedagógico do educador 
pernambucano Paulo Freire, surgiram Programas de alfabetização e educação popular, mas, também não 
prevaleceram, devido ao golpe militar em 1964. Na década de 1970 ressurgem na modalidade de MOBRAL, sob 
a responsabilidade e orientação do Governo Federal, no entanto, não orientados pelos ideais pedagógicos 
difundidos por Paulo Freire. O Mobral foi extinto em 1985. A história da educação dos jovens e adultos chega 
então á década de 1990 sob a responsabilidade dos estados e municípios e hoje representa uma modalidade de 
educação denominada Educação de Jovens e Adultos – EJA.   
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educação desse público de alunos, no perfil dos alunos que recaem nessas situações de atraso 

escolar, em uma diversidade de aspectos que fossem sendo encontrados durante nossa 

presença no campo de pesquisa, nas observações e por meio dos demais instrumentos de 

produção dos dados.  

Outro ponto importante a ser destacado quanto ao nosso foco, trata-se da figura do 

professor, fundamental nessa nossa discussão e que foi amplamente enfocada na seção de 

análise de dados (seção IV).  

Ressaltamos, entretanto que, mesmo tendo admitido que um pesquisador não adentre o 

campo de pesquisa vazio, mas sim, levando suas próprias ideias, suas próprias concepções – 

constituídas em sua imersão na cultura social – buscamos nos inserir no contexto de 

investigação nos mantendo atentas, porém com o devido afastamento do objeto de estudo para 

que pudéssemos atingir nossos objetivos de vasculhá-lo sem nos limitarmos apenas ao 

confronto concepção – realidade, isto é, nos lançamos nesse trabalho sem definir 

intencionalmente, a priori, que aspectos especificamente observaríamos naquele contexto, 

mas, deixando que a própria situação se incumbisse de destacá-los, para só então os 

apreendermos.  

De posse apenas de um foco e um contexto, e, obviamente com um objetivo, nos 

abrimos à observação multidimensional dos aspectos que fossem emergindo no processo de 

produção dos dados, tendo como pergunta diretriz: Que aspectos se destacam, no âmbito do 

ensino e aprendizagem da matemática, com alunos em atraso escolar, nos anos finais do 

Ensino Fundamental – 6º e 7º anos – participantes de um Projeto de Aceleração da 

Aprendizagem em processo de implementação em uma Escola Pública Estadual em Minas 

Gerais?  

Após definida a nova proposta da pesquisa, e tendo em vista o objetivo de acompanhar 

as aulas de matemática, observando, explicitando e discutindo os aspectos que se destacassem 

nesse âmbito e nesse contexto de aceleração de estudos, nos sentimos seguras para iniciarmos 

a pesquisa com nossa imersão no campo.  

Assim, elaboramos um termo de consentimento (apêndice A) e apresentamos à 

diretora no dia 03 de agosto de 2009, como formalização da permissão para iniciarmos a 

investigação naquela escola e com aqueles sujeitos.  

A partir dessa, a próxima etapa foi uma conversa mais formal com a professora de 

matemática. Embora já tivéssemos tido contato anterior com ela, vale assinalar que o mesmo 

havia sido em caráter informal, apenas para sondagem quanto à sua abertura para colaborar na 

pesquisa. Nesse segundo contato apresentamos de forma mais detalhada nossa proposta de 
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pesquisa, explicitando o objetivo pretendido, bem como os procedimentos que seriam 

utilizados na constituição dos dados.  

Posteriormente, o contato foi estabelecido com as duas turmas participantes da 

investigação, primeiro com a classe do 1º período e, posteriormente com a do 2º período, pois 

com essa última a professora estava iniciando seu trabalho, ainda em período de apresentação 

e conhecimento dos alunos, pois, antes era outro professor, como já havíamos mencionado.  

Esse contato com as duas classes ocorreu viabilizado pela referida professora de 

matemática, que nos acompanhou durante toda a conversa com os alunos. Na oportunidade 

fizemos a exposição detalhada de toda a nossa proposta, incluindo os procedimentos e o 

destino dos resultados. Os alunos se mostraram interessados em contribuir conosco.  

Interessante mencionar o fato de que, nos dias subseqüentes, quando já estávamos 

frequentando o campo de pesquisa, percebemos da parte desses alunos um grande interesse 

em saber qual a contribuição de nosso estudo para seu desempenho escolar, pois, nas 

oportunidades que surgiam ao final das aulas observadas, quando estávamos nos despedindo, 

alguns deles vinham ao nosso encontro perguntando como nossa pesquisa ajudaria a melhorar 

a aprendizagem deles.  

 No primeiro semestre de nosso curso de mestrado, no ano de 2009, resolvemos nos 

dedicar à composição de créditos em disciplinas. Além disso, nossa licença para nos 

dedicarmos apenas aos estudos não havia sido aprovada ainda pelo governo do Estado, de 

forma que não procedemos à imersão no campo, como já mencionado antes, ficando voltadas, 

dentre outras ações, para um aprofundamento de nossa revisão de literatura e à reflexões sobre 

os procedimentos metodológicos que pretendíamos utilizar.  

 Somente no segundo semestre, iniciamos nossa produção de dados com visitas ao 

campo. No entanto, ainda por motivo de integralização dos créditos nas disciplinas, e para 

consolidar a documentação de nossa licença para estudar, não fizemos essa imersão no mês de 

agosto, o qual ficou dedicado à preparação dos instrumentos de produção de dados - 

questionários e roteiros de entrevistas, bem como à negociação sobre a reserva dos locais 

onde atenderíamos os alunos e a professora durante as entrevistas.  

 No entanto, fizemos neste período, visitas pontuais à escola, para participar dos 

momentos nos quais os professores estavam reunidos – horário vago, reuniões pedagógicas, 

intervalo (recreio), dentre outros – a fim de perceber como o projeto estava sendo concebido 

pelo corpo docente e pela equipe pedagógica.  

 Ao adentrarmos no campo, procuramos ficar um tempo apenas observando os 

acontecimentos, e fazendo anotações, não nos utilizando inicialmente de filmagens, ou fotos, 
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ou outro procedimento que acreditávamos poder causar algum impacto se utilizado muito 

prematuramente.  

 Como já mencionado anteriormente foram realizadas observações nas duas turmas 

selecionadas, isto é, 1º e 2º períodos de aceleração II, no entanto, como optamos ao final da 

constituição de dados por discutirmos os aspectos percebidos referentes apenas à turma de 1º 

período, passaremos, a partir de agora, a relatar os acontecimentos e observações somente 

referentes à essa turma.  

 Na semana anterior à planejada para iniciarmos as observações nas aulas de 

matemática, marcamos alguns horários com a professora para nos inteirarmos acerca de 

alguns detalhes importantes, tais como, o que já tinha realizado com os alunos, seus 

procedimentos de avaliação dos alunos, os resultados quantitativos do desempenho dos alunos 

já mensurados pela professora, outras informações de nível qualitativo que pudessem nos 

ajudar a acompanhar melhor a classe a partir daquele momento, uma vez que não a estávamos 

acompanhando desde o início daquele ano. 

 Outro item bastante importante também foi o planejamento da professora para esse 

ano letivo, naquela turma, pois, para nós seria fundamental conhecê-lo para que pudéssemos 

acompanhar o desenvolvimento do conteúdo e para nossas análises na pesquisa. Esse 

planejamento encontra-se no anexo N.  

Dentre as informações que nos foram repassadas nessas conversas com a professora, 

tomamos conhecimento de que ela havia realizado com os alunos, logo no primeiro mês de 

aula – fevereiro – uma avaliação diagnóstica com o objetivo de verificar o nível de 

conhecimento desses alunos nos conteúdos de matemática correspondente àqueles níveis de 

ensino, já que no projeto havia a orientação de que o trabalho na classe de aceleração deveria 

ser realizado em cima das defasagens apresentadas pelos alunos.  

 Outro objetivo da avaliação foi detectar as principais dificuldades dos alunos, tanto no 

geral – referente a toda a turma – quanto de forma individual – referente a cada aluno – já 

que, segundo a referida professora, “embora todos tivessem sido agrupados com uma 

característica comum, ou seja, múltiplas reprovações escolares tinham suas particularidades, 

como qualquer ser humano.”  

 Essa avaliação diagnóstica realizada pela professora com os alunos foi obtida no Guia 

de Orientações ao Professor de Matemática, mencionado na seção II, subseção 2.3.1, deste 

trabalho e se refere às avaliações do 6º e 7º anos (anexos R e S, respectivamente).  

O início das observações das aulas de matemática ocorreu no dia 14 de setembro de 

2009. Ao todo participamos de 50 aulas de matemática nessa turma.  
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Segue abaixo o quadro100 com as datas nas quais as observações foram realizadas, 

contendo o número de alunos que estavam presentes em cada aula e o assunto central que foi 

tratado em cada ocasião:  

 
QUADRO 3 – Relação das datas das aulas de Matemática observadas com o correspondente 
número de alunos presentes e os temas abordados 

Nº da visita 

/Data da aula 

Ano: 2009 

Nº de aulas 

observadas 

no dia 

Dia da 

semana 

Nº de 

alunos na 

aula 

 

 

Atividades da aula 
Tema Abordado nas aulas 

“Números inteiros: a reta numerada” 

 

1ª 

 

14/09 

 

02 

 

2ª feira 

 

14 

Atividades envolvendo os números inteiros 

(conjunto Z) – resolução de problemas com 

temperatura (positiva e negativa).   

 

2ª 

 

18/09 

 

02 

 

6ª feira 

 

15 

Localização de números inteiros na reta 

numerada - identificação da abscissa de um 

ponto representado por um número inteiro em 

uma reta numerada. 

 

3ª 

 

19/09 

 

02 

 

Sábado 

 

06 

Atividades com números inteiros por meio de 

jogos – em duplas.  

 

4ª 

 

21/09 

 

02 

 

2ª feira 

 

16 

Trabalho avaliativo sobre números inteiros com 

questões retiradas de provas do SIMAVE. 

Tema Abordado nas aulas – 

“Operações fundamentais com os números inteiros e 

com os números decimais” 

 

Atividades da aula 

 

 

5ª 

 

 

26/09 

 

 

02 

 

Sábado 

Horário 

5ª feira 

 

 

09 

Cálculo de expressões numéricas envolvendo os 

números inteiros; A utilização correta dos 

símbolos matemáticos: parênteses, colchetes e 

chaves. 

6ª 29/09 01 3ª feira 19 Aplicação de avaliação bimestral.  

 

 

7ª 

 

 

02/10 

 

 

02 

 

 

6ª feira 

 

 

19 

1º aula: Correção de problemas de compra e 

pagamento de produtos envolvendo dinheiro – 

números inteiros. 2ª aula: Operações 

fundamentais com números inteiros envolvendo 

os sinais (positivo e negativo) – aplicação por 

                                                
100 Devemos lembrar que o total de alunos da turma, a partir de abril, reduziu-se de 23 para 21, com a 
transferência de uma aluna e a evasão de outra. Além disso, conforme horário de aulas de matemática dessa 
turma, apresentado na seção III, subseção 3.2, os alunos tinham, normalmente, 2 horários de aula de matemática 
por dia, excetuando-se a 3ª feira, na qual tinha apenas 1 horário e a 4ª feira na qual não tinham aula dessa 
disciplina.  
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meio da realização de um jogo com os alunos: 

“o jogo de dardos”.  

 

 

8ª 

 

 

05/10 

 

 

02 

 

 

2ª feira 

 

 

14 

Elaboração de um texto contando sobre a 

experiência com o jogo de dardos; resolução de 

problemas envolvendo porcentagem e números 

decimais na compra e pagamento de produtos – 

a ideia do desconto.  

 

 

9ª 

 

 

05/10 

 

 

02 

 

 

2ª feira 

 

 

14 

Elaboração de um texto contando sobre a 

experiência com o jogo de dardos; resolução de 

problemas envolvendo porcentagem e números 

decimais na compra e pagamento de produtos – 

a ideia do desconto.  

 

 

10ª 

 

 

08/10 

 

 

02 

 

 

5ª feira 

 

 

18 

Operações com o dinheiro (R$) por meio da 

resolução de problemas envolvendo preços com 

valores decimais; operações fundamentais com 

os números decimais.  

 

 

11ª 

 

 

09/10 

 

 

02 

 

 

6ª feira 

 

 

17 

Apresentação da boneca “MAT” – Projeto: 

desenvolvendo a expressão oral e escrita dos 

alunos do PAV na disciplina de matemática; 

Atividade de aplicação das operações com 

números decimais por meio de um jogo de 

dados.   

Tema Abordado nas aulas – 

“O estudo de equações do primeiro grau com uma 

variável” 

 

Atividades da aula 

 

12ª 

 

13/10 

 

01 

 

3ª feira 

 

17 

Reconhecimento e significado de símbolos 

matemáticos importantes na resolução de 

equações matemáticas.  

 

 

13ª 

 

 

15/10 

 

 

02 

 

 

5ª feira 

 

 

19 

Introdução à ideia de quantidades representadas 

por letras. O significado das letras x, y e z nas 

expressões matemáticas; exploração dos 

conceitos de dobro, triplo, quádruplo, metade, 

terça parte, quarta parte, dezena, dúzia, 

quadrado, cubo, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução à noção de equação do primeiro grau 

com uma variável101; atividades de aplicação da 

ideia de equação por meio da brincadeira: 

                                                
101 Nessa introdução a professora se baseou na ideia de equação apresentada no livro didático: BONJORNO, J. 
R; BONJORNO, R. A; OLIVARES, A. Matemática: fazendo a diferença. 1 ed. São Paulo: FTD, 2006 (coleção 
fazendo a diferença).   
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14ª 

 

 

16/10 

 

 

02 

 

 

6ª feira 

 

 

20 

adivinhe o número. Representação matemática 

da ideia de equação do 1º grau com uma 

variável – da sentença matemática à equação; 

atividades de aplicação da ideia de equação por 

meio da realização de jogos: Banco 

Imobiliário; Pega e Puxa; jogo de trilha com 

dois dados; jogo de damas. 

 

15ª 

 

17/10 

 

02 

Sábado 

Horário 

de 2ª 

feira 

 

 

04 

Elaboração de uma sentença matemática a partir 

de uma situação - problema; Resolução de 

problemas envolvendo equação do 1º grau com 

uma variável.  

 

 

 

16ª 

 

 

 

19/10 

 

 

 

02 

 

 

 

2ª feira 

 

 

 

16 

Representação matemática da ideia de sentença 

matemática – significado de uma sentença 

matemática; o papel da variável em uma 

sentença matemática; diferença entre sentença 

matemática e equação matemática; resolução de 

equações matemáticas simples com uma 

variável.  

 

17ª 

 

20/10 

 

01 

 

3ª feira 

 

14 

Exploração das figuras geométricas planas por 

meio de dobraduras; reconhecimento das figuras 

planas, suas propriedades.  

 

18ª 

 

23/10 

 

02 

 

6ª feira 

 

15 

  Desenvolvimento da noção de perímetro e área 

dessas figuras. 

 

 

 

19ª 

 

 

 

26/10 

 

 

 

02 

 

 

 

2ª feira 

 

 

 

15 

Exploração da ideia matemática de equação por 

meio da utilização de balança – utilizou material 

concreto com recorte e colagem. Elaboração por 

parte dos alunos, de um relatório escrito, 

individual, sobre as atividades envolvendo 

balanças. Relatório a ser entregue à professora.  

 

20ª 

 

29/10 

 

02 

 

5ª feira 

 

18 

Resolução de equações do 1º grau com uma 

variável por meio de balanças.  

 

 

 

 

21ª 

 

 

 

 

30/10 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

6ª feira 

 

 

 

 

18 

Revisão da tabuada – como diagnóstico do 

conhecimento dos alunos neste item – por meio 

de um jogo de bingo: Bingo dos fatos 

fundamentais: adição, subtração, 

multiplicação e divisão.  

No 2º horário a professora realizou com os 

alunos um Conselho de Classe.  

 

22ª 

 

03/11 

 

01 

 

3ª feira 

 

17 

Bingo da tabuada – exploração dos fatos 

fundamentais. Atividade de aplicação de 
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conceitos: Vamos brincar de “o mestre 

mandou”?  

 

 

23ª 

 

 

05/11 

 

 

02 

 

 

5ª feria 

 

 

13 

Em equipes de com três integrantes cada, os 

alunos deveriam criar uma equação, podendo se 

utilizar de história em quadrinhos, descubra o 

número, balança, por meio de uma situação – 

problema ou outra estratégia que preferissem.  

 

 

 

24ª 

 

 

 

06/11 

 

 

 

02 

 

 

 

6ª feira 

 

 

 

16 

Dada a representação matemática de uma 

equação de 1º grau com uma variável, os alunos 

deveriam escrever como poderia ser expressa tal 

equação por meio de passos ou regras. No 2º 

horário desenvolveram uma atividade de 

aplicação de fatos fundamentais: “Tente 

acertar o alvo ou quase, em 2 tentativas.”  

 

25ª 

 

16/11 

 

02 

 

2ª feira 

 

19 

Reconhecimento de figuras geométricas 

espaciais, propriedades das figuras e seus 

elementos constitutivos: faces, vértices e arestas 

- por meio de material concreto: recorte, 

colagem e dobraduras; Reconhecimento das 

diferenças entre figura plana e figura espacial.   

 

 

 

26ª 

 

 

 

27/11 

 

 

 

02 

 

 

 

6ª feira 

 

 

 

17 

Exploração dos conceitos de área e perímetro 

por meio da utilização de mosaicos; 

Desenvolvimento do Projeto: “MAT e Arte” no 

qual uma das atividades foi a exploração das 

figuras planas e espaciais por meio de quebra-

cabeças.  

Tema Abordado nas aulas – 

“Ângulos: mudança de direção” 

 
Atividades na aula 

 

27ª 

 

07/12 

 

02 

 

2ª feira 

 

19 

Reconhecimento e classificação dos tipos de 

ângulos.  

 

TOTAL 

 

50 

 

____ 

Média: 8  

alunos/aula 

 

_____ 

Fonte: Elaborado pela autora   

 

 Durante as aulas de observação, nos sentávamos ao fundo e ficávamos observando 

tudo que acontecia. Às vezes, filmávamos e fazíamos anotações, outras vezes apenas 

anotávamos. Dependia muito do que estava ocorrendo nas aulas. Inicialmente os alunos se 

incomodaram um pouco com a nossa presença e também com os vídeos e fotos, mas, com o 

tempo foram se habituando e deixando transparecer maior naturalidade com a nossa presença 
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e procedimentos, até porque sempre procurávamos relembrá-los de nosso compromisso com o 

sigilo dos dados, e dos objetivos com os quais os utilizaríamos.  

Mostravam-se também muito curiosos quanto ao que anotávamos, alguns não se 

continham e perguntavam o que estávamos escrevendo, ao que respondíamos: “fazemos 

anotações sobre o assunto que está sendo tratado na aula, copiamos também algumas 

atividades, igual a vocês, e observamos alguns fatos que consideramos interessantes que 

acontecem na aula.” Assim, eles ficavam mais tranqüilos e também com o tempo se 

habituaram a esse procedimento.  

 Devemos declarar que uma de nossas grandes dificuldades nesse período foi 

exatamente a de não nos envolvermos com os alunos, de não fazermos intervenções, quando 

eles, de forma natural e despercebida, nos chamavam para que os explicássemos alguma 

atividade, como auxílio ao trabalho da professora. Muitas vezes se dirigiram à nossa carteira, 

ao fundo da sala e pediam explicação sobre alguma questão proposta na aula.  

Tínhamos, no entanto, consciência de que devíamos escapar ao movimento 

interventivo, visto que nossa proposta de investigação pautava-se na observação e não na 

intervenção. Apesar desses episódios, conseguimos chegar ao final da pesquisa sem maiores 

problemas nesse sentido.   

 Transcorrido um mês que estávamos no campo procedemos à aplicação de um 

questionário aos alunos (apêndice B). O objetivo desse procedimento foi o de conhecer 

melhor os sujeitos da pesquisa – seu perfil sócio-econômico e cultural, suas concepções 

acerca do projeto de aceleração, suas relações com a matemática e suas expectativas de forma 

geral. Outro objetivo foi o de tentar perceber, por meio desse instrumento, algum aspecto que 

se destacasse, ou pela incidência de respostas semelhantes, ou de alguma outra forma 

interpretativa, uma vez que tal questionário continha, além das questões objetivas, também as 

questões abertas.  

Segundo Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 325) “Um questionário consiste em um 

conjunto de questões com relação a uma ou mais variáveis a serem medidas.” Acerca de 

conter questões abertas, esses autores ressaltam que,  

 
As questões abertas são particularmente úteis quando não temos informação sobre as 
possíveis respostas das pessoas ou quando essa informação é insuficiente. Também 
servem em situações nas quais queiramos se deseja aprofundar uma opinião ou os 
motivos de um comportamento. (p. 330).     

 

 Corroborando com esses autores, nos utilizamos das questões abertas no questionário 

por acreditar que essas proporcionariam a oportunidade para os alunos se expressarem por 
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meio da escrita de forma livre, fornecendo assim rica possibilidade de que suas 

opiniões/respostas fossem analisadas e interpretadas na direção dos objetivos da pesquisa.  

O referido questionário – conforme já referido na subseção 3.3.2.1 – foi aplicado pela 

própria pesquisadora, com o auxílio da professora de matemática em uma de suas aulas, no 

dia 16 de outubro de 2009 – horário e local previamente combinado com a turma e a 

professora.   

  Na semana seguinte – também conforme referido na subseção 3.3.2.1 – no dia 27 de 

outubro de 2009 – aplicamos à professora, um questionário (apêndice C) especificamente 

elaborado para ela, também em horário e local previamente combinados. O objetivo deste 

consistiu em traçar um perfil dessa professora e conhecer algumas das características que 

talvez não estivessem sendo percebidas ou identificadas apenas por meio da observação.  

 Durante o período de pesquisa no campo, consideramos importante participar das 

reuniões de professores do Projeto que estavam descritas no documento estruturador como 

devendo ocorrer periodicamente, no entanto não ficamos sabendo, nem presenciamos 

nenhuma reunião agendada naquele semestre. Isso muito nos intrigou e, em busca de 

entendermos o motivo de não haver tais reuniões procuramos a supervisora responsável pelo 

acompanhamento do PAV, por meio da qual viemos a entender algumas dessas razões, 

especialmente no que se refere à indisponibilidade de tempo do próprio corpo docente.  

Interessamo-nos também em participar dos conselhos de classe referentes à turma que 

acompanhávamos, pela oportunidade de estarmos em contato com todos os professores – das 

demais disciplinas – daquela turma, podendo conhecer suas expectativas e opiniões acerca dos 

alunos e também do projeto, no entanto, só foi possível participarmos de um conselho nesses 

termos.  

Tivemos oportunidade de participar de outro conselho de classe, ocorrido no dia 30 de 

outubro de 2009. Este conselho, diferente do anterior, foi realizado somente pela professora 

de matemática com os alunos, no próprio ambiente da sala de aula. Foram momentos muito 

ricos para a nossa produção de dados nessa pesquisa. As principais observações que 

realizamos com relação a esse conselho foram utilizadas em nossas interpretações dos 

resultados.    

 Embora realizar entrevistas fosse um dos procedimentos escolhidos na angariação dos 

dados, desde o início, não o fizemos nos primeiros meses da observação, isso porque nossa 

ideia era a de que a entrevista pudesse complementar e/ou aprofundar alguns aspectos que 

viessem a se destacar, isto é, a intenção em utilizar este instrumento não se referiu a 

confrontar informações já obtidas, ou comprovar concepções ou ideias estabelecidas, e sim, os 
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aprofundamentos de aspectos percebidos no processo de investigação bem como o registro de 

como esses sujeitos analisam suas experiências, e como as relatam, uma vez que, por meio 

dos relatos podem emergir aspectos que extrapolem o que é apenas observado, constituindo-se 

em elementos essenciais na análise dos resultados.  

Assim, com os roteiros de entrevistas semi-estruturadas elaborados no início do 

período de observações (setembro/2009), realizamos, entre os meses de novembro e dezembro 

de 2009, entrevistas com dois segmentos da escola: os alunos – num total de 19 – e a 

professora de matemática da turma investigada.   

Antes, porém da realização dessas entrevistas procedemos a algumas alterações nos 

roteiros de cada um desses segmentos, com vistas a que nossos objetivos fossem mais bem 

contemplados, uma vez que, segundo Lüdke e André (1986, p. 36) “não há receitas infalíveis 

a serem seguidas, mas sim cuidados a serem observados e que, aliados à inventiva honesta e 

atenta do condutor, levarão a uma boa entrevista.”  

 Assim, alguns cuidados foram tomados na realização desta etapa do trabalho de 

campo, como a elaboração de um roteiro que garantisse a compreensão por parte do 

entrevistado, envolvendo desde uma linguagem simples e clara até a manutenção de uma 

sequência lógica quanto aos assuntos abordados. Outro cuidado que tivemos refere-se ao 

respeito aos sujeitos entrevistados, atendendo aos horários previamente combinados.  

 Nessa perspectiva e em consonância com Miles e Huberman (1994), na transcrição das 

entrevistas, bem como durante todo o processo de investigação descrito neste trabalho, nos 

utilizamos de pseudônimos para nomear os participantes da pesquisa, com vistas a manter o 

sigilo de suas identidades, como sugere a ética da pesquisa com abordagem qualitativa.  

 Para facilitar a transcrição das entrevistas, no entanto mantendo o referido sigilo dos 

sujeitos desta pesquisa, elaboramos o quadro a seguir no qual nomeamos cada participante da 

pesquisa por um pseudônimo. Além disso, incluímos também o sexo e a idade desses alunos. 

A apresentação explicitada nesse quadro objetiva, sobretudo, contribuir para esclarecer pontos 

relativos à análise e interpretação dos dados.  
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QUADRO 4 – Sujeitos entrevistados nomeados por pseudônimos e suas respectivas idades 

Sujeitos Entrevistados/Alunos 

Pseudônimos Sexo Idade (Ano 2009)  

1- Ada  Feminino 14 

2- Ben Masculino 16 

3- Caco Masculino 14 

4- Caty Feminino 14 

5- Dado  Masculino 15 

6- Edy Masculino 15 

7- Goi Masculino 13 

8- Guima Masculino 16 

9- Gy Feminino 14 

10- Jota Masculino 16 

11- Jotinha Masculino 14 

12- Keca Masculino 14 

13- Lely Masculino 14 

14- Lia Feminino 14 

15- Nany Feminino 14 

16- Rag Masculino 14 

17- Rique Masculino 15 

18- Rony Masculino 15 

19- Tita Masculino 13 

20- Vic  Masculino 13 

Professores do PAV em  

Sujeito entrevistado Pseudônimo Idade/experiência docente 

Professora de Matemática  Regina  32 anos/8 anos de experiência  

Professor de Geografia  José  31 anos/7 anos de experiência    

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 Vale lembrar que, com a professora de matemática, foram realizadas quatro 

entrevistas, sendo, uma planejada, contendo um roteiro, e as outras três não planejadas, ou 

seja, decorrentes de situações que foram surgindo durante nosso trabalho de campo, e, 

portanto não contendo roteiro.  

Essas entrevistas, não planejadas previamente, foram realizadas, ainda que 

informalmente, por considerarmos a riqueza desses momentos de diálogo com a professora, 

para a composição de nossos dados de pesquisa. Em geral, momentos que aconteceram após 

as aulas de observação, nos horários vagos da professora, ou mesmo após o término das aulas 
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do turno, quando permanecíamos algum tempo a mais na escola a fim de revisar e organizar 

as anotações realizadas naquele dia.  

Relevamos dizer, no entanto, que, praticamente todos esses diálogos mencionados, 

empreendidos entre pesquisadora e professora na temática da pesquisa, foram sempre 

iniciados pela professora, na maioria das vezes pra nos contar uma ideia nova para o 

desenvolvimento das aulas no PAV, ou acerca dos avanços percebidos em algum dos alunos; 

outras vezes, para desabafar algumas angústias e dificuldades que encontrava no caminho.   

Assim, pelo temor de não conseguirmos traduzir a riqueza de detalhes e dados 

presentes em seus relatos, para uma posterior análise, optamos por filmar as conversas, atitude 

com a qual a professora já havia concordado desde o início.    

Tivemos muitos outros momentos, nesse sentido, além dessas quatro entrevistas 

mencionadas, no entanto, algumas vezes não filmamos, apenas anotamos o que ia sendo 

importante nesses diálogos.  As quatro entrevistas mencionadas encontram-se transcritas e em 

anexo (anexos AA, AB, AC e AD) e suas análises foram fundamentais no processo 

interpretativo nessa pesquisa.   

 Como já acentuado, não chegamos a fazer uma entrevista com a supervisora, mas, 

tivemos com ela muitos momentos de contato para esclarecimento de pontos referentes ao 

desenvolvimento do Projeto na escola. Em geral essas conversas ocorriam na própria escola, 

durante seu horário de trabalho. O ponto forte desses diálogos estava sempre voltado para as 

ações dessa profissional com relação ao PAV, em decorrência de seu papel de responsável 

pelo acompanhamento do processo naquela escola.  

 Após ter realizado as entrevistas individuais com os alunos, surgiu a necessidade de 

realizarmos com estes uma entrevista coletiva, por considerarmos importante um confronto 

entre as respostas e posturas individuais desses alunos e estas diante do grupo e assim buscar 

um aprofundamento dos assuntos abordados em ambas. Essa entrevista foi realizada no dia 15 

de dezembro de 2009. Na ocasião esteve presente também a professora de matemática que nos 

auxiliou, filmando e também organizando a sala de aula.  

Elaboramos um roteiro (apêndice E) contendo algumas questões para direcionar a 

investigação de alguns pontos que nos interessavam e que havíamos percebido como 

conflitantes ou obscuros, durante nossas observações e posteriormente, durante as entrevistas 

individuais. Esse roteiro foi bastante flexível permitindo a participação, tanto da professora – 

que elaborou e procedeu à diversos questionamentos para a turma – quanto para os alunos – 

que tiveram uma participação muito expressiva, inclusive utilizando o espaço da entrevista 

para fazerem uma espécie de desabafo acerca de algumas concepções reprimidas.  
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 A respeito da liberdade proporcionada pelo tipo de entrevista e pela forma de 

entrevistar, Lüdke e André (1986) ressaltam que, embora esta se constitua em um instrumento 

de investigação que estabelece uma relação hierárquica entre entrevistador e entrevistado, 

quando realizada com liberdade, expressa, tanto pela elaboração de um roteiro semi-

estruturado – sem a imposição rígida de questões – quanto pela forma de abordagem do 

entrevistador, é capaz de promover uma relação de interação na qual “as informações fluirão 

de maneira notável e autêntica” (p. 34), permitindo assim, entre quem entrevista e quem é 

entrevistado, correções, esclarecimentos e adaptações que se fizerem necessárias ao êxito na 

produção das informações pretendidas.  

Assim, elaboramos um roteiro de entrevista do tipo semi-estruturada, por meio do qual 

os alunos pudessem responder livremente, sem interferência de outras pessoas alheias à 

pesquisa.   

 Durante todo o primeiro semestre de 2010, tentamos realizar uma entrevista com a 

diretora, já que não havíamos feito isso quando foram realizadas as outras entrevistas da 

pesquisa. No entanto, também não foi possível nesse semestre. Todos os horários combinados 

acabavam se tornando inviáveis por algum acontecimento, tais como, atendimento à 

comunidade, viagens a trabalho, reuniões na SRE e os afazeres do dia-a-dia da própria escola, 

de forma que, fomos prorrogando essa conversa até conseguirmos um momento tranquilo e 

exclusivo para que pudéssemos dialogar mais detidamente acerca dos itens que havíamos 

selecionado para discussão.    

 Assim, essa entrevista ocorreu somente no segundo semestre de 2010, no dia 19 de 

agosto, por meio de um roteiro (apêndice I) também semi-estruturado, com questões abertas, 

deixando bastante livre a explanação da entrevistada. O conteúdo desse roteiro inclui questões 

sobre a formação e experiência educacional da diretora, suas concepções sobre o projeto PAV 

implementado na escola, sua percepção acerca das concepções dos professores quanto ao 

PAV e seus alunos, além de algumas informações adicionais sobre a escola – universo no qual 

se insere o contexto de nossa investigação. A transcrição dessa entrevista encontra-se em 

anexo (anexo AE) e sua análise também foi utilizada abundantemente no processo 

interpretativo dos resultados.  

 Ainda acerca de nosso trabalho de campo é relevante destacar que, nossa intenção para 

o prosseguimento da produção de dados, era a de retornarmos no 1º semestre de 2010 para 

fazermos o acompanhamento dos alunos egressos do PAV, que tivessem sido reinseridos no 

ensino regular, tanto do 1º quanto do 2º períodos de Aceleração II, a fim de investigarmos 
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como esses alunos lidariam com seu novo contexto de ensino e aprendizagem, como se 

desempenhariam em matemática após o período de aceleração.  

Interessava-nos também verificar o nível de autoestima desses alunos e de confiança 

em sua capacidade de aprender. No entanto, em discussão com nossa orientadora, entendemos 

ser mais acertado naquele momento não procedermos a esse acompanhamento, tendo em vista 

o curto período de tempo de que dispúnhamos para o término do mestrado, sobretudo tendo 

em vista o que acentua Bahia (2002) com relação a esse acompanhamento e o tempo 

necessário para que seja realizado de forma mais efetiva:  

 

Os poucos estudos realizados sobre o desempenho dos alunos egressos, quando 
retornam às séries regulares, referem-se ao ano subseqüente àquele que estes alunos 
freqüentaram as Classes de Aceleração. Não há estudos que tenham analisado e 
acompanhado o desempenho destes após 3 ou 4 anos do Projeto. (p. 54).  

 

Assim, pela indisponibilidade do tempo, optamos por não realizar esse 

acompanhamento, embora o considerássemos de fundamental importância e entendêssemos 

que de fato muitos elementos poderiam ser obtidos no caso, na direção de nossa temática de 

pesquisa.  

 Retornamos então à escola, não mais para observar ou acompanhar a turma, mas para 

procedermos a mais algumas análises documentais as quais tínhamos planejado para o final 

do período de observações, tais como, resultados finais do aproveitamento dos alunos do PAV 

referentes ao ano letivo de 2009, já que para isso era preciso esperar até o final de janeiro, 

quando finalizaria o período das oportunidades de recuperação por meio dos EOP e EIF – já 

explicitadas nesta seção, subseção 3.2.1.   

Realizamos também uma releitura do Projeto Político Pedagógico – PPP da escola 

para a captação de informações pertinentes, na direção da nossa pesquisa e para confrontar 

com algumas impressões que tivemos durante as observações, bem como com a discussão de 

alguns aspectos que se destacaram acerca do cotidiano da escola.  

Essa análise documental teve uma duração de dois meses, tendo sido realizada no 

período de março e abril de 2010, no entanto, ocorreu também outro momento de análises 

documentais, no início de 2011 – ano do término dessa pesquisa – quando retornamos à 

escola para angariar informações acerca da enturmação dos alunos que participaram dessa 

investigação – como consta na seção IV, subseção 4.2.3.3.  

Como mencionado na referida subseção, o objetivo de termos retornado à escola para 

obter tais informações não caracterizou propriamente um acompanhamento desses alunos 

após terem participado do Projeto, até porque muitos ainda continuavam nele, mas, sobretudo 
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uma forma de contribuição no entendimento de nossas interpretações e de subsidiar futuras 

reflexões e investigações nesse sentido.   

Quanto ao primeiro período dessas análises documentais – no mês de marco de 2010 – 

presenciamos um fato bastante curioso: a supervisora pedagógica comentou conosco que 

estava acontecendo “um furacão na escola” – ela se referia aos resultados finais de 

desempenho dos alunos do PAV referentes ao ano de 2009 – mencionou que havia recebido 

um ofício (Ofício Circular nº 52 – documento 10 – anexo L)102 encaminhado à escola pela 

SER, com  data do dia 12 de março de 2010, solicitando que os alunos do PAV que haviam 

sido reprovados em 2009, fossem (re) enturmados no ano de escolaridade compatível com sua 

idade, o que significava que eles não podiam ter sido reprovados. Solicitava ainda que a 

correção das informações anteriormente enviadas pelas escolas, referentes à situação desses 

alunos no Censo Escolar 2009103, fosse efetuada até a data limite de 31 de março de 2010. 

 O referido Ofício reforça o Artigo 13 da Resolução 1086/08 (anexo C) ao recomendar 

que a progressão continuada deve estar apoiada em estratégias de atendimento diferenciado, 

para garantir a efetiva aprendizagem dos alunos. Reafirma que, mediante a leitura atenta deste 

artigo e do inteiro teor desta Resolução, pode-se chegar a, pelo menos, duas conclusões: 1ª) A 

de que a Resolução 1086/08 não permite a reprovação de alunos dentro dos Ciclos da 

Alfabetização e Complementar; 2ª) A de que essa Resolução também não permite a 

reprovação pura e simples, ao contrário, recomenda que os alunos que não conseguirem 

desenvolver as competências e habilidades necessárias, sejam agrupados e atendidos de forma 

diferenciada, pelo tempo que for preciso, e, somente após consolidadas as capacidades 

previstas, devem ser integrados às turmas correspondentes à sua idade/ano de escolaridade. 

Isso vale também para os alunos do Projeto. (grifos nossos) 

                                                
102 Esse Ofício – conforme apresentado nesta seção, na subseção 3.3.2.5 – destinava-se aos alunos inseridos no 
regime de ciclos, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, no entanto, pelo caráter de seu conteúdo também foi 
direcionado ao PAV, tanto anos iniciais quanto finais, pois, continha, como essência, a consolidação da ideia de 
progressão continuada – princípio orientador de toda a atividade educativa a ser desenvolvida nesses contextos.  
103 O Censo Escolar, como anteriormente mencionado, é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – Inep – autarquia vinculada ao Ministério da Educação, em estreita articulação 
com as Secretarias Estaduais de Educação e do Distrito Federal, com a participação e colaboração das 
Secretarias de Educação dos municípios e das escolas de educação básica de todo País. Os dados são coletados 
por meio de um sistema de acesso via Internet, chamado Educacenso e ficam armazenados em um computador 
central nas dependências do Inep em Brasília, podendo ser acessados por meio das Sinopses Estatísticas, pelos 
microdados ou por solicitação direta ao Inep. É realizado anualmente, com início da coleta na última quarta-feira 
do mês de maio – data de referência escolhida tendo em vista a dimensão e diversidade do Brasil. Para 
identificar a situação de rendimento dos alunos informados no Censo Escolar, é feita uma segunda coleta, 
também definida por portaria, que, em geral, se dá alguns dias depois do final do ano letivo. Nesta etapa, as 
escolas informam se o aluno foi aprovado, reprovado ou deixou de freqüentar a escola. (www.inep.gov.br). Foi a 
partir dos dados enviados pela escola nessa 2ª coleta que a SEE/MG tomou conhecimento da situação de 
reprovação de alguns alunos do PAV e procedeu ao envio do referido Ofício – Ofício Circular nº 52.  
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 No entanto, não compreendendo de imediato tais informações, algumas escolas 

passaram a enviar e-mails para a SEE/MG, direcionados à Superintendência de Educação 

Infantil e Fundamental pedindo esclarecimentos acerca das orientações deste Ofício, inclusive 

acerca de como proceder com alunos reprovados por frequência e que não apresentavam 

desempenho satisfatório para serem reclassificados. Assim, a SEE/MG, em resposta a essas 

questões, enviou no dia 24 de março de 2010, mediada pela SRE de cada região de Minas, o 

Ofício nº 487/2010 (documento 11 – anexo M) – já apresentado na corrente seção, subseção 

3.3.2.5.  

Em seu conteúdo, o referido Ofício presta esclarecimentos acerca dessas questões, e 

deixa claro que muitas das situações que ocorreram foram decorrentes da não observância das 

escolas com relação às orientações anteriores e ao teor da própria Resolução 1086, sobretudo 

no que se refere à forma de adoção da Progressão Continuada. Esse Ofício deixa transparecer, 

em seu texto, que os transtornos pelos quais as escolas estavam passando na (re) enturmação 

dos alunos que haviam sido reprovados, se deveram única e exclusivamente aos equívocos da 

própria escola.  

 Destacamos, a seguir, um trecho desse Ofício, que atesta nossa observação quanto à 

orientação dada pela SEE/MG, às escolas, acerca da Progressão Continuada e a importância 

de sua compreensão para o desenvolvimento de outras medidas complementares à sua 

efetivação e ao entendimento do que vem a ser a não reprovação:   

 

[...] 2- Numa prática pedagógica que emprega a Progressão Continuada, o processo 
de avaliação deverá acontecer em todos os momentos do processo ensino-
aprendizagem e a escola deverá buscar todas as alternativas para que o aluno atinja 
os patamares de conhecimento desejados, conforme prevê a Resolução SEE nº 
1086/08. 3- No regime de Progressão continuada, a reprovação não deve acontecer. 
Não pela continuidade do trabalho pedagógico e a individualização das atividades 
curriculares que assegurem o respeito ao ritmo da aprendizagem de cada aluno. 
Portanto, a Resolução SEE nº 1086/08 não contempla em princípio, a reprovação 
pura e simples e, sim, o agrupamento dos alunos pelo tempo que for necessário para 
atendê-los diferenciadamente, e, após consolidadas as capacidades previstas, integrá-
los às turmas correspondentes à idade/ano de escolaridade. (grifos nossos). (OFÍCIO 
CIRCULAR nº 487, 2010, p. 1).  

 

     Diante disso, coube à escola atender prontamente às orientações deste ofício e 

proceder à nova enturmação desses alunos, o que, consequentemente causou um grande 

transtorno para a escola, os alunos e os pais, já que estes haviam freqüentado aula naquela 

situação de reprovados desde o início do mês de fevereiro.  

 Nesse mesmo semestre, no mês de junho, foi enviado à Escola, pela mesma 

Superintendência, um convite aos professores do PAV, para a participação de um Encontro, 
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um repasse a respeito do Projeto, a partir de uma reunião em Belo Horizonte envolvendo os 

técnicos dessa Superintendência responsáveis pelo acompanhamento do PAV em cada cidade 

de Minas.  

Interessadas em participar desse momento, com vistas à obtenção de mais dados no 

âmbito de nossa pesquisa, pedimos permissão à superintendente responsável pela organização 

do encontro, que nos autorizou prontamente.  

Ao chegarmos ao local do encontro, enquanto aguardávamos o início, ouvimos, por 

parte de diversos professores presentes, das diferentes escolas da cidade e circunvizinhança, 

comentários de que para estarem ali participando, seus alunos ficaram sem aula. Em alguns 

casos, a supervisora e às vezes até a própria diretora havia cuidado dos alunos para que o 

professor pudesse estar lá, e os alunos não ficarem sem aula.  

Pudemos perceber também, os olhares e comentários de desconforto dos professores 

em estar ali tanto pelo transtorno causado às suas escolas no que se refere à sua ausência não 

ter sido viabilizada, quanto pela descrença em alguma melhoria acerca do Projeto.  

 O encontro começou com um vídeo projetado pelas técnicas, denominado “Roda 

Viva” para gerar um clima de reflexão dentro do que estava planejado para ser feito naquele 

dia. Logo após, foram apresentados os resultados do Programa de Avaliação da Rede Pública 

de Educação Básica - PROEB104 (ano 2009), durante o qual a técnica comentou que não sabia 

se o PAV estava incluído naqueles resultados ou não.  

Acrescentou também que as escolas haviam reclamado a queda de sua proficiência 

média por causa dos resultados do PAV. Foi também ressaltado acerca da “determinação” da 

SEE/MG quanto às escolas terem que refazer seus resultados de reprovação (OFÍCIO nº 52, 

anexo L), anteriormente referido.  

 Durante esse encontro, anotamos alguns comentários e declarações dos professores 

que estavam presentes, dos quais destacamos: “no PAV tem alunos com necessidades 

educacionais especiais. Encaminhamos esses alunos para a escola que tinha Atendimento 

Educacional Especializado – AEE105 – mas o aluno não quis ir e seus pais não tomaram 

                                                
104 Acerca desse Programa apresentamos algumas informações na seção I, subseção 1.1.  
105 O Atendimento Educacional Especializado – AEE foi elaborado para suprir as necessidades de acesso ao 
conhecimento e à participação dos alunos com deficiência e dos demais que são público alvo da Educação 
Especial, nas escolas comuns; se destina a alunos com deficiência física, mental e/ou sensorial (visual e pessoas 
com surdez parcial e/ou total); alunos com transtornos gerais de desenvolvimento e com altas habilidades (que 
constituem o público alvo da Educação Especial) também podem ser atendidos por esse serviço. Constitui oferta 
obrigatória dos sistemas de ensino, embora participar do AEE seja uma decisão do aluno e/ou de seus 
pais/responsável; Deve ser oferecido no período inverso ao da classe comum freqüentada pelo aluno e, 
preferencialmente, na própria escola desse aluno. Regulamentado na constituição de 1988 – Capítulo III, Seção I, 
artigo 208, inciso III, nos seguintes termos: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
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providência”; “tem caso de aluno que vai à escola porque os pais obrigam e a escola não sabe 

o que fazer com esse aluno que apresenta problemas de disciplina (ativa ou passiva)”.   

Os professores debateram muito sobre a influência ou responsabilidade da família 

como determinante de grande parte das dificuldades no PAV. Reclamaram da falta de uma 

equipe técnica de capacitação e de mais apoio dentro das escolas.  

Destacaram também a importância do recurso financeiro, pelo fato do trabalho no 

PAV exigir um planejamento diferenciado, composto de mais estratégias que abarque não 

somente a todos os alunos, como os abarque de formas diversas, já que, pedagogicamente, 

supostamente um dos motivos pelo qual os alunos foram encaminhados para essas classes foi 

a diferença de ritmos e condições de aprendizagem dos mesmos em relação à escolaridade 

regular.  

 De forma marcante, percebemos também durante esse encontro, um misto de 

insatisfação e encantamento dos professores, ao vivenciarem algumas das propostas de 

atividades a serem trabalhadas com os alunos do Projeto, no entanto, na visão desses docentes 

que estavam no encontro, havia uma necessidade evidente de maior comprometimento do 

governo com o Projeto, no sentido de reavaliar as possibilidades de enfrentamento da questão 

do fracasso escolar mediadas pelo PAV, por meio de um processo efetivo de preparação e 

apoio pedagógico ao professor, além da urgência de modificações na estrutura e dinâmica 

desses Projetos.  

 Muitas outras discussões foram levantadas pelos professores nesse encontro, no 

entanto trouxemos apenas algumas cujos pontos constam de nossas anotações no diário de 

campo. Em essência, esses momentos nos foram importantes também durante nossas 

interpretações dos resultados.  

 Após este encontro e ainda no mês de junho de 2010, iniciamos a organização do 

material produzido com vistas a iniciar o processo de análise e interpretação desses dados. 

Processo que se iniciou com a seleção e organização dos documentos, passando pela 

transcrição das entrevistas, leitura e releitura de todo o material e culminou na descrição dos 

resultados constantes da seção IV.   

 Como constatado na descrição do percurso que trilhamos no desenvolvimento desta 

pesquisa, nos utilizamos de uma variedade de instrumentos com o objetivo de constituir o 

nosso conjunto de dados para análise. Além disso, considerando-se a natureza subjetiva da 

                                                                                                                                                   
garantia de: III- atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, na rede 
regular de ensino.” (DUTRA et al, 2008).   
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investigação qualitativa, fez-se necessário a utilização de vários recursos para obtermos 

informações.  

A esse respeito, citamos Denzin e Lincoln (1994), ao destacarem que, a pesquisa no 

âmbito qualitativo pode envolver uma variedade de procedimentos, podendo ser realizada por 

meio da triangulação, a qual combina diferentes fontes de dados e diversos métodos de 

angariação, consequentemente se tornando fundamental para a verificação da propriedade das 

interpretações embasadas em dados qualitativos, possibilitando ao pesquisador escapar à 

limitação de uma visão sustentada apenas em seus preconceitos e expectativas.  

 Assim, amparadas por esses pressupostos e esclarecidas da importância desse 

cruzamento de dados mediante a problemática da investigação proposta, procuramos analisar 

refletidamente em cima dos materiais angariados – notas no diário de campo, questionários, 

entrevistas, transcrições e documentos, dentre outros – diante do que objetivamos chegar a 

uma explicitação acerca de alguns resultados encontrados nesse caminho, na busca de 

respostas à nossa questão norteadora nessa pesquisa:  

 

Que aspectos se destacaram, no âmbito do ensino e aprendizagem da matemática com alunos 

em atraso escolar nas séries finais do ensino fundamental, em uma escola pública estadual 

em Minas Gerais em processo de implementação de um projeto de aceleração da 

aprendizagem? 
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IV A ANÁLISE E A INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  
 

Nesta reconstituição de fatos velhos, neste esmiuçamento, exponho o que notei, o 
que julgo ter notado. Outros devem possuir lembranças diversas. Não as contesto, 
mas espero que não recusem as minhas: conjugam-se, completam-se e me dão hoje a 
impressão da realidade. (Graciliano Ramos) 

 

 Nesta etapa da pesquisa, ao nos depararmos com a necessidade de sistematizar e 

apresentar os dados de maneira mais formal, encontramos dificuldades em concordar que esse 

momento marcava o início da etapa de análise, porque a sensação era a de que esse processo 

já estava acontecendo durante toda a investigação – nas anotações no diário de campo, na 

elaboração da sessão “minhas impressões”, nas leituras bibliográficas e estudos acerca do 

tema, na revisão cotidiana dos dados coletados, na própria escolha do ambiente, dos sujeitos e 

dos procedimentos da pesquisa, bem como nas demais ações durante a investigação.  

 Acreditamos que na pesquisa qualitativa essa permeabilidade da análise ao longo do 

processo de investigação vai ocorrendo de forma natural pelo próprio caráter subjetivo dessa 

abordagem, se tornando quase que inevitável pela decorrente maturidade que vai sendo 

adquirida pelo pesquisador no constante “lidar” com os dados. Na visão de Ezpeleta e 

Rockwell (1989, p. 51) essa forma de análise, que perpassa a pesquisa é importante, sobretudo 

ao permitir “a flexibilidade necessária para descobrir que formas particulares assumem o 

processo que se estuda, a fim de interpretar-se seu sentido específico em determinado 

contexto”. 

 Assim, é difícil caracterizar plenamente o momento em que se iniciaram as análises 

nesse trabalho, pois, como destacado, essas permearam todo o processo de investigação, nos 

diferentes momentos em que se desenvolveu a pesquisa, não se constituindo, portanto em uma 

ação isolada, nem tampouco como uma etapa diferenciada na investigação, mas de forma 

imbricada às demais fases do estudo. Todavia, com vistas a proporcionar uma melhor 

organização das ideias e etapas constitutivas dessa pesquisa esta seção tem a finalidade de 

apresentar de forma mais sistemática os resultados das análises e interpretações da 

investigação, com vistas a abrir um espaço mais amplo e aprofundado de discussões e 

considerações em torno da temática levantada.  
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4.1 Mergulhando nos dados: o trabalho de análise106 
 

 Nesse mergulho nos dados da pesquisa as anotações do diário de campo foram, por 

diversas vezes, retomadas e o instrumento “minhas impressões” – descoberto no 

desenvolvimento da investigação como importante meio de angariação de dados – foi 

amplamente utilizado.  

Embora explicitado anteriormente, convém acentuar que esse procedimento nasceu da 

oscilação entre as situações observadas e a forma como essas iam sendo sentidas pela 

pesquisadora, que, imersa no ambiente da pesquisa vivenciou a difícil tarefa de separação 

entre suas crenças, valores e imagens diante dos fenômenos observados e os significados 

desses fenômenos naquele contexto.  

 Não obstante o que foi pontuado, quanto à presença do processo de análise dos dados 

ao longo de todo o trabalho de investigação, ao chegar nesse momento mais sistemático de 

apresentação dos resultados, houve necessidade de intensificar esse processo de análise pelo 

fato de essa fase exigir maior aprofundamento nas reflexões, um trabalho de olhar várias 

vezes para o conjunto de dados permitindo que esses pudessem fornecer pistas acerca dos 

significados embutidos em cada situação, uma espécie de reflexão minuciosa sobre cada 

palavra, cada frase, cada gesto, com vistas a encontrar pistas na direção de nossa questão 

investigativa.  

Esse trabalho exigiu da pesquisadora criatividade e dedicação, no sentido de se 

debruçar sobre o que havia presenciado – ouvido e anotado, em consonância com o que 

acentuou Patton (1980) ao afirmar que, em uma pesquisa qualitativa, a análise de dados 

corresponde a um processo criativo, sendo necessário, consequentemente, grande rigor 

intelectual e intensa dedicação. Para esse autor, não existe uma forma melhor ou mais correta 

de desenvolver o trabalho de análise, no entanto, é certo que exige sistematização e coerência 

com as opções e com o que pretende o estudo.  

  Todo esse trabalho de busca em desvelar a face oculta dos dados foi desenvolvido à 

luz da questão norteadora da pesquisa, expressa pela indagação: Que aspectos se destacam, no 

âmbito do ensino e aprendizagem da matemática para alunos em atraso escolar, no 6º e 7º 

anos do Ensino Fundamental, em uma escola pública estadual em Minas Gerais, no contexto 

de implementação de um projeto de aceleração da aprendizagem? 

                                                
106 Em especial nessa seção realizamos alguns grifos – itálico ou sublinhado – a fim de destacar as ideias 
principais que estão discutidas ao longo da presente seçeão. O grifo em itálico destaca as diferentes etapas de 
evolução da análise dos dados, enquanto que os sublinhados destacam os passos seguidos dentro dessas 
diferentes etapas.  
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 Além da referida questão, e ao seu lado, o objetivo da pesquisa foi também focado 

durante todo o processo de análise, amparando seus caminhos e conduzindo o olhar da 

pesquisadora em direção ao seu objeto de estudo. Objetivo que consistiu em acompanhar uma 

classe de alunos em atraso escolar, nos anos finais do ensino fundamental, participantes de 

um Projeto de Aceleração da Aprendizagem, em processo de implementação em uma escola 

pública estadual em Minas Gerais, explicitando, analisando e discutindo os aspectos que 

mais se destacassem nesse processo, no âmbito do ensino e aprendizagem da matemática 

nesse contexto.  

A contínua retomada desse objetivo teve o intuito de contribuir para que todos os 

aspectos revelados ou desvelados fossem de fato explicitados, refletidos e discutidos.   

 Com vistas a lidar melhor com a dimensão do conjunto de informações angariadas, e 

buscando averiguar como poderíamos proceder de modo a tornar essas informações 

inteligíveis, sentimos necessidade de traçar algumas ações e organizá-las por meio de etapas.  

A primeira dessas etapas correspondeu à organização do material, muito embora ao 

longo da pesquisa já tivéssemos estabelecido certa organização à medida que os dados iam 

sendo produzidos, por meio dos diferentes procedimentos. Essa foi uma fase que requereu o 

uso de algumas técnicas mais efetivas e amplas, como a catalogação dos dados e seu 

respectivo arquivamento, tanto dos materiais fornecidos pela professora de matemática (como 

por exemplo, modelos de provas aplicadas; cadernos dos alunos com resolução de exercícios 

e produção de texto matemático; anotações da professora de matemática acerca dos alunos; a 

organização das entrevistas, dentre outros) quanto de nossos registros no diário de campo – os 

manuscritos, ou mesmo ao serem retomados e transpostos para a forma digital. É importante 

lembrar ainda do arquivo “minhas impressões”, que também fez parte dessa etapa.  

Depois de catalogados os documentos, passamos à segunda etapa, isto é, ao exame 

cuidadoso e detalhado de cada um deles na busca de informações na direção dos aspectos 

observados durante a nossa imersão no campo de pesquisa. Dentre os itens que fizeram parte 

dessa etapa destacamos: a análise de algumas situações de sala de aula (como, por exemplo, 

as propostas de exercícios pela professora; as dificuldades dos alunos quanto ao entendimento 

do que ia sendo explicado; o raciocínio matemático dos alunos e seu conhecimento do 

conteúdo dessa disciplina; a tarefa de casa; o trabalho em grupos; o interesse manifesto pelos 

alunos com relação ao conteúdo de matemática; as expectativas comunicadas pelos alunos; as 

relações dos alunos uns com os outros e com a professora de matemática; a visão dos alunos 

sobre si mesmos com relação aos alunos que não estavam nas classes de aceleração, a visão 

dos alunos com relação ao Projeto PAV).  
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Outro item que fez parte da segunda etapa foi a análise relativa ao contexto de 

aprendizagem mediado pelo Projeto Acelerar para Vencer. Nesse item, buscamos retomar as 

observações constantes nos dados, referentes ao trabalho pedagógico da professora de 

matemática; as estratégias de ensino; as dificuldades encontradas por ela no desenvolvimento 

desse trabalho, bem como suas expectativas em relação a esse contexto; as dificuldades e 

queixas comunicadas pelos demais professores do PAV, dentre outros itens.  

Podemos considerar que uma terceira etapa tenha se constituído pela análise dos 

questionários aplicados à professora e aos alunos, por intermédio dos quais foi levantado o 

perfil sócio-econômico e cultural desses sujeitos. Além disso, com esse instrumento foi 

realizada uma espécie de confronto entre as informações nele contidas, com o arquivo 

“minhas impressões”, além de nossas anotações durante as observações. Como assinalado 

anteriormente, tal confronto não foi estabelecido no sentido de constatação ou refutação, mas 

de complementação de dados, o que fez com que esses questionários se constituíssem em 

importante instrumento de comunicação de resultados.  

A quarta etapa, e talvez a mais longa e trabalhosa, correspondeu à retomada dos 

vídeos das entrevistas, em todos os sentidos – revisão, transcrição e análise. A revisão 

constituiu-se em um processo marcado pela busca em recuperar expressões, hesitações ou 

mesmo silêncios que pudessem nos ajudar a captar melhor o significado das falas, 

considerando, neste caso, o que enfatiza Bardin (1988, p.14): “por trás do discurso aparente, 

geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido que convém desvendar”.  A esse 

passo seguiu-se o trabalho de transcrição das entrevistas.   

A opção em fazermos, nós mesmas, essas transcrições, se deveu, sobretudo, ao fato de 

considerarmos esse momento como oportunidade importante para uma pré-análise das falas 

dos sujeitos, e a possibilidade de traçar um perfil de seus argumentos, tal como acentua 

Bourdieu (1998), ao destacar que: 

 

[...] na transcrição da própria entrevista, que faz o discurso oral passar por uma 
transformação decisiva, o título e os subtítulos [...] e, sobretudo o texto que fazemos 
preceder ao diálogo, estão lá para direcionar o olhar do leitor para os traços 
pertinentes que a percepção distraída e desarmada deixa escapar. Eles têm a função 
de lembrar as condições sociais e os condicionamentos, dos quais o autor do 
discurso é o produto, sua trajetória, sua formação, suas experiências profissionais, 
tudo o que se dissimula e se passa ao mesmo tempo no discurso transcrito, mas 
também na pronuncia e na entonação, apagadas pela transcrição, como toda a 
linguagem do corpo, gestos, posturas, mímicas, olhares e também no silêncio, nos 
subentendidos e nos lapsos. (p. 10).  
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 Esse momento de retomada foi, portanto, especialmente importante para nós neste 

estudo, pela possibilidade de revivermos, não somente os momentos de diálogo com esses 

sujeitos entrevistados, como também pela possibilidade de captação e interpretação de alguns 

significados transmitidos por meio de gestos e expressões que não haviam sido percebidas 

antes. 

Depois de transcritas, essas entrevistas foram lidas exaustivamente, por diversas vezes, 

buscando-se alcançar o que Michelat (1987) denominou de impregnação. O discurso 

transcrito foi sendo confrontado e ao mesmo tempo complementado pelas anotações de 

campo e as impressões da pesquisadora e entrelaçados aos demais procedimentos, num 

trabalho interpretativo contínuo e aberto com vistas a alcançar a maior aproximação possível 

dos significados contidos nos fenômenos observados. Dentro dessa etapa, desenvolvemos 

uma textualização107 das transcrições a fim de organizarmos uma estrutura que pudesse nos 

ajudar a enxergar melhor o que ia sendo revelado nesse processo.  

Esse trabalho realizado com as falas dos sujeitos, por meio de etapas – começando 

com a filmagem, passando à transcrição, textualização e minucioso exame do texto transcrito 

– foi desenvolvido na perspectiva de que dessa forma se pudesse conferir maior coerência e 

legibilidade à versão escrita, isto é, maior capacidade de transmitir a situação expressa pela 

entrevista. 

Como resultado desse trabalho de imersão nos dados da pesquisa, no referido processo 

de retomada e reflexão em cima dos mesmos, foi possível confirmar alguns aspectos que já 

havíamos percebido ao longo da produção dos dados, mesmo antes de sua retomada, como 

também, e, consequentemente, perceber outros, que foram marcadamente se revelando nesse 

processo de desenvolvimento de nossas análises.  

Dentre esses aspectos incluem-se o reconhecimento governamental do problema do 

fracasso escolar incorrendo na implantação da Política de Aceleração da Aprendizagem nas 

escolas públicas; o cotidiano da escola a partir da implantação das classes de aceleração; o 

material didático destinado ao trabalho com a matemática no Projeto PAV; o currículo 

destinado ao Projeto, sobretudo referente à matemática desenvolvida nesse contexto; a visão 

e relações dos professores das classes de aceleração com o Projeto PAV – suas dificuldades, 

crenças, valores e expectativas comunicadas, especialmente da professora de matemática; o 

conhecimento matemático dos alunos encaminhados para o PAV; as concepções, crenças e 
                                                

107 O termo textualização foi aqui utilizado no sentido de textual e refere-se ao trabalho da pesquisadora em 
transcrever exata e fielmente o conteúdo do texto.  
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valores dos alunos envolvidos na pesquisa, com relação a si mesmos, à escola e ao Projeto, 

bem como suas expectativas e sonhos, expressos por meio dos diferentes procedimentos de 

angariação de dados.  

Esses foram alguns dos muitos aspectos que se destacaram ao longo dessa 

investigação. Aspectos que foram sendo percebidos naturalmente, e que, pela expressiva 

presença no dia-a-dia da investigação, se fizeram notar. Aspectos que foram emergindo no 

próprio movimento de observação e análise do conjunto de dados produzidos, à medida que 

buscávamos tecer delineamentos condizentes com a pergunta diretriz da investigação, e com 

seus objetivos, tal como acentuamos na descrição do processo que culminou na organização 

desses dados.  

De posse do conhecimento desses aspectos, partimos para o processo de 

aprofundamento e discussão, fase na qual buscamos – ao nos lançarmos sobre o conjunto de 

dados constituídos – cada indício, cada rastro, cada pista deixada que pudesse levar a alguma 

interpretação. Procedimento mediado por um trabalho em espiral, de avanço e 

retorno/retomada dentro do universo de dados produzidos, sob um olhar muito especial em 

direção ao foco da pesquisa, isto é, aos aspectos que se destacaram no âmbito do ensino e 

aprendizagem da matemática, por meio do acompanhamento de alunos do 6º e 7º anos do 

Ensino Fundamental, em atraso escolar, e, participantes de um Projeto de Aceleração da 

Aprendizagem.  

 Embora decorrentes do mesmo foco de análise, os aspectos observados se referiam a 

mais de uma dimensão, isto é, no conjunto desses aspectos, identificamos itens referentes ao 

processo de implantação do Projeto na escola, itens referentes aos alunos participantes do 

Projeto e também itens referentes aos professores e à sua atuação no PAV.  

Assim, tendo em vista a organização das ideias em torno dos referidos aspectos, 

optamos por organizar nossas discussões por meio de eixos de análise, da seguinte forma: 

Eixo 1 - Organização do PAV na escola; Eixo 2 – Os alunos do PAV; e, Eixo 3 – O trabalho 

pedagógico com a matemática no PAV.  

O esquema a seguir traduz essa organização e mostra a correspondência entre cada um 

desses eixos e os aspectos aos quais se referem:  
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Figura 2 – Aspectos que se destacaram na investigação: a organização em eixos de análise.   

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora  
 

Por considerarmos relevante elucidar os principais fatores que implicaram no 

delineamento desses eixos, passamos em seguida a explicitá-los e discuti-los, desenvolvendo 

dentro de cada um deles, uma análise mais detida acerca de cada aspecto observado, e 

culminando na discussão e apresentação dos resultados dessa pesquisa.  

Vale ressaltar ainda que, embora as referidas análises sejam apresentadas 

individualmente, isto é, eixo por eixo, foram desenvolvidas por meio do cruzamento dos 

EIXOS DE 

ANÁLISE  

ASPECTOS QUE SE DESTACARAM NA PESQUISA 

1. O Projeto Acelerar para Vencer como uma Política do Governo; 
2. O Cotidiano da escola a partir da constituição das Classes de Aceleração; 
3. Perfil do professor para atuar no PAV;   
4. O Currículo do PAV (ênfase na disciplina matemática);  
5. O Livro didático destinado ao PAV (Matemática);  
6. Modalidades do PAV: provisório X permanente;  
7. Visão acerca do aluno encaminhado para as classes de Aceleração da Aprendizagem (justificativa do 
Governo, visão dos professores, visão da diretora da escola; visão dos pais, e visão dos próprios alunos 
acerca de si mesmos);  
8. Sujeitos da pesquisa – alunos do PAV (perfil, conhecimento matemático, dificuldades e expectativas);  
9. Desafios da organização pedagógica;  
10. Processo de constituição dos sujeitos indisciplinados;  
11. O trabalho educativo com a matemática na classe de aceleração investigada – a criação de um “ambiente 
de aprendizagem”.  
12. Relação mediada entre os alunos do Projeto e a matemática.   
13. Desempenho e aprendizagem dos alunos em matemática num contexto de aceleração da aprendizagem.   
14. A aprendizagem da matemática na escola.  

Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 

14. 

(A Organização do PAV)  

Itens: 3, 9, 11, 12, 13 e 14. 

(O Trabalho Pedagógico no 

PAV) 

Itens: 7, 8 e 10. 

(O aluno do PAV)  

EIXO 3 
EIXO 2 EIXO 1 
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dados produzidos ao longo da investigação e à luz dos objetivos, da questão diretriz, da 

metodologia, e dos pressupostos teóricos dessa pesquisa.  

 

4.2 Caracterização dos eixos de análise: apresentando e discutindo os resultados da 
pesquisa108  
 

4.2.1 Eixo 1: Organização do PAV  

 
O delineamento desse eixo decorreu da percepção de diversos aspectos voltados para a 

organização do PAV nas escolas. Desde os aspectos relacionados à implantação nacional da 

política de aceleração da aprendizagem pelo Governo, até os mais específicos, relativos ao 

próprio contexto no qual esta pesquisa se desenvolveu. Acerca desses aspectos, apresentamos 

algumas discussões à medida que desenvolvemos nossas reflexões neste item. Nessa 

interlocução, optamos por abordar e discutir os aspectos que mais se evidenciaram na 

perspectiva apontada nesse eixo, conforme descritos na figura 02.  

 

4.2.1.1 Classes de Aceleração - política governamental  

 

Podemos considerar que um dos fortes aspectos percebidos durante a investigação 

trata-se das especulações em torno da necessidade da implantação desses projetos de 

aceleração nas escolas, isto é, da busca de entendimento não apenas se havia necessidade de 

desenvolver um projeto dessa natureza na escola, como também se tais projetos seriam 

viáveis, tendo em vista a dimensão do problema do fracasso escolar.  

Nesse âmbito de discussão, destacamos alguns extratos de entrevistas realizadas com 

os professores, e também com a diretora da escola investigada, nos quais a visão acerca dessa 

necessidade fica bem delineada.  

  Uma dessas entrevistas na qual abordamos acerca dessa questão foi com a professora 

de matemática, uma vez que esta constituía um dos principais sujeitos de nossa pesquisa, 

como já mencionado anteriormente. Assim, perguntamos à ela na entrevista:  

 

                                                
108 Durante toda essa seção (4.2) as referências às falas dos alunos e/ou da pesquisadora encontram-se recuadas. 
Além disso, são utilizados, para referência às falas dos alunos e professores, os pseudônimos definidos no 
Quadro 04 – seção 3.5. Os trechos extraídos das anotações do diário de campo e do arquivo “Minhas 
Impressões”, encontram- se sem recuo, e, em itálico.  
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Pesquisadora: Professora, Você considera que o PAV tem sido um Projeto 
importante para os alunos? Justifique.  
 
Regina: Nossa, considero sim. Achei muito importante, pelo fato do que eu até já 
tinha te falado, assim, no Ensino Regular sempre vai existir um, dois, três ou até 
mais alunos PAV, pela limitação de aprendizagem, porque teve alguns alunos do 
PAV que realmente assim, é, eles têm muita dificuldade mesmo de aprender. Pela 
limitação do professor na escola pública em trabalhar em grupos com mais de 37 
alunos por sala. Tem alunos que não conseguem, eles precisam ter um atendimento 
individualizado, nós profissionais não temos condições físicas nem recursos pra tá 
atendendo 37 alunos, então sempre vai ter o aluno que necessita do espaço do PAV, 
de estar trabalhando linguagem diferente, de tá trabalhando atividade diferente. 
Assim, igual, por exemplo, atividade de recorte, atividade de, enfim, até mesmo de 
jogo. O jogo não funciona pra uma turma de 40, o objetivo dele se perde. No meio à, 
assim, porque você tem que intervir, fazer uma intervenção em 7 ou 8 grupos é bem 
diferente do que intervir num grupo de 3 pessoas, por exemplo.  (ANEXO Z – 
resposta à questão 5.2)  

 
Nessa direção, entrevistamos também a diretora da escola, para a qual perguntamos se 

considerava realmente necessário a formação das classes de aceleração naquela escola. A 

resposta foi sim, que havia muito aluno em distorção e que essa situação de atraso escolar 

configurava-se como um grande transtorno, tanto para os alunos quanto para a escola, uma 

vez que, como os alunos com mais idade apresentavam diferentes interesses em comparação 

com os mais novos, isso acabava gerando mais indisciplina, inclusive incorrendo em algumas 

situações de desentendimentos entre eles e deles com os professores, além de níveis mais 

elevados de evasão escolar.  

A referência da diretora à necessidade de desenvolver nesta escola um Projeto de 

Aceleração da Aprendizagem foi inclusive confirmada em nossa pesquisa ao fazermos o 

levantamento dos índices de reprovação e evasão nessa escola, a partir do ano de 2005109, 

constatando, no período de 2005 a 2009, uma média de reprovação e evasão em torno de 

26,35%, o que, em nosso ponto de vista e também no ponto de vista da diretora, representa 

um índice indesejável, tendo em vista se tratar de educação, processo de formação e 

desenvolvimento de pessoas, no qual, o ideal seria que não houvessem distorções, alunos 

defasados, em atraso escolar.  

Para se ter uma ideia melhor do nosso universo investigativo, no ano de 2008, nesta 

escola, das 21 turmas de Ensino Fundamental – 6º ao 9º anos, com uma média de 35 alunos 

em cada turma – foram formadas em 2009 – primeiro ano de implantação do PAV na Escola – 

três classes de aceleração da aprendizagem, sendo, duas turmas de 1º período de Aceleração II 

                                                
109 A realização desse levantamento somente a partir de 2005 e não de anos anteriores, se deve ao fato de não 
termos conseguido, nesses anos anteriores, esses dados de forma consolidada, ou seja, não que tais dados não 
existam, mas sim, porque sua forma de registro e arquivamento na escola foi sendo modificadas ao longo dos 
anos. Assim, somente a partir do referido ano conseguimos obter estatisticamente e de forma consolidada, essas 
informações, por meio de tabelas e gráficos que muito contribuíram para nosso entendimento da situação da 
escola em termos da distorção dos alunos.  
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– 6º e 7º anos e uma turma de 2º período – 8º e 9º anos – cada uma delas contendo, em média, 

30 alunos. Isto é, um índice aproximado de 12% de alunos em distorção idade/ano de 

escolaridade, isso, sem contar o número de evadidos e reprovados, que, naquele ano – 2008 – 

corresponderam a 37 e 53 alunos, respectivamente, de um total de 1373 alunos. 

À primeira vista pode parecer que esses valores – 37 alunos (2,7%) e 53 alunos (3,9%) 

evadidos ou reprovados, respectivamente – são ínfimos, quando se considera o total de alunos 

aprovados – 1283, no entanto, ao considerarmos que a soma dos alunos evadidos com os 

reprovados totalizam 90 novos alunos em defasagem ou atraso escolar, isto é, 

aproximadamente três novas classes de alunos sob risco de fracasso escolar, pois, pode ser 

que os reprovados, venham a reprovar uma segunda vez, e, os evadidos, não retornem para a 

escola, e, se retornarem, já estarão em distorção, caracterizando nova demanda de aceleração 

da aprendizagem na escola.  

Ainda na perspectiva de discussão sobre a necessidade do Projeto na referida escola, 

nos chamou especial atenção, por também ter se destacado mais, as constantes declarações do 

professor de geografia que atuava no Projeto, acerca de sua crença na incapacidade dessa 

Proposta em sanar os problemas de defasagem de conhecimento dos alunos. Tal a ênfase dada 

por esse professor nas referidas declarações, que consideramos importante conhecer mais de 

perto sua visão, optando por realizar com ele também, uma entrevista abordando dentre outros 

itens, a questão referente à necessidade de desenvolvimento do PAV na escola. Essa 

entrevista foi realizada no dia 17 de dezembro de 2009. Seu roteiro encontra-se no apêndice 

G, e sua transcrição pode ser consultada no anexo AD.  

Assim, buscando nos aproximar melhor das concepções desse professor, 

desenvolvemos com ele um diálogo importante nessa direção, na referida entrevista, da qual 

extraímos os seguintes recortes:  

 

Pesquisadora: Como você concebe o projeto PAV? 
 
José: Socialmente existe mesmo essa demanda de alunos defasados, em distorção 
idade-série. O sistema educacional foi deixando, a própria sociedade foi deixando 
esses alunos pra trás e, deveria sim haver um programa que acelerasse a 
aprendizagem, eu sou de acordo com esse sistema com esse programa, com o 
currículo, eu só não concordo com a filosofia do projeto, da maneira que ele foi 
implantado, ou seja, de cima pra baixo, sem ver as necessidades reais desses 
estudantes. (ANEXO AD – questão nº 01) 
 
 

Não apenas por essa declaração, mas em outros momentos da entrevista, ficou clara a 

visão do professor de que o PAV configurava-se muito mais como uma iniciativa com fins 

políticos do que propriamente pedagógicos, ou seja, a grande preocupação do governo ao 
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encaminhar para as escolas a proposta de implementação desse Projeto, alicerçava-se em dois 

pontos principais: mostrar que algo estava sendo feito enquanto política pública voltada para a 

correção dos problemas da educação brasileira; e, a urgência em conter os gastos decorrentes 

da permanência do aluno na escola por um tempo superior ao necessário para cada estudante 

completar sua escolaridade básica.  

Essa visão ficou ainda mais confirmada num momento da entrevista em que o 

professor descreveu sobre uma capacitação da qual participou em Belo Horizonte, no ano de 

implementação do Projeto na escola – 2009 – quando a SEE/MG selecionou alguns docentes 

de cada escola para apresentar o PAV e mostrar que, mesmo já existindo tal programa no 

Norte de Minas, ainda havia uma defasagem muito grande, de milhares de alunos, 

demarcando a necessidade de atendimento com esse programa. Acerca desse encontro e o 

Projeto apresentado na ocasião, o referido professor fez a seguinte declaração:  

 

José: [...] Lá ficou bem claro que o interesse deles não era pedagógico, ou cognitivo, 
mas sim econômico. O governo está querendo tirar essa ‘leva’ de menino. Quando 
foi colocado lá, que na Secretaria da Educação tem “tantos mil alunos que estavam 
defasados”, e que precisava liberar essa vaga, resolver o problema do Ideb110, de 
distorção do estado de Minas, então ficou claríssimo que é muito mais uma questão 
numérica do que propriamente uma política consistente de recuperação de 
defasagens e da trajetória escolar do aluno. (grifos do professor). (ANEXO AD – 
questão nº 06).  

 

Além das entrevistas, angariamos dados nesse sentido por meio de nosso convívio no 

campo, sobretudo no contato direto com os docentes, por meio do qual presenciamos 

inúmeros momentos permeados por declarações em torno do PAV, deixando transparecer, 

com nitidez, elevado nível de apreensão com relação à proposta que estava sendo implantada 

na escola.  

Quanto aos professores que atuavam apenas no Ensino Regular, o que percebemos foi 

um expressivo alívio por não terem que conviver com a realidade das classes de aceleração.  

Dos professores que atuavam em ambas as modalidades – Ensino regular e PAV – as 

ponderações relacionavam-se mais com a viabilidade dessas propostas enquanto solução dos 

problemas do fracasso escolar, não apenas da correção de uma demanda, mas, do efetivo 

compromisso político com a eliminação do problema, evitando a formação de nova demanda 

de alunos defasados e em atraso escolar. 

No âmbito da proposta da SEE/MG de implementação da aceleração da aprendizagem 

nas escolas públicas, a grande queixa que estava constantemente veiculada nos diálogos entre 

                                                
110 Já mencionado antes, na seção I, subseção 1.1.  
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os professores foi sobre a forma como esses Projetos chegam à escola – no caso o PAV – e, 

principalmente sobre a forma como geralmente são implantados – vertical, de cima para baixo 

– de forma apressada, sem uma discussão mais ampla e prévia, que leve em conta os 

principais agentes de sua efetivação, no caso, os professores e a equipe pedagógica da escola.  

Na concepção dos docentes e da equipe pedagógica, com relação à implantação do 

PAV, não houve tempo para aprender muito sobre o Projeto, para amadurecer a ideia de 

desenvolver um trabalho diferenciado como a proposta, principalmente pela diversidade com 

relação ao ensino regular, quanto à forma de desenvolver o trabalho educativo com os alunos.  

Diante dessas declarações, constantemente presenciadas por nós nos períodos de 

contato no campo de pesquisa, nos lançamos a compreender em que condições o PAV chegou 

àquela escola; se a sua adoção havia sido uma opção da escola ou uma determinação do 

governo, uma vez que, além das queixas dos professores, havíamos também tomado 

conhecimento de que outras escolas públicas, de mesmo porte não haviam assumido tal 

compromisso, fato que nos causou inquietação no sentido de buscar compreender que fatores 

estariam envolvidos nessa questão.  

Assim, em entrevista com a diretora da escola onde desenvolvemos nossa pesquisa, 

perguntamos por que o PAV veio a ser implantado nesta escola; se havia sido uma opção ou 

se uma imposição/determinação dos órgãos gestores da educação. 

 

Diretora: A aceitação desse projeto aqui na escola não foi uma opção nossa, mas 
uma proposta da SEE/MG que não perguntou se queríamos ou não, apenas enviou o 
ofício111 pra a SRE de nossa cidade e esta nos encaminhou e ai o Projeto veio pra cá. 
Sei que tem escola ai que, como a nossa tinha demanda, mas que não aceitou o 
Projeto. Não sei como, mas conseguiu. Sei que não pode fazer isso, mas fez. Mas, 
não quis comprar briga não, porque aqui a gente tinha demanda mesmo [...] o 
problema foi que depois, alunos de outras escolas foram encaminhados para o PAV 
daqui da nossa escola e isso dificultou muito o nosso trabalho. (ANEXO AE – 
questão nº 07).  

 

 Na entrevista realizada com o professor de geografia (ANEXO AD), também fizemos 

algumas abordagens nesse sentido, como demonstra os trechos a seguir:  

 

Pesquisadora: E, você falou que as escolas não tiveram a opção de escolher aceitar 
ou não o PAV, como foi isso?   
 
José: É, foi falado várias vezes durante a capacitação que participei em Belo 
Horizonte, que o diretor que não aceitasse o PAV podia ser exonerado, podia receber 
alguma sanção por parte da SEE. Eles deixaram bem claro lá que nós somos 
empregados e precisamos assumir os projetos da SEE, e aí, indiretamente essa fala 

                                                
111 Este Ofício ao qual a Diretora se refere é o Ofício de nº 222/09 (anexo J) de 04 de dezembro de 2009, já 
apresentado neste trabalho, na seção III, subseção 3.3.2.5.  
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atinge o professor né, porque se você não quiser dar aula lá no PAV, se você se 
negar, o que vai acontecer? Não vai ter professor pra dar aula lá. Eu cheguei a 
questionar isso, mas, não deram resposta. (Resposta à questão nº 03).   
 
Pesquisadora: Mas você falou que algumas escolas não assumiram o PAV. Qual é a 
diferença, isto é, por que algumas escolas puderam recusar e outras não?  
 
José: É, isso aconteceu mesmo, [...]. Aqui na nossa cidade eu sei de uma escola ai, 
uma escola até grande, quase do porte da nossa aqui, e que tinha aluno em distorção, 
mas, não assumiu o PAV [...] é porque o diretor da outra escola é mais experiente. 
As escolas com direção nova todas assumiram. (Resposta à questão nº. 3.1).  
 
 

Afinadas, entretanto com a linha de discussões que temos desenvolvido no presente 

eixo, cabe salientar que, as diferentes indagações, evidenciadas tanto nas queixas dos docentes 

quanto da equipe pedagógica, e ainda observadas em diversos outros momentos durante nosso 

convívio no campo de pesquisa, talvez possam ser sintetizadas e expressas pela seguinte 

pergunta: por que existe o PAV?  

 Embora essa indagação possa passar uma ideia errônea de que o interesse desse debate 

seja a busca de respostas específicas de como o PAV veio a existir, ou, para que veio a existir, 

não é essa a finalidade com a qual nos dispusemos a dialogar neste eixo – até porque algumas 

reflexões nesse sentido já foram desenvolvidas na seção II desse trabalho, ao apresentarmos a 

inserção da política de aceleração da aprendizagem no Brasil.  

Além disso, ter tomado como fundamento de nossas discussões a referida indagação, 

tampouco representou uma atitude de nos limitarmos à pergunta em si, mas sim aos 

significados nela envolvidos, trazendo à luz reflexões acerca dos principais propósitos da 

implantação dessa Política de Aceleração nas escolas públicas.  

Com essa finalidade foi possível perceber então, em decorrência de um conjunto de 

informações e observações que obtivemos nesse âmbito, que, essa iniciativa – Projetos de 

Aceleração da Aprendizagem – poderia estar correspondendo ao reconhecimento 

governamental do fracasso escolar, de que de fato existia um problema acontecendo nas 

escolas no Brasil – um grande fracasso na rede educacional.  

Essa afirmação acerca do reconhecimento do governo em torno do fracasso escolar 

encontra-se respaldada nos próprios documentos oficiais que tratam da implantação desses 

projetos nas escolas. No caso do Projeto que contextualiza nossa pesquisa – o PAV – um 

desses documentos refere-se ao próprio documento base do Projeto, apresentado na seção II – 

subseção 2.3.1 – contendo declarações que sinalizam a ideia de que o PAV foi elaborado em 

conseqüência do reconhecimento do governo acerca da grave situação de fracasso escolar no 

país, mesmo após as diferentes iniciativas para suprimi-lo.  
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Dentre as ênfases evidenciadas nesse documento, acentuamos o fato de que, mesmo 

tendo-se alcançado a almejada meta de universalização da educação, o problema do fracasso 

escolar continuava assolando o país. Os trechos a seguir, extraídos de seu texto, confirmam a 

presença dessa ideia:  

 

A Secretaria de Estado da Educação, alicerçada no compromisso com os mais de 
90% dos alunos matriculados na escola pública [...] definiu como um de seus 
Projetos Estruturadores o de “Aceleração da Aprendizagem e Melhoria do 
Desempenho do Aluno”. [...] É uma estratégia de intervenção pedagógica, cuja 
metodologia alternativa objetiva sanar lacunas da aprendizagem e melhorar o 
desempenho dos alunos, possibilitando a todos a recuperação do tempo perdido ao 
longo de sua trajetória escolar. Como conseqüência destas ações, espera-se corrigir o 
fluxo, superando a questão do fracasso escolar, que tem raízes tanto na desigualdade 
social, quanto em mecanismos internos à escola. (grifo nosso). (MINAS GERAIS, 
2008c, p. 1).  
 

 

Muito embora o trecho acima destaque um reconhecimento governamental 

enfaticamente voltado para a elevação do desempenho escolar dos alunos em atraso, para o 

dimensionamento de seu atendimento em termos de vaga nas escolas e ainda para a garantia 

da recuperação de seu percurso escolar, é possível perceber que a quantidade de alunos em 

situações de distorção, defasagem, configura-se como uma grande preocupação da SEE/MG 

que já reconhece que não basta universalizar o ensino, mas principalmente proporcionar 

condições para que esses alunos se mantenham na escola e sejam capazes de concluir sua 

trajetória escolar: “[...] A convicção da SEE/MG é que não basta universalizar o ingresso de 

toda criança na escola, mas é preciso dar o salto de qualidade necessário e comprometer a 

escola com o processo de inclusão social, diminuindo as desigualdades sociais.” (MINAS 

GERAIS, 2008c p. 1).   

E nesse sentido, acentuamos que, é preciso levar em conta que não se trata de um ou 

dois alunos em situação de fracasso escolar, mas sim de um número expressivo. Se fossem 

poucos alunos seria possível tocar o sistema. Tanto eles não são poucos que foi preciso fazer 

um projeto chamado de “Aceleração da Aprendizagem” para resolver o problema. Isso tem 

que ser discutido, e foi com essa perspectiva que nos lançamos na apresentação e discussão 

em torno dessa indagação: por que existe o PAV? A qual, em nosso ponto de vista, constitui-

se em demonstração clara de que não dava mais pra conduzir a escola com tamanho fracasso, 

pois, mais do que para o governo e o país, a reprovação e/ou a evasão escolar se revertem em 

prejuízos para o aluno.  

Ainda que alguns considerem ou argumentem que o reconhecimento governamental 

acerca do fracasso escolar não é recente, ou que não veio com esse Projeto, já tendo estado 



181 

 

presente em outras iniciativas antes dos Projetos de Aceleração – a iniciativa de implantação 

dos ciclos, por exemplo – tem-se considerado que o PAV ou, a política de aceleração da 

aprendizagem difere dessas outras políticas, sobretudo por ter proposto que os alunos 

multirrepetentes – em atraso escolar – fossem separados dos não repetentes – alunos do 

ensino regular – em classes específicas para atendimento às suas necessidades de 

aprendizagem. Aspecto expressivamente evidenciado durante nossa visita no campo e depois, 

na análise dos dados angariados, cujas discussões são trazidas à tona na subseção 4.2.1.2.   

Em tempo ressaltamos que, por acreditarmos na impossibilidade de que a temática 

abordada na presente seção pudesse ser esgotada no seu ponto final, dada a sua riqueza e 

profundidade, relevamos acentuar ainda, que existem outras indagações que nos foram sendo 

acrescentadas à medida que nos envolvíamos na pesquisa. A relevância da explicitação dessas 

questões decorrentes encontra-se, sobretudo, em seu potencial de dimensionamento do que foi 

até aqui debatido. Assim, apresentamos a seguir algumas dessas questões:  

 

(1) Se a proposta de aceleração da aprendizagem, mediada pelo projeto PAV, tem como 

objetivo fundamental sanar o problema da distorção idade/ano de escolaridade, (des) 

impactando a matrícula escolar e levando os alunos a avançarem em sua escolaridade, não 

seria incoerente o fato de nada sinalizar acerca de ações efetivas que previnam a formação de 

novos contingentes de alunos em distorção e, portanto em defasagem escolar?  

(2) Ao estudar os processos de desenvolvimento de propostas de aceleração da aprendizagem 

vamos encontrar os reflexos de uma política compensatória para os altos índices de 

reprovação e evasão ainda que o aluno não recupere sua defasagem de conhecimentos?  

 

4.2.1.2 Classes de Aceleração – O cotidiano da escola a partir da constituição das classes de 

aceleração da aprendizagem   

 

Desde nossa imersão no campo de pesquisa e, sobretudo pelo fato de nossa 

investigação ter tomado como contexto um Projeto de aceleração da aprendizagem em pleno 

processo de implementação na escola, além da tão discutida indagação do tópico anterior – 

4.2.1.1 – outras questões foram se evidenciando e sinalizando sua relevância tanto para a 

análise quanto para a exploração e reflexão em cima do nosso conjunto de dados.  

Essas diversas questões que foram emergindo em nosso caminhar pela pesquisa, 

desempenharam papel fundamental na evidência de outro importante aspecto que se destacou 

em nosso estudo, e que tem haver com o impacto da formação e efetivação das classes de 



182 

 

aceleração no interior da escola, o qual discutiremos nessa subseção sob a denominação de O 

cotidiano da escola a partir da constituição das classes de aceleração da aprendizagem.   

Com vistas a dar suporte às nossas reflexões, nesse espaço, organizamos uma 

discussão articulada com as seguintes ideias:  

o Como ocorreu o processo de seleção dos professores para atuar no Projeto e, como 

foram capacitados para esse trabalho? 

o A retirada dos alunos multirrepetentes das salas de ensino regular interferiu na 

dinâmica e no desempenho dessas classes?  

o Houve apoio financeiro e pedagógico adequados para a implementação desse projeto 

na escola?  

o Que implicações podem ser destacadas em decorrência da adoção do PAV nesta 

escola? 

 

Essas questões estiveram muito presentes durante todo o período de observação no 

campo de pesquisa, e também posteriormente, permeando os diferentes procedimentos. 

Assim, a ideia de trazer essa discussão teve por fim constituir dados que pudessem nos 

fornecer uma visão mais clara do significado da presença dessas classes no interior das 

escolas, especialmente da escola onde desenvolvemos nosso trabalho de pesquisa.  

Como observado na explicitação das questões, a primeira indagação colocada refere-se 

à seleção do corpo docente do projeto, até porque este foi um dos grandes temas de debate na 

escola investigada, colocando em evidência a profunda insatisfação dos professores em fazer 

parte desse corpo, insatisfações que, conforme constatamos pelas próprias declarações desses 

professores se deveram a dois fatores em especial: 1 – o próprio processo de designação desse 

corpo docente para atuar no Projeto; e, 2 – o perfil de alunos atendidos pelo Projeto, que, na 

visão desses professores, constituía um grupo mais difícil para se desenvolver um trabalho 

educativo, sobretudo pelo histórico de reprovações e defasagens nos quais estavam 

envolvidos.  

Acerca do primeiro fator – o processo de seleção do corpo docente do projeto – 

ressaltamos que, não obstante à constatação da necessidade da escola na adoção da proposta 

de aceleração, o referido processo de seleção representou uma das maiores insatisfações dos 

professores, como podemos perceber por alguns trechos extraídos das entrevistas que 

realizamos com esses docentes e que seguem transcritos:  
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Pesquisadora: Nesse período em que estou aqui no campo, acompanhando a 
pesquisa, percebi certa insatisfação dos professores do Projeto, então, gostaria de 
saber como foi o processo de seleção do corpo docente nesse primeiro ano de 
implantação do Projeto nesta escola? (ANEXO AD – questão nº 3.2).  
 
José: Olha, eu sei que os professores para atuar nesses Projetos precisam atender a 
um determinado perfil, e concordo com esse critério, mas, a impressão que eu tive, 
não no meu caso, é que muitos professores que foram selecionados para o PAV 
nesse ano foi para completar sua carga horária, ou seja, porque não tinha aula a não 
ser as turmas do PAV, aí ele teve que ir lá dar aula no PAV. Assim, eu não senti 
estímulo nenhum em dar aula nesse projeto. Não houve uma reunião com esses 
professores, inclusive comigo, pra sensibilizar a gente pra dar aula nessas classes, 
explicar se foi porque atendemos a essa e essa característica/requisito. Mas não, pra 
mim foi entregue um horário de aula que eu tive que ir lá, cumprir a carga horária, 
então, a 1ª oportunidade que eu tive de deixar uma turma eu deixei uma das classes 
do PAV, se eu tivesse tido oportunidade de deixar a outra eu tinha deixado, por 
conta das dificuldades, da falta de apoio.  
 

 

Esse professor acrescentou ainda que:  

 

José: [...] Eu não escolhi trabalhar no PAV. Vou te contar que jeito que eu conheci o 
PAV: eu saí aqui da escola no final do ano como professor dos nonos anos do ensino 
regular; quando eu cheguei aqui, no início do outro ano, eu peguei o horário e estava 
lá: PAV. Eu não sabia o que era isso. Nunca tinha ouvido falar, porque a gente 
estava de férias. E aí, que eles falaram aqui na sala dos professores, que era um 
projeto de aceleração e tal. Então, não foi uma escolha não, e eu não conhecia. Aí eu 
passei a estudar, a ler na internet, as coisas que tem sobre o programa, por conta 
própria, tudo por conta própria. (questão nº 3.3).  
  
 

Em entrevista com a professora de matemática também fizemos esse questionamento: 

  

Pesquisadora: Como você veio a fazer parte do corpo docente do PAV? 
 
Regina: Bom, primeiro que eu não tive opção de escolha. Foi assim: PAV. Eu 
cheguei à escola em janeiro, era esse projeto e eu estava designada para ele. Eu não 
sabia nada sobre ele. Aliás, percebi que outros professores que pegaram o PAV 
foram aqueles professores, assim, igual o meu caso, eu tinha só o projeto pra 
trabalhar, então, praticamente eu fui assim, obrigada. Eu não tive opção de escolha. 
(ANEXO Z – questão 2.2).  
 
 

Além dos representados por esses trechos de entrevista, muitos foram os outros 

momentos nos quais presenciamos o desconforto desses docentes com o fato de não terem 

tido o direito de optar por assumir ou não esse trabalho.  

De acordo com o que investigamos, no processo de seleção do corpo docente da 

escola, de forma geral, o direito de escolha das turmas a serem assumidas a cada ano passa 

primeiro pelos professores efetivos e com mais tempo de serviço na escola, e assim, 

sucessivamente aos demais servidores, e, no caso das classes do PAV, nesse primeiro ano de 
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implantação do Projeto, os que assumiram foram os professores com menos tempo de vínculo 

na escola, ou aqueles que vieram transferidos de outras escolas, ou ainda, aqueles que, mesmo 

tendo um tempo maior de vínculo com a escola, foram selecionados sob o argumento de 

terem “perfil” para o trabalho com alunos defasados.  

Além dessa questão de não terem sido consultados com antecedência, de não ter 

havido um diálogo prévio, um esclarecimento acerca da proposta do Projeto, existiram outros 

argumentos apontados pelos professores como desencadeadores de sua insatisfação em 

estarem constituindo o corpo docente do PAV, como por exemplo, o de terem que assumir 

uma proposta diferenciada de educação, para a qual não se sentiam preparados. Uma 

proposta, teoricamente, bastante diversa da tradicional forma com a qual geralmente é 

desenvolvido o trabalho pedagógico na escola.   

No resquício de entrevista destacado a seguir, é possível perceber a presença desse 

argumento:  

 

José: [...], por exemplo, tem um aluno lá, o Rag, eu não sei se eu posso falar isso, 
mas, ele tem uma conduta diferenciada. Agora, eu não sei se a indisciplina dele é 
gerada pela incapacidade dele compreender as coisas, ou se é o contrário, a 
indisciplina é que atrapalha ele. Teve uma vez que ele ficou aqui dentro com a 
orientadora durante cinco horários pra ela ajudá-lo a fazer uma atividade que eu 
tinha proposto e mesmo assim ele não deu conta, então eu te pergunto: Qual foi a 
ajuda que o governo me deu pra eu trabalhar no PAV? Muitas vezes não sabemos o 
que fazer, como agir, são alunos que precisam de um trabalho diferenciado, porque o 
trabalho comum eles já tiveram nos anos anteriores. (ANEXO AD – questão nº 04).  

 

 

Além de todos esses pontos assinalados pelos docentes, de não terem sido consultados, 

de não estarem preparados, devemos salientar ainda que, foi possível perceber, implícito nos 

diversos depoimentos, uma espécie de sentimento de inferioridade por estarem atuando no 

PAV, pois, no processo de seleção dos professores para o Projeto, ou foram os últimos a 

serem consultados acerca da opção das turmas, ou nem mesmo foram consultados, como já 

mencionamos, uma vez que não havia mais opções. Assim a sensação declarada por eles 

nesses depoimentos foi a de que ficaram com o “resto”, a “sobra” da escola, o que sugere 

também, indiretamente, uma discriminação com relação às classes de aceleração da 

aprendizagem.  

No entanto, essa resistência, insatisfação e consequente discriminação não ocorreram 

especialmente na escola investigada, mas em outras realidades também, pois encontramos por 

meio de nossa revisão de literatura, algumas pesquisas que tiveram como teor a discriminação 

das classes de aceleração, ao assinalarem, sobretudo a sensação de inferioridade dos 
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professores que estavam atuando nessas classes. Dentre essas pesquisas, citamos Hanff, 

Barbosa e Koch (2002), da qual extraímos o seguinte trecho:  

 

O processo de discriminação das classes de aceleração não ocorreu somente com os 
alunos, muitos professores sentiram-se isolados e, muitas vezes, tratados como 
profissionais de “segunda categoria”. (grifo das autoras). O professor que atua nas 
classes de aceleração precisa provar sua capacidade profissional (grifo nosso). 
Assim mesmo, muitas vezes é tratado profissionalmente com desprezo. [...] Os 
efetivos não queriam aquelas crianças e consideravam que nós, que estávamos com 
as crianças, que o nosso trabalho não prestava. [...] e essa resistência não era só por 
parte dos efetivos, mas por todos os professores. (HANFF; BARBOSA; KOCH, 
2002, P. 37).  
 
 

 Os grifos em destaque nesses recortes realçam a ideia de que lecionar no PAV é a 

prova de fogo para o professor, e que, aquele que consegue passar nesta prova é realmente 

competente, o que reforça ainda mais a concepção anteriormente apontada de que os alunos 

do PAV são os piores, e a função de educá-los a mais difícil das missões de um educador.  

 Observamos tanto nas pesquisas que consultamos na referida revisão, como também 

na realidade na qual estávamos inseridas em investigação, que essa insatisfação em compor o 

corpo docente do PAV tinha de fato muito haver com o perfil de alunos ao qual o Projeto se 

destinava – ponto destacado anteriormente como segundo fator de insatisfação dos 

professores – isto é, a resistência dos professores em trabalhar com o Projeto se devia 

principalmente ao perfil de alunos nele envolvidos.  

Segundo o que pudemos constatar da fala dos próprios docentes, o trabalho no PAV é 

mais difícil e desafiador que em outras modalidades, já que se trata de alunos 

multirrepetentes, e, consequentemente com defasagens de aprendizagem, conforme podemos 

observar a seguir:  

 

Pesquisadora: Tem também uma questão que foi muito debatida durante todo esse 
ano e que ouvi muito também por parte dos professores, que é o fato de que o 
trabalho no PAV é mais difícil e desafiador, exige mais do professor, do que no 
ensino regular, uma vez que se trata de alunos multirrepetentes e com autoestima 
fragilizada, além das defasagens mais acentuadas. Como você vê essa questão? 
Realmente você considera esse trabalho no PAV mais difícil? (ANEXO AD – 
questão nº 05).  
  
José: Sim, porque são alunos que já têm um histórico diferente, de frustração. 
Agora, não sei se você vai me perguntar ai como é que isso deveria ser feito, mas, a 
primeira sugestão que eu tenho é que esses professores, que trabalham no projeto, 
deveriam ter uma exclusividade, ou seja, serem exclusivos no Projeto, não assumir 
muitas turmas, nem assumir turmas no ensino regular, mas apenas no Projeto. 
Deveria também ser oferecido a eles, dentro do seu cargo, um tempo maior para o 
preparo de material, ser capacitados de forma mais efetiva e acompanhados durante 
o processo de desenvolvimento de seu trabalho no Projeto. Porque, pensando bem, 
para esse professor, seu cargo no PAV, em termos legais, é apenas mais uma turma 
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na qual ministra aulas, tiro base por mim, por exemplo, o governo não reconhece 
que eu trabalho num projeto especial e que aquilo ali demanda mais tempo da minha 
parte do que nas turmas regulares, pela própria característica do grupo atendido 
nesse Projeto.  

 

O recorte de entrevista a seguir demonstra em parte o que mencionamos nos 

parágrafos anteriores, e foi retirado da fala da professora de matemática ao contar sobre um 

momento em que foi designada pela escola para repassar informações obtidas em um encontro 

que participou em Belo Horizonte sobre o PAV. Nesse trecho, a professora destaca a 

resistência dos professores em participar do Projeto baseados na visão que tinham dos alunos 

encaminhados para essas classes.   

 

Regina: Eu achei assim que a equipe já entrou assim, desmotivada. Os professores 
comentavam: ___ ai, trabalhar no PAV [...] aqueles meninos difíceis, complicados, 
tal e tal. Assim, eles já vieram com essa concepção, então eles automaticamente 
passam isso para o aluno. A minha sorte é que aqui na escola, o que aconteceu. Os 
professores que tinham o direito de escolher a turma pra trabalhar escolheram as 
turmas regulares e eu, que tinha chegado na escola nesse ano, fiquei com o PAV. 
Então eles não eram meus alunos antes, nunca tinham sido, então eu não tinha 
aquele pré-conceito, não sabia que aquele menino ali e tal já tinha vários anos que 
ele não sabia, já tinha um histórico. Aqui, eu não conhecia ninguém, então eu não 
vim com aquele preconceito: aquele menino ali é assim, assim assado e ponto. Então 
assim, é bom por causa disso, então eu comecei assim mais tranqüila, porque eles 
(os alunos) comparam a gente, mas eu nunca os comparo. Eles podem me comparar, 
com outro profissional, mas eu não tenho esse preconceito. (ANEXO AB – questão 
1.3).   
 

 

Do que pudemos perceber nesse sentido, ressaltamos que grande parte dessa visão dos 

professores a respeito do público de alunos atendidos pelo PAV decorreu do próprio 

conhecimento desses professores em relação a esses alunos referente aos anos anteriores ao 

Projeto, quando frequentavam o ensino regular. Percebemos que um dos fortes itens 

envolvidos nessa visão diz respeito à indisciplina desses alunos, o comportamento, e o 

compromisso com a aprendizagem dentro e fora da sala de aula.  

Muitos desses professores já conheciam os alunos encaminhados para o PAV por já 

terem sido professores deles quando cursavam o ensino regular, e, pelo que pudemos 

constatar essa visão baseada no passado desses alunos, parece ter influenciado na definição da 

visão acerca desses alunos, mesmo que no novo contexto – a classe de aceleração da 

aprendizagem.  

A ideia veiculada nas conversas que presenciamos muitas vezes foi a de que esses 

alunos reproduziriam os mesmos comportamentos no novo contexto, ou talvez um 

comportamento pior, tendo em vista o comprometimento de sua autoestima, principalmente 
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pelo fato das classes de aceleração tornar mais evidente a condição de fracassados desses 

alunos.  

É fato também que muitos dos alunos dessas classes, principalmente os do 1º período, 

vieram de outras escolas, e assim não eram ainda conhecidos dos professores, nesse caso o 

que pudemos perceber foi que a própria condição dos alunos de estarem no PAV levava à 

formação de uma ideia estereotipada em relação à sua indisciplina e também da capacidade de 

gestão de sua aprendizagem, isto é, só pelo fato de terem sido encaminhados para o PAV já 

era suficiente para serem considerados indisciplinados, com pouco conhecimento dos 

conteúdos disciplinares e com autoestima fragilizada.  

Tal a ênfase atribuída pelos professores a esse aspecto – o aluno encaminhado para o 

PAV – que optamos por trazer uma reflexão mais ampla, nesse sentido, na subseção 

subsequente – 4.2.2– compondo, portanto, conteúdo de nosso segundo eixo de análise.  

Não obstante o reconhecimento da difícil situação desses professores diante da tarefa 

de atuar no PAV, principalmente tendo em vista os objetivos com os quais esse Projeto foi 

elaborado e implantado em Minas Gerais, e ainda, considerando o conjunto de questões nele 

envolvidas – econômicas, culturais, dentre outras – consideramos importante ampliar nossas 

reflexões trazendo à luz considerações acerca das dificuldades encontradas também por outros 

sujeitos da escola, em relação ao referido processo de seleção do corpo docente além de trazer 

à luz os pressupostos e concepções do próprio Projeto estruturador do PAV quanto à figura do 

professor que atua nas classes de aceleração da aprendizagem.  

Com relação às dificuldades encontradas por outros sujeitos da escola, no que tange ao 

processo de seleção do corpo docente do PAV, e, tendo em vista a elucidação de importantes 

questões nele envolvidas, consideramos fundamental dialogar com a diretora, trazendo à tona 

fatos que explicitam sob quais implicações esse processo de designação dos professores se 

desenrolou no âmbito da escola.  

Assim, em entrevista, ao ser questionada acerca do referido processo de seleção, a 

diretora nos esclareceu que, uma das grandes dificuldades na gestão desse processo foi 

principalmente a aceitação da proposta por parte dos professores. Acentuou que, diante das 

reações desses docentes durante os trâmites da formação do quadro de professores, concluiu 

que, se tivesse sido possível dar liberdade para o professor escolher trabalhar ou não com as 

classes de aceleração, provavelmente a maioria não teria optado pelo PAV, uma vez que, a 

concepção mais comum entre eles era a de que o trabalho no PAV era mais difícil, mais 

trabalhoso que no ensino regular, exigia mais tempo e dedicação do professor, um tempo do 
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qual não dispunham. O trecho a seguir traduz parte do diálogo com a diretora na referida 

entrevista:  

 

Diretora: Olha, diante de todas as outras dificuldades que tivemos e ainda temos, 
confesso que a maior delas tem sido a aceitação do Projeto por parte dos 
professores. Reclamações de que é mais difícil, de que exige mais, e de que não tem 
tanto retorno positivo. [...] penso que o correto mesmo seria atuar no projeto apenas 
os professores que tivessem mais perfil pra esse trabalho, mas, infelizmente, na 
escola pública não temos esse privilégio, de fazer esses ajustes pedagógicos, ainda 
que seja para o bem dos alunos e da Educação. (ANEXO AE – questão nº 15).   

 

A essa declaração a diretora acrescentou que, mesmo que houvesse professores que 

desejassem fazer parte desse corpo docente do PAV, ainda assim haveria dificuldades, pois, a 

escola não teria condições de fazer a gestão necessária do quadro de horários de aula, já que 

sempre há professores comuns de uma escola para outra, acontecendo de chocar horários em 

uma e outra escola, caso se pretenda uma liberdade mais ampla de composição desses 

horários.  

As ponderações expressas pela diretora demonstram que o gestor escolar tem uma 

autonomia relativa e submissa à hierarquia do sistema educacional, no sentido de que, nem 

sempre pode tomar as decisões que, naquela determinada realidade seria a mais correta, isto é, 

existem normas e regras dentro da instituição educacional que precisam ser seguidas, além de 

outras dificuldades relacionadas às necessidades dos próprios professores, como já 

mencionado.  

Nessa direção, apresentou argumentos que esclarecem alguns pontos referentes ao 

processo de seleção dos docentes para trabalhar no PAV, declarando que tal escolha não 

depende da vontade do gestor, mas vinculam-se aos direitos dos servidores, e, dessa forma, 

muitas vezes os professores mais experientes ou com o perfil ideal para o tipo de trabalho 

necessário nas classes de aceleração, se esquivam de participar do projeto, sendo necessário 

que professores menos experientes ou sem as características adequadas, sejam inseridos nesse 

trabalho.  

Acerca do referido perfil necessário ao professor como condição ou critério para atuar 

no PAV, a diretora menciona as orientações contidas no próprio texto do Projeto, segundo o 

qual, para atuar junto aos alunos com defasagem escolar, com histórico de multirrepetência ou 

evasão, o professor deve ter um perfil coerente com a proposta de aceleração (MINAS 

GERAIS, 2008c, p. 16). Essas orientações destacam algumas características que devem 

compor esse perfil e se encontram expressa no documento do Projeto nos seguintes termos:  
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Para atuar no Projeto, seja como efetivo ou designado, o professor precisa apresentar 
um perfil, pelo menos aproximado, das características a seguir, [...]: 
comprometimento com o sucesso do aluno; conhecimentos teóricos do processo de 
ensinar e aprender; disponibilidade e comprometimento para buscar sua capacitação 
em serviço e através de seminários, cursos e encontros; crença na capacidade de 
aprender do aluno; respeito às diferenças individuais; dinamismo na prática 
pedagógica; interesse em trabalhar no Projeto e realizar todas as ações nele 
previstas; identificação com a clientela; conhecimento e prática do processo de 
alfabetização (para o professor alfabetizador); presença efetiva na escola. (grifos 
nossos). (MINAS GERAIS, 2008c, p. 16).  

 

 Diante dessas características, a diretora reconhece e declara as limitações da escola na 

gestão do processo de seleção dos professores, sobretudo por saber o quanto é difícil 

conseguir formar um quadro docente com esse perfil, ou pelo menos aproximado, por todos 

os fatores já mencionados.  

Destaca principalmente os trechos grifados, relacionando-os à maior parte da queixa 

dos docentes ao alegarem a falta de disponibilidade para buscarem formação continuada e o 

pouco interesse do governo na viabilização dessa formação. Além disso, a necessidade em 

trabalhar em mais de uma escola ou ter que se envolver em mais de uma função para perceber 

melhor remuneração faz com que esses professores não disponham de efetivo tempo para 

ficar na escola.  

Outro ponto muito debatido dentro do processo de seleção do professor para o PAV 

foi o da não identificação com a clientela, isto é, muitos professores, ainda que tenham 

experiência docente com projetos, conhecimento do conteúdo e de estratégias, não se 

identificam com esse perfil de alunos.   

No final da entrevista, a diretora acrescenta que esses são apenas alguns dos muitos 

fatores que vêm gerando desconforto para os professores, e, consequentemente o 

empobrecimento do atendimento às diferenças individuais dos alunos participantes do projeto, 

pois, a falta de preparo do docente aliado à sua insatisfação pode implicar, muitas vezes, em 

uma prática pedagógica que pouco contribui com o atendimento às reais necessidades desses 

alunos. 

Diante de todos os depoimentos aqui apresentados e discutidos, na fala dos diversos 

atores envolvidos, bem como levando em conta nossas percepções e experiências vivenciadas 

no campo de pesquisa, nos encontramos, por diversas vezes, em situação de conflito entre dar 

razão aos professores em suas queixas e insatisfações, ou criticá-los por suas resistências.  

Assim, nos vimos divididas entre duas lógicas: de um lado a percepção dessa 

resistência dos professores, que acabava por dificultar o desenvolvimento de seu trabalho 

junto aos alunos no Projeto, e, consequentemente interferir na possibilidade de alcance dos 
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objetivos almejados pela proposta de aceleração; por outro, a constatação da carência de uma 

política de valorização profissional que fosse capaz de proporcionar a esses professores 

melhores condições de se dedicarem efetivamente ao Projeto, tanto em termos financeiros, 

quanto em termos pedagógicos. Uma política que viabilizasse seu trabalho oferecendo 

formação continuada, assessoria pedagógica periódica, disponibilização de recursos didáticos 

e financeiros suficientes, tempo para preparar as aulas, dentre outros itens.  

Remontando à introdução da presente seção, verificamos que a segunda das questões 

apontadas para reflexão, diz respeito à possibilidade de ter havido alguma alteração nas 

classes de ensino regular resultante da formação das classes de aceleração na escola, questão 

acerca da qual passamos a discutir na sequência e que se encontra expressa da seguinte forma: 

A retirada dos alunos multirrepetentes das salas de ensino regular interferiu na dinâmica e 

no desempenho dessas classes?  

O objetivo na abordagem dessa questão consistiu em duas direções, uma relativa aos 

alunos das classes regulares, e outro com relação aos alunos em aceleração e, portanto 

separados do ensino regular. Quanto ao primeiro, o objetivo foi o de investigar se a retirada 

dos alunos em distorção, das classes de ensino regular, interferiu na dinâmica dessas classes e 

quais aspectos podem ser citados nesse sentido. Quanto ao segundo, o objetivo consistiu em 

investigar se tal separação estaria sendo de fato importante e necessária para os alunos em 

atraso escolar na recuperação de suas defasagens e na reorganização de sua trajetória escolar.  

Essa separação constituiu pauta dos debates entre os professores e ventilou nos 

bastidores da escola, permeando os conselhos de classe, as reuniões de bate-papo nos 

intervalos do recreio, e em muitos outros momentos dos quais participamos na qualidade de 

pesquisadoras.  

Uma das formas que encontramos para obter algumas respostas no sentido de conhecer 

se a separação desses alunos multirrepetentes dos alunos do ensino regular teria alterado as 

relações, e o desempenho dos alunos regulares e quais contribuições estariam sendo feitas aos 

alunos do Projeto, foi a de fazer essa pergunta aos próprios professores, tanto aos que atuavam 

nas classes regulares, quanto aos que participavam do projeto.  

Quanto às alterações nas classes de ensino regular, o resultado foi que a maioria 

considerou que a retirada desses alunos melhorou os aspectos gerais da sala de aula e da 

escola, principalmente o aspecto disciplinar, pois, na opinião desses docentes os alunos que 

foram para o PAV eram de fato os que apresentavam maior indisciplina – ainda que não 

fossem os únicos.  
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Os trechos extraídos da entrevista (ANEXO AD) com o professor de geografia, 

confirma o que mencionamos, demonstrando que esse considerava como uma das grandes 

dificuldades de se trabalhar no PAV, a indisciplina dos alunos. Destaca também algumas das 

alterações que considera ter havido a partir dessa separação:  

 

 
Pesquisadora: [...] quais as dificuldades que você encontrou ao trabalhar nesse 
projeto, além da carga horária que você mencionou?  
 
José: Principalmente dificuldades disciplinares. O PAV reuniu muitos alunos com 
problema de indisciplina. Aí você pode perguntar se esse não é também um 
problema que ocorre no ensino regular. Bom, que existe no ensino regular existe, 
mas, lá é um, dois alunos, e no Projeto a gente tem assim 80% da sala com graves 
problemas disciplinares. (questão nº 08). 
 
Pesquisadora: O que você considera como “graves problemas disciplinares”?  
 
José: A falta de respeito uns com os outros, por exemplo. Lá é assim: se um deles 
fala alguma coisa que o outro não agrada, esse parte pra violência, quer bater, etc. 
Levanta ali mesmo, na sala de aula, nem se importam se tem professor na sala ou 
não. Tem também os palavrões. Eles falam muitos palavrões, palavras pesadas, e 
tudo. Outra coisa que muito me impressiona também são as conversas deles na aula, 
às vezes eu presto atenção quando eles estão fazendo exercício, e escuto os assuntos, 
pois, eles falam sem se preocupar se tem alguém ouvindo. Eles falam muito de 
“mala”, de droga, coisas assim. Têm muita dificuldade de concentração, não 
conseguem fazer uma atividade por muito tempo, logo se desinteressam.  (questão nº 
8.1).     
 
Pesquisadora: E, até por estarmos falando em questões disciplinares, você 
considera que, tendo retirado esses alunos multirrepetentes das salas de ensino 
regular, melhorou essas classes? 
  
José: Acho. Olha, eu sou professor nos 9º anos regulares de manhã. No ano passado 
(2008) eu lecionei nessas turmas regulares, e aqui na escola ainda não tinha PAV, o 
índice de reprovação foi muito elevado, esse ano já caiu bastante, mas por quê? 
Porque retiraram muitos alunos que não conseguiam acompanhar, e por outro lado 
nós, professores também não podíamos caminhar num ritmo adequado aos outros 
alunos, que não tinham as mesmas dificuldades, ai, depois que retiraram os alunos 
mais fracos, mais defasados, nós pudemos desenvolver nossas aulas num ritmo 
melhor, atendendo mais aos alunos que acompanhavam sem problemas. Então, 
considero sim que melhorou, tanto na questão disciplinar, quanto em termos de 
rendimento. Deu uma enxugada nas salas regulares. (questão nº 09).  
 

 

Apesar de os professores terem considerado positiva a retirada dos alunos em 

distorção das classes de ensino regular, destacando uma melhoria considerável no nível de 

aprendizagem desses primeiros e acentuando como prova disso a diminuição dos índices de 

evasão e repetência escolar, demonstraram grande preocupação quanto à formação de novos 

contingentes de alunos defasados, e ressaltaram a necessidade de uma atenção especial por 

parte do governo nesse sentido, alegando que, a política de aceleração da aprendizagem, ao 

mesmo tempo em que se empenha em corrigir o fluxo escolar e busca promover a recuperação 
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da trajetória escolar dos alunos envolvidos, deve também desenvolver ações voltadas para o 

ensino regular, na prevenção de novos quadros de alunos multirrepetentes.  

Salientaram ainda que, embora tenha ficado claro o objetivo do Projeto – correção da 

distorção idade/ano de escolaridade de uma demanda de alunos em atraso escolar – a 

manutenção da mesma política educacional mediada pelos Projetos de Aceleração, com a 

ausência de medidas preventivas no âmbito do ensino regular, ainda que tenha corrigido a 

demanda para a qual se destinou e tenha conseguido melhorar aspectos gerais na escola, terá 

representado apenas uma política pública a mais, que “trata os problemas educacionais como 

endemias, uma medida remediativa [...]”. (HANFF; BARBOSA; KOCH, 2002, p. 40).   

Outra grande preocupação desses professores foi quanto ao critério utilizado pelo 

Projeto para a formação das classes de aceleração, pois, na classe com a qual realizamos a 

investigação, por exemplo, segundo os docentes, havia alunos que não precisavam estar lá, se 

fosse considerar a questão da aprendizagem, isto é, não apresentavam dificuldade de aprender, 

nem mais defasagens do que quaisquer alunos do ensino regular apenas manifestavam uma 

indisciplina muito grande, e acabaram caindo em situação de multirrepetência, e assim, 

consequentemente, na classe de aceleração. Então, a grande questão que foi colocada por 

esses docentes foi se a seleção desses alunos, com base apenas no critério da distorção 

idade/ano de escolaridade, estaria sendo de fato o melhor critério para separar esses alunos.  

Além da abordagem a respeito das classes de ensino regular, e da referida separação 

dos alunos em distorção, foi também interesse no âmbito de discussão aqui desenvolvido, a 

investigação dos efeitos dessa separação dos alunos multirrepetentes para os próprios alunos e 

como estariam reagindo ao novo contexto de aprendizagem, principalmente refletindo se, a 

constituição das classes de aceleração, mantendo os alunos dentro da escola, mas, ‘apartados’ 

dos demais alunos – os que não reprovam – não estaria na realidade caracterizando um 

processo de exclusão.  

Assim, devido à natureza e dimensão das reflexões que os dados produzidos nos 

sinalizaram nesse sentido, esse se tornou também mais um dos fortes aspectos que se 

destacaram nesta pesquisa e por essa razão apresenta-se amplamente discutido em nosso 

segundo eixo de análise – O aluno do PAV – no qual nos dedicamos a apresentar e discutir, 

não apenas os efeitos da formação dessas classes para seu público alvo, bem como algumas 

abordagens acerca da visão que se tem acerca desses alunos.  

Não obstante a esse fato, tendo em vista os propósitos de reflexão nessa seção e a 

continuidade das discussões que temos empreendido quanto às transformações no cotidiano 

da escola a partir da constituição das classes de aceleração, relevamos mencionar alguns 
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achados em nossa revisão de literatura sobre pesquisas que também se empenharam em 

estudar questões referentes à retirada dos alunos multirrepetentes das salas de ensino regular.  

Assim, foi a partir dessa busca na literatura que constatamos que, de forma geral, tem-

se considerado que a constituição de classes de aceleração no interior das escolas alterou a 

organização e o funcionamento corriqueiro dessas instituições.  

Nesse sentido, destaca-se o fato de que a formação das classes de aceleração nas 

escolas tem sido muitas vezes entendida como um processo de inclusão dos alunos ao 

conhecimento, sobretudo por se ancorar na ideia de que essas classes representam uma 

possibilidade para o aluno em distorção, de transpor suas dificuldades no percurso escolar e 

avançar em sua escolaridade, isto é, a iniciativa de formação dessas classes no interior das 

escolas tem sido considerada positiva, sob o argumento de que, ao separar esses alunos com 

idade mais elevada em relação aos demais, evita-se que esses se sintam constrangidos por 

estarem juntos com os mais novos.  

Entretanto controversamente a esses estudos, encontramos outros, que apresentam 

visão oposta às ideias acima referidas, amparadas por argumentos que defendem que, o fato 

de separar os alunos em atraso escolar, dos demais alunos da escola, ao contrário do que 

muitos consideram, torna mais evidente a exclusão do conhecimento.  

Nessa perspectiva, destacamos Sampaio (2000, p. 67) que, ao tecer considerações em 

torno da ideia de exclusão reforçada pela constituição das classes de aceleração, sobretudo 

acerca do sentimento de exclusão dos alunos, destaca que: 

 

  
O grupo etário, na escola, tem importância para constituir o processo de formação, 
no qual os alunos passam a entender o mundo e a refletir sobre ele, adquirem 
valores, atitudes. Interrupções, desaprovação com castigo de repetição do que já foi 
trabalhado, desligamento ou rupturas com o grupo etário são prejudiciais nesse 
processo e revelam mecanismos escolares de exclusão bastante conhecidos. Tempo 
de formação não se confunde com essas quebras e cortes.  

 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, destacamos Hanff, Barbosa e Koch (2002, p. 1), ao 

abordarem acerca da implantação de classes de aceleração nas escolas públicas estaduais em 

Santa Catarina, acentuando que:  

 

As classes de aceleração serviram para alterar as relações pedagógicas internas na 
escola, dando maior visibilidade aos chamados problemas de aprendizagem e ao 
reconhecimento e atendimento às diferenças sociais, como também em muitas 
escolas, para segregar ainda mais os alunos considerados “com dificuldade de 
aprendizagem ou dificuldade de interação social”. (grifo nosso).  
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 Assinalaram ainda que, a constituição dessas classes contribuiu muito mais para tornar 

evidente a exclusão desses alunos dentro da escola, do que representou uma alternativa de 

avanço em sua trajetória escolar, como demonstra o trecho a seguir:  

 

Tal medida, de início não aceita nas escolas pelos professores, contribuiu para 
estimular o estigma que já perseguia os alunos com dificuldade de aprendizagem e 
os reprovados, caracterizando-se, para muitos professores, como uma forma de 
“livrar-se” dos alunos que apresentavam problemas de comportamento ou 
aprendizagem, mais do que uma possibilidade de progressão (HANFF; BARBOSA, 
KOCH, 2002, p. 32).  

 

Não obstante ao fato de se considerar a iniciativa dos projetos de aceleração da 

aprendizagem como iniciativa diferenciada e de se pensar em pontos positivos ou 

controversos da separação dos alunos defasados dos demais, ao tomarmos esse eixo de análise 

a partir da observação dos dados produzidos, a intenção foi também a de trazer à discussão 

questões relacionadas às condições de desenvolvimento dessas propostas na escola, sobretudo 

relacionadas ao apoio para a efetivação do Projeto. Por essa razão, a terceira das questões 

colocadas na introdução dessa seção questiona a respeito do apoio financeiro e pedagógico 

adequado e suficiente para a implementação desse projeto na escola. 

Ao destacarmos o apoio financeiro, referimo-nos aos recursos repassados para as 

escolas para investimento no Projeto, o que envolve capacitação de pessoal, recursos 

didáticos, material pedagógico, sobretudo investimento no professor, com sua valorização 

profissional, dentre outros.  

Quanto a esse item, na entrevista com a diretora foi enfatizado por ela que é 

essencialmente importante que haja uma garantia de manutenção e repasse de verbas para que 

o trabalho possa ser desenvolvido de forma mais dinâmica e autônoma, pois esse caracteriza 

muitas vezes também grande parte dos entraves que a escola enfrenta para dar conta de 

realizar seu trabalho pedagógico e educacional.  

Nessa direção, referindo-se ao Projeto que estava sendo desenvolvido na escola que 

administrava, a referida diretora ressaltou algumas das dificuldades que estavam sendo 

enfrentadas na condução do Projeto, tendo em vista ter sido o repasse até aquele momento, 

bastante discreto, conforme atestamos em sua fala:  

 

Diretora: Desde que começou o projeto aqui na escola – 2009 - nunca veio recurso 
separado. Com a constituição do PAV aqui na escola, houve apenas o aumento da 
verba comum, proporcional ao número de alunos. O único recurso separado que veio 
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foi R$ 1000,00 para a compra de livros de literatura na Bienal do Livro em Belo 
Horizonte. (ANEXO AE – questão nº 11).   

 

Em termos de apoio financeiro, manutenção dos Projetos de Aceleração nas escolas, 

Gomes (2005), em seu estudo no qual efetuou um balanço das experiências de desseriação112 

escolar no Ensino Fundamental no Brasil, nos últimos 15 anos, buscando respostas, entre 

outras questões, à indagação se tais experiências teriam contribuído para melhorar o 

desempenho dos alunos, ou, ao contrário, à queda de seu aproveitamento. Nesse estudo, ao 

discutir a implementação de projetos de aceleração da aprendizagem nas escolas públicas, o 

autor afirma que: 

 

[...] menores investimentos, representados pela falta de alguma/s medida/s (grifos 
nosso) [...], conduzem a resultados mais modestos. Esta é, portanto, uma questão 
básica: se o tratamento é mais diluído, os resultados são inferiores. Fica claro da 
literatura que a questão não é meramente técnica, como, por exemplo, de haver ou 
não haver material de ensino-aprendizagem, mas envolve efetivo compromisso 
político, que se traduz, inclusive, na regularidade da chegada dos recursos. (p. 21).  
 

 

Uma das grandes queixas dos professores foi quanto à falta de capacitação para o 

trabalho no PAV. Esperavam que fosse atribuída uma atenção especial a essa questão, uma 

vez que o Projeto é considerado uma estratégia diferenciada de abordagem de conhecimentos 

e conteúdos, no entanto, sentiram-se abandonados à própria sorte, sem uma formação inicial 

que abarcasse experiências nesse sentido, e também sem uma formação continuada que lhes 

pudesse dar segurança para desenvolver um trabalho educativo capaz de atender aos objetivos 

da constituição dessas classes. A seguir, alguns trechos que demonstram essas queixas:  

 

Pesquisadora: Mas, houve alguma capacitação inicial para vocês professores que 
haviam sido selecionados para trabalhar no PAV? (questão nº 06 – Anexo AD).  

 

José: O Estado deu uma capacitação em março. Quer dizer, primeiro a gente 
começou a trabalhar, sem saber nada do projeto, depois eles chamaram dois 
professores pra capacitar. Eu fui um deles, mas porque eu pedi e insisti muito para 
ir. O outro foi a professora de Matemática. Nós fomos lá, a Belo Horizonte. Nós 
ficamos lá três dias. Mas, tudo já estava pronto, fomos apenas pra constatar, nada foi 
modificado desde então. Foi também uma capacitação pra mostrar pro Estado. Foi 
usada pra tirar muitas fotos das pessoas lá, isso depois pra ser usado em campanha 
eleitoral, pra falar que o governo treinou os professores. [...]. 
 
Pesquisadora: Então quer dizer que vocês começaram o ano sem material, sem 
capacitação? (questão nº 6.1 – Anexo AD).  
 

                                                
112 O termo “desseriação” foi utilizado por Gomes (2005) para se referir às tentativas de inovação no campo 
educacional, de substituição do tradicional sistema de organização da escola em séries – seriação.  
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José: E sem currículo. Nós fomos pra sala de aula sem saber o que deveria ser feito 
dentro daquela sala. Aí, quando eu tive o primeiro contato com os meninos, aí o que 
eu fiz? Eu peguei o currículo da série regular correspondente, dei uma enxugada 
bastante nele e apliquei aos alunos no PAV.  

 

Quanto ao apoio pedagógico, nos referimos à assistência ao Projeto na escola no 

sentido de acompanhamento dos professores em suas necessidades e dificuldades. Os 

professores se sentiram muito solitários no isolamento da sala de aula. Não apenas referente 

ao não acompanhamento da Supervisora da escola – como já explicitamos e justificamos – 

mas, sobretudo de um supervisor específico, com disponibilidade de tempo e engajamento 

com a proposta de aceleração, um supervisor que estivesse constantemente na escola, 

acompanhando e dando suporte ao desenvolvimento da proposta:  

 

Este supervisor terá duas responsabilidades principais: apoiar pedagogicamente o 
trabalho de cada professor na sala de aula, assegurando a implementação do Projeto 
no ritmo proposto e capacitá-los para a execução das ações do Projeto, promovendo 
o desenvolvimento pessoal e profissional dos mesmos. (MINAS GERAIS, 2008c, p. 
15).  

 

Em uma de nossas conversas informais com a supervisora que ficou responsável pelo 

acompanhamento da turma do PAV que estávamos investigando, nos inteiramos de que 

nenhum adicional recebia para cuidar das referidas turmas, e que, dada à dimensão da escola e 

a quantidade das outras turmas para atender não tinha condições de desenvolver o trabalho 

pedagógico de que os professores e os alunos necessitavam nesse novo contexto.  

Grande parte das queixas dos professores foi exatamente a da falta desse apoio 

pedagógico, de precisarem compartilhar suas dificuldades, seus medos, suas frustrações, ou 

mesmo o avanço percebido nos alunos, no entanto não tinham como fazer isso uma vez que 

não ocorriam esses momentos de contato com a supervisora.  

Alguns dos professores do PAV nos alegaram que suas expectativas quanto a esse 

apoio pedagógico eram também a de poder contar com a supervisora no acompanhamento até 

mesmo das atividades dos alunos, apontando caminhos e sugerindo ações, contribuindo assim 

na melhoria desse trabalho, por meio de dicas e sugestões, como de fato está descrito no 

documento estruturador do PAV, na lista de responsabilidades do supervisor.  

Vale ressaltar o que tantas vezes ouvimos em meio às queixas dos professores no que 

se refere ao preparo para atuar em Projetos especiais como o PAV, e que diz respeito à 

formação inicial dos professores. Queixas que muitas vezes envolviam a própria 

Universidade, em seu papel de formação de professores. Para esses docentes, a Universidade, 

na formação do professor, não contempla em seu currículo reflexões voltadas para um 



197 

 

trabalho pedagógico com alunos em situações de defasagem escolar, isto é, ao pensar o 

professor, trabalha numa única perspectiva – a perspectiva do aluno comum, que não reprova 

que avança em sua escolaridade – nada enfocando acerca dos alunos que se envolvem nesses 

quadros de multirrepetência ou evasão.  

Prova disso é que a própria Universidade tem encontrado dificuldades em lidar com o 

estágio de docência dos alunos nesses cursos, pois, quando esses alunos se deparam com a 

clientela do PAV nas escolas onde estagiam, demonstram falta de conhecimento do Projeto e, 

portanto insegurança.  

Nesse sentido, Sampaio (2000) salienta que, dentre outros fatores, a formação dos 

professores é um dos grandes problemas que atinge o processo de ensino e aprendizagem 

quando se discute as questões sobre fracasso escolar.  

Mello (2003) também destaca a formação dos professores, como sendo insuficiente 

para ajudar os alunos que estão defasados, sobretudo aqueles com histórico de 

multirrepetência, como é o caso dos alunos das classes de aceleração.  

Buranello (2007, p. 80) em sua dissertação – Classes de correção de fluxo e resolução 

de problemas: o olhar dos alunos, professores e assistente técnico pedagógico – com o 

objetivo de investigar as contribuições que as classes de correção de fluxo proporcionaram 

aos alunos em termos de solução de problemas matemáticos, ressalta a necessidade de se 

promover, de forma ampla, nos cursos de formação de professores, discussões no âmbito das 

políticas públicas voltadas para a escola, e, sobretudo de preparar o futuro professor para as 

diferentes perspectivas de alunos, a fim de torná-los mais aptos para desenvolver uma prática 

pedagógica reflexiva e dinâmica, bem como para torná-los mais seguros para atuar de forma a 

planejar e replanejar suas ações diante da sala de aula ao se depararem com os diferentes 

perfis de alunos.   

Na sequência dessa seção, ainda que sem pretender nos limitar à discussão das 

implicações decorrentes da implantação do PAV na escola investigada, consideramos 

fundamental trazer algumas ponderações nesse sentido, sobretudo pelo fato de algumas dessas 

implicações terem se destacado como aspecto forte no nosso conjunto de dados.   

Como já explicitado antes, a implantação do PAV ocorreu de forma vertical, sem que 

as escolas pudessem optar ou não pela sua adoção, e, ainda que fosse uma necessidade dessas 

escolas, isso gerou muito desconforto, não simplesmente por ter sido uma determinação da 

SEE, mas devido ao despreparo das escolas para receber, e conduzir essa política em seu 

interior.  
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 Na escola investigada é possível dizer que a falta de amadurecimento em torno do 

Projeto, a falta de conhecimento suficiente acerca da proposta, a pouca disponibilização de 

recursos por parte dos gestores externos, a capacitação insuficiente e pouco abrangente dos 

professores e dos demais envolvidos no Projeto, e, sobretudo, a carência de um 

acompanhamento pedagógico mais efetivo e pontual por parte dos órgãos responsáveis pelo 

Projeto, foram alguns dos fatores determinantes dos entraves ocorridos durante a 

implementação desse Projeto nessa escola.  

Podemos citar como um dos problemas gerados por esses entraves, na escola 

investigada, o fato dessa não ter organizado turmas de alfabetização e letramento para atender 

às dificuldades dos alunos em aceleração que estavam apresentando defasagens mais graves 

nesse sentido.   

Como apresentado na seção III, subseção 3.3.2.5, por meio do Ofício Circular nº 

101/08 (documento 2 - anexo E), a formação dessas turmas é um direito da escola, uma vez 

identificados casos de alunos nessas condições, isto é, ao identificar alunos com defasagem 

em sua alfabetização, a escola pode, mediante solicitação à SEE/MG, organizar turmas 

temporárias com esses alunos, por meio de solicitação à sua SER, com direito à contratação 

de um professor alfabetizador para auxiliar os alunos defasados em alfabetização e letramento 

a recuperarem suas defasagens, e, quando vencerem essas defasagens, retornarem à suas 

turmas de origem para prosseguir seu processo de aceleração.  

 Embora esse Ofício tenha sido encaminhado à escola e a supervisora tenha tomado 

conhecimento do mesmo, e, mesmo havendo no PAV muitos alunos com defasagens nesse 

sentido, não foram formadas as referidas turmas de alfabetização e letramento na escola.  

 Diante disso, procuramos a SRE à qual essa escola estava vinculada, a fim de saber 

por que essas turmas não foram formadas naquela escola. Segundo a SER, o que aconteceu foi 

que a escola não havia feito tal solicitação, e que se tivesse feito teria sido atendida. No 

entanto, segundo a supervisora da escola, existia mesmo essa orientação nesse Ofício, mas 

que essas turmas só poderiam ser formadas quando o caso fosse de alfabetização primária, ou 

seja, quando fossem casos de os alunos não saberem nem mesmo escrever o próprio nome.

 Voltamos ao Ofício e não encontramos uma orientação que levasse a essa 

interpretação, assim, não soubemos se o que ocorreu havia sido uma interpretação equivocada 

do Ofício – o que tem haver evidentemente com a forma como este foi repassado à escola, nas 

orientações presenciais – ou, se realmente houve alguma limitação por parte do Estado 

quando se viu diante da necessidade ampla de formação dessas turmas em todas as escolas 

onde se implantou o PAV naquele ano.  
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De qualquer forma, ao retornarmos ao Ofício e o analisarmos de forma mais detida, 

observamos que, ao mesmo tempo em que oferece às escolas a liberdade de organização 

dessas turmas, limita o período para seu funcionamento, que, no caso seria até, no máximo, 

final do mês de maio daquele ano/ano de início das classes.  

Assim, por exemplo, na referida escola, onde o PAV começou a ser implementado em 

março de 2009, essas turmas teriam que ser formadas, funcionar e resolver o problema de 

defasagem de alfabetização dos alunos encaminhados, em dois meses, caso necessitasse de 

mais tempo – por exemplo, se os alunos não conseguissem completar o processo de 

alfabetização dentro desse prazo – a escola deveria atender esses alunos no contra-turno de 

aula dos mesmos, em trabalho de reforço, sem designação de professor específico para esta 

atividade.  

A limitação desse tempo nos pareceu um tanto contraditória, tendo em vista que uma 

das bandeiras desse Projeto é exatamente o entendimento e atendimento à diferença de ritmos 

de aprendizagem dos alunos defasados. Além disso, é importante questionar como o Estado 

concebe a orientação veiculada no referido Ofício, de a escola ter que oferecer atendimento ao 

aluno após o período na turma de alfabetização? Isto é, como o Estado entende a efetivação 

dessa recomendação nas escolas? Seria um trabalho voluntário por parte da escola? A quem 

competiria essa tarefa? Será que nessa orientação está refletido sobre a possibilidade desse 

aluno trabalhar no seu contra turno de aula? Será que o Estado tem consciência ou 

conhecimento do perfil do aluno PAV?  

Assim, não podemos considerar que, o fato de não terem sido formadas essas turmas 

de alfabetização e letramento, embora houvesse muita demanda, tenha se reduzido apenas a 

um equívoco da escola, mas, a muitos outros fatores que fogem às possibilidades dessa, ou 

seja, não nos parece justo responsabilizá-la por situações que demandam mais que ações 

isoladas de uma ou outra escola, mas também da vontade e do compromisso político do 

governo ao pensar projetos que podem dar certo, mas que ao cabo não são devidamente 

administrados por esses órgãos.   

Uma das saídas que a escola empreendeu para resolver o problema de alfabetização e 

letramento dos alunos do PAV, que demandavam uma assistência mais específica, foi a 

adoção do Projeto “Escola de Tempo Integral113”, para o qual poderiam ser contratados 

professores com a manutenção do Estado. No entanto, tal iniciativa não agradou aos 

professores do PAV, o que pode ser atestado em alguns depoimentos:  

                                                
113 Acerca desse Projeto apresentamos algumas considerações na seção III, subseção 3.2.1.   
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Regina: [...] quando identifiquei os alunos que não estavam sabendo ler, escrever ou 
se expressar direito, procurei ajuda. Foi quando fiquei sabendo do Tempo Integral 
aqui na escola. Aí, então, indiquei alguns alunos que diagnostiquei e que 
demonstraram precisar desse trabalho. Desses casos (seis alunos) dos quais, dois não 
quiseram freqüentar o tempo integral, dois aceitaram e continuam participando até 
hoje, mas os outros dois começaram a freqüentar, foram dois meses e daí foram 
expulsos do tempo integral por má conduta, ou seja, os professores lá não 
conseguiram trabalhar com eles por causa da indisciplina que apresentaram.  [...] não 
deram conta deles. E eles estão no PAV, continuam lá na sala de aula, continuam 
com grandes dificuldades. Eu não sou alfabetizadora, eu não sei alfabetizar, nunca 
alfabetizei ninguém antes. (extrato de entrevista – ANEXO Z – questão 4.4.2)  

  

Na entrevista com o professor de geografia, temos relatos de como foi, em sua visão, a 

constituição das turmas de Tempo Integral na escola. Para ele esse é um projeto bom e 

necessário para os alunos que estão com dificuldades na escola, no entanto, no caso específico 

do qual estamos tratando, foi o contraponto das turmas de letramento, pois, foi adotado com a 

intenção de sanar as dificuldades e defasagens percebidas nos alunos do PAV, mas não 

conseguiu realizar esse trabalho.  

Assim, considera que, a Escola ter optado pelo Tempo Integral em lugar da formação 

de turmas de alfabetização e letramento, não foi a melhor opção, tendo em vista que a 

necessidade mais acentuada dos alunos do PAV em termos de defasagens inseria-se na 

questão da alfabetização e letramento, ainda que o trabalho com outras dimensões fosse 

também muito importante. Nesse sentido enfatiza a dificuldade de seus alunos do PAV em 

acompanhar os conteúdos, as leituras e a interpretação dos textos, por causa dessas 

defasagens. O depoimento a seguir demonstra essa preocupação:  

 
José: Olha, esses meninos precisam ser alfabetizados porque eles não sabem nem 
ler, nem escrever. Eu levei algumas redações que eles fizeram na minha disciplina, 
para a coordenadora geral do Projeto, em Belo Horizonte quando fui fazer a 
capacitação, então ela esclareceu que a escola tinha duas opções: montar uma turma 
de letramento, ou uma de tempo Integral114. Só que, para formar a turma de 
letramento esses alunos seriam retirados desse ambiente (de aceleração), seriam 
atendidos por um professor alfabetizador contratado para essa finalidade e só 
retornariam para sua turma original, de aceleração, quando recuperassem a 
defasagem. No entanto essa turma de alfabetização não iria funcionar aqui na escola, 
então a impressão é a de que a escola estava perdendo esses alunos e por isso a 
escola preferiu o Tempo Integral, porque essa sim funcionaria aqui na escola. Agora, 
alguns desses alunos até foram para o Tempo Integral, ficaram lá, estão lá até hoje. 
Outros foram e não ficaram, e outros nem foram, embora precisassem muito ir, pela 
defasagem que apresentavam. Quanto aos que foram e estão lá ainda, eu, 
particularmente, não senti que conseguiram um avanço significativo, e eu não estou 
falando de nota não, mas das próprias atividades, de atitudes e de conhecimento, 
então, eu não sei até que ponto foi mais vantajoso para esses meninos o Tempo 

                                                
114 O professor se refere ao Projeto “Escola de Tempo Integral”, no estado de Minas Gerais e já referido por nós 
nesse trabalho, na seção III, subseção 3.2.1. Esse Projeto encontra-se disponível no site da Secretaria de Estado 
da Educação de Minas Gerais (www.educacao.mg.gov.br), em ambiente virtual específico, disponível em: 
http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.asp?id_projeto=27&ID_OBJETO=70747&tipo=ob&cp=00000
0&cb= 
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Integral no lugar dessas turmas, eu acho até que são duas coisas diferentes, que uma 
coisa não excluía a outra, mas, foi interpretado assim, então, fazer o que agora, né? 
(extrato de entrevista – ANEXO AD – questão nº 10).   

 

Concordamos com o referido professor quando argumenta que embora a escola de 

Tempo Integral de fato seja também um Projeto importante e necessário para as escolas 

públicas, não substitui as turmas de alfabetização e letramento tendo em vista que, embora o 

Projeto Escola de Tempo Integral esteja voltado para os alunos com defasagens escolares, é 

bem mais amplo em seus objetivos do que as turmas de alfabetização e letramento sugeridas 

no Projeto, ou seja, nas turmas de tempo integral, o trabalho não tem como foco apenas a 

recuperação das defasagens de alfabetização, mas o desenvolvimento de muitas outras 

habilidades e também de atitudes – envolvendo experiências artísticas, culturais e esportivas – 

incluindo o atendimento aos diferentes tipos de defasagens, muitas vezes até, tendo como foco 

principal, os aspectos disciplinares.  

Assim, o resultado foi que o atendimento oferecido na escola de tempo integral não 

conseguiu sanar os problemas de defasagem dos alunos do PAV referentes à sua 

alfabetização.   

 Nessa linha de análise sobre entraves e implicações na implementação do PAV na 

escola, identificamos também como um aspecto que muito se destacou, a forma como foram 

desenvolvidas as aulas nas classes de aceleração. Embora tenhamos nos adentrado no campo 

de pesquisa em agosto de 2009, antes, tomamos conhecimento de todas as informações 

pertinentes à nossa pesquisa, do que ocorreu no primeiro semestre, ou seja, dados acerca do 

movimento de entrada e saída dos alunos das classes de aceleração – evasão ou 

remanejamento; chegada de recursos financeiros e pedagógicos; rotatividade dos professores; 

tipos de avaliações desenvolvidas com os alunos; resultados de desempenho qualitativo e 

quantitativo, dentre outros.  

 Assim, ficamos a par de que as aulas no PAV aconteciam como no ensino regular - 

fragmentadas em horários de 50 minutos cada, no qual havia a troca de professores; 

geralmente dentro da sala de aula e tendo como suporte o livro didático e como recurso básico 

o quadro de giz – ou seja, os espaços e tempos escolares não se alteraram na efetivação da 

proposta do PAV, mantendo a mesma configuração do ensino regular. Apenas o currículo – 

conforme Matriz Curricular apresentada na seção II, subseção 2.3.1 – era diferenciado, no 

entanto não estava sendo desenvolvido da forma como orientado no Projeto estruturador, ou 

seja, por meio de projetos e de forma interdisciplinar.  
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Essas conclusões foram tiradas não apenas por meio de nosso acompanhamento e 

observações, mas também por meio das entrevistas que realizamos com os alunos, das quais 

extraímos os seguintes trechos:  

 

Pesquisadora: E você acha que os professores estão desenvolvendo com vocês no 
PAV aulas diferentes das que vocês tinham quando não estavam nesse Projeto? 
 
Aluno Ben: Não, os professores dão aula igual. (ANEXO W – entrevista 1 – 
questão 21.2).   
 
Pesquisadora: Você disse que nesse projeto tem aprendido melhor do que quando 
estava na sala regular, certo? Então, o que tem nesse projeto, nas aulas, que é 
diferente ao ponto de levar você a aprender mais? 
 
Aluno Guima: Igual assim, a dona Regina né, ela sempre traz uma brincadeira que 
tem continha de matemática e aí a gente aprende. Não fica só na conversa, ela 
mostra as coisa lá como que faz, e também é bom aprender assim com brincadeira, 
não fica chato né? (ANEXO W – entrevista 2 – questão 21.7).   
 
Pesquisadora: E quanto aos outros professores? Eles também dão aula diferente?  
 
Aluno Guima: Não, igual. Mais é a professora de matemática mesmo. (ANEXO W 
– entrevista 2 – questão 21.8).  
 
Pesquisadora: E, os professores já desenvolveram aulas por meio de algum projeto, 
assim, tem um tema e os professores se organizam e trabalham em torno desse tema, 
envolvendo vocês alunos. Assim, um trabalho desenvolvido em parceria uns com os 
outros, todos em torno desse tema e desse projeto, junto com vocês? 
 
Aluno Edy: Não, é igual no ano passado mesmo. O sinal toca sai um professor e 
entra outro, tudo igual mesmo. A gente faz as coisas de cada aula só na aula do 
professor mesmo, não mistura nada não. (ANEXO W – entrevista 3 – questão 21.2).  
 
Pesquisadora: Mas, o que você acha diferente em relação às aulas no PAV quando 
compara com os outros anos passados? 
 
Aluno Edy: Ah, tem menos alunos, e aí tem mais atenção, mais convivência. 
(ANEXO W – entrevista 3 – questão 21.3).   

  

Os trechos descritos demonstram a forma como os alunos vêem as aulas no Projeto, e 

podemos perceber que o trabalho dos professores foi desenvolvido de forma mais individual, 

cada um no isolamento da sua disciplina, isto é, não houve interdisciplinaridade no 

desenvolvimento do trabalho no PAV. 

 Diante disso, sentimos necessidade de questionar os professores com relação a esse 

item, e a justificativa dada por eles foi à da dificuldade em trabalhar dessa forma 

interdisciplinar, uma vez que não encontravam tempo pra se reunirem para planejarem essas 

aulas, nem tinham disponibilidade para a busca, ou mesmo a confecção de recursos que 

seriam necessários para desenvolvê-los.  
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No extrato de entrevista a seguir, a professora de matemática justifica por que, em sua 

visão, não foi possível o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar nessa classe de 

aceleração:  

 

Regina: [...] os professores, no processo de sensibilização, quando a gente chegou 
de Belo Horizonte, quando a gente foi fazer o repasse, o que eu senti? Senti a 
resistência dos professores. Os professores que pegaram o PAV foram aqueles 
professores assim, igual o meu caso, sobrou apenas o projeto pra trabalhar, então, 
praticamente eu fui assim obrigada. Eu não tive opção de escolha. O projeto assim já 
começou com essa resistência. E mais, o que a gente ia trabalhar? Ninguém sabia. 
Não tinha um plano ali, um currículo. A gente foi caminhando. Primeiro ia ter uma 
supervisora pra gente. Para o projeto, uma orientação. Foi falado lá. E isso não 
aconteceu. Então cada um começou a trabalhar do seu jeito, e a proposta que a gente 
trouxe de Belo Horizonte era estar trabalhando projetos, era trabalhar de forma 
interdisciplinar. Por quê? Porque a própria estrutura do Projeto dava oportunidade de 
fazer um trabalho assim, pois, tinha como formar pequenos grupos de alunos. Você 
vê que pra funcionar, tinha que ter menos alunos, então, o PAV proporcionou isso, 
mas, ao mesmo tempo, não proporcionou uma carga horária ao professor para se 
dedicar ao projeto, pra investir nessa metodologia, assim, por exemplo, dizer: essa 
reunião aqui é específica para os professores do projeto. Isso seria muito importante, 
porque os professores do projeto não tinham só o PAV, eles também tinham ensino 
regular pra pensar, pra preparar aulas. Aí a gente começou a trabalhar como? Do 
jeito que a gente sabia trabalhar. Normal, tipo regular. De repente até tinha jeito de 
fazer isso – projetos – mas, não tivemos como pensar, como tentar. (grifos nossos). 
(ANEXO AB – questão 1).   
 

 

 Nos trechos em destaque a professora declara que, embora o projeto tenha como ponto 

positivo o número mais reduzido de alunos favorecendo o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico, sobretudo o desenvolvimento de projetos, em sua estrutura, o PAV não 

viabilizou esse trabalho quando não incluiu em seu currículo uma carga horária específica 

para esse fim, que possibilitasse ao professor se dedicar mais especificamente ao trabalho no 

Projeto, o que dificultou muito que isso viesse a ocorrer na prática.  

Outro aspecto que se destacou no âmbito da implementação do PAV nesta escola, se 

refere aos resultados finais de desempenho dos alunos no primeiro ano de funcionamento do 

Projeto. O fato foi que, embora se tenha oferecido a esses alunos as três oportunidades de 

recuperação – uma ao final do primeiro semestre, outra ao final do ano letivo – EOP e outra 

após o mês de férias (janeiro) – EIF, essa última acontecendo quando o aluno não consegue a 

média para a aprovação no EOP – definidas no regimento da escola, alguns alunos não 

conseguiram bom desempenho e foram reprovados.  

O quadro a seguir mostra os resultados finais de rendimento dos alunos do PAV no 

ano de 2009. Esses resultados foram repassados para a SEE/MG por meio do Ofício nº 

036/2010 (anexo K) – encaminhado pela Escola investigada à sua SRE, por solicitação desta, 
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contendo os dados de movimento e rendimento dos alunos do PAV ao final do ano letivo de 

2009. A data desse documento consta de 18/02/2010.   

 

QUADRO 5 – Resultado final do ano letivo de 2009 – PAV – Aceleração II – 1º período  

 

Turmas 

Aceleração II 

1º Período  

(2 turmas)  

2º Período  

(1 turma)  

Matrícula inicial: nº de alunos em 31/03/2009 41 35115 

Nº de alunos evadidos 06 01 

Nº de transferências expedidas 04 14 

Novas matrículas durante o ano ou transferências recebidas 06 06 

Matrícula Final: Nº de alunos existentes em 15/12/2009 37 26 

Nº de alunos integrados ao ano subsequente, no Ensino 

Regular 

05 18 

Nº de alunos que freqüentarão o PAV em 2010 31 03 

Nº de alunos não aprovados ou integrados a outro ano 

regular 

01 05 

Fonte: Serviço de Supervisão Pedagógica da Escola - Ofício Circular nº 36/2010.  

 

Á primeira vista, sob um olhar apressado, pode-se acreditar que o fato de ter reprovado 

os alunos tenha sido um equívoco da escola, uma vez que, conforme a Resolução 1.033/08 

(anexo B), ao orientar a adoção da Progressão continuada para o desenvolvimento da ação 

educativa no PAV, a reprovação perde seu sentido, além de não poder ocorrer, considerando-

se a lógica explicitada na referida Resolução.  

No entanto, não consideramos poder atribuir apenas à escola a falha ocorrida nesse 

caso, uma vez que não aconteceu apenas com essa escola em particular, mas com muitas 

outras no estado. O que nos levou a considerar, portanto a possibilidade de que tenha havido 

problemas no repasse das orientações, isto é, que essas talvez não tenham sido suficientes. Na 

realidade não ficou claro para nós o que de fato ocorreu neste caso, ou seja, se foi uma 

questão de interpretação da orientação por parte da escola, ou se essas interpretações já 

chegaram distorcidas no encaminhamento do repasse, sobretudo considerando-se dois pontos: 

a forma apressada e vertical de implementação do Projeto e, estar sendo o primeiro ano de 

implantação naquela escola.  

                                                
115 Lembrando que, no decorrer do ano houveram algumas admissões de alunos, as quais não constam nesse 
quadro porque muitos deles se matriculavam, frequentavam a aula por um tempo curto e abandonavam 
novamente a escola.  
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 De qualquer forma, o que nos importa nesse momento é estar apresentando algumas 

ponderações em cima dos resultados expressos nesse quadro, como por exemplo, o fato de 

que, dos 37 alunos do 1º período, apenas cinco ter sido reintegrado ao ensino regular, 

enquanto que 31 continuaram no Projeto, o que nos estimula a algumas reflexões e 

interpretações.  

 No entanto, consideramos arriscado explicitar interpretações acerca desses resultados 

e, sobretudo da comparação entre os alunos que avançaram e foram reintegrados e os que 

avançaram, mas permaneceram no PAV, e assim preferimos apresentar algumas das 

indagações que formos formulando até aqui, como forma de continuidade das reflexões 

empreendidas até o momento.  

 Dentre essas indagações, ressaltamos as abaixo descritas, lembrando que se referem 

apenas ao 1º período da Aceleração II, âmbito no qual desenvolvemos esta pesquisa:  

 

1116 - É possível dizer que, o fato de terem sido reintegrados apenas cinco desses 37 alunos do 

PAV signifique a não efetividade do Projeto na recuperação das defasagens dos alunos?  

 

2 - Se o Projeto foi elaborado para os alunos defasados, em distorção, levando em conta a 

fragilidade de sua autoestima e suas dificuldades individuais e de ritmo de aprendizagem, e 

ainda tendo em vista o cuidado em oferecer a eles todas as oportunidades e possibilidades 

para que conseguissem completar sua trajetória escolar, o que justificaria as evasões 

constantes no referido quadro? 

 

Muitas outras questões foram surgindo e poderiam ser aqui apresentadas, no entanto, 

encontram-se disseminadas nas demais discussões ao longo desse trabalho.  

 

4.2.1.3 O Professor do PAV 

 

Pelo fato de o professor ter sido uma presença constante em todos os momentos de 

nossa pesquisa, e por constituir-se, na visão dos elaborados da proposta do PAV, em figura 

central no processo de aceleração da aprendizagem – conforme já acentuado anteriormente – 

tornou-se também, um dos fortes aspectos que se destacou nesta pesquisa.  

                                                
116 Nessa questão nos referimos apenas àqueles alunos que tinham idade permitida para voltar ao ensino regular, 
e, mesmo assim não foram reintegrados.  
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Dessa forma, nossa proposta nessa seção é a de dialogar no âmbito do professor 

atuando no PAV, sobretudo trazendo à luz a concepção veiculada no texto do próprio Projeto 

Acelerar para Vencer, acerca desse sujeito.  

É intuito também nessa seção, dissertar sobre como esse professor, designado para 

atuar nas classes de aceleração, se posiciona diante dessas concepções e como se sente como 

docente nesse Projeto.  

Na visão dos elaboradores da proposta PAV “o professor é a figura central, ao lado do 

aluno, para o sucesso deste Projeto. É ele o mediador entre o conhecimento e o aluno, entre o 

ensinar e o aprender [...].” (MINAS GERAIS, 2008c, p. 16), ou seja, o professor é concebido 

como sujeito chave do processo de aceleração da aprendizagem, peça fundamental para que o 

aluno vença suas dificuldades e avance em sua trajetória escolar.  

Além disso, por considerar que esses alunos multirrepetentes, ao tomarem consciência 

de sua defasagem e de sua situação de distorção passam por uma queda em seu nível de 

autoestima, atribui ao professor a responsabilidade pelo desenvolvimento de ações na direção 

do resgate da mesma, cabendo assim, ao professor a tarefa, não apenas de ajudar os alunos das 

classes de aceleração a superarem suas defasagens de conhecimento, como também de 

recuperarem a confiança em si mesmos e a crença de que são capazes de aprender e vencer 

suas dificuldades, na medida em que se vêem protagonistas de sua aprendizagem e avançam 

em sua escolaridade.   

No entanto, o Projeto salienta que, para desenvolver esse trabalho junto aos alunos no 

Projeto, o professor precisa ter um perfil afinado com os pressupostos da proposta, isto é, 

possuir determinadas características que facilitam sua sintonia com a proposta e com os 

alunos. Assim, além das orientações que traz acerca desse perfil, o Projeto traz também outras 

recomendações que considera fundamental para direcionar o desempenho desse professor 

junto aos alunos em distorção. Recomendações que podem ser encontradas em trechos como 

o seguinte: “[...] trabalhem para que o aluno dê certo desde o primeiro dia”. (MINAS 

GERAIS, 2008c, p. 17).  

Nesse trecho, sobretudo pela utilização de algumas expressões – “dar certo”, por 

exemplo – fica mais uma vez evidenciada a ideia de que, de fato, ao professor é demandada 

uma grande responsabilidade com os alunos do Projeto, quanto aos objetivos do Programa, 

que são o avanço dos alunos, em todos os sentidos, em sua trajetória e também na questão 

sócio-afetiva, quando recomenda o resgate de sua autoestima.  
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Quanto ao desempenho do papel docente, de mediador e orientador da aprendizagem 

dos alunos, o Projeto declara esperar do professor uma melhoria significativa em sua prática 

pedagógica, e destaca algumas transformações que deve ocorrer para que isso seja possível:  

 

No papel de mediador e orientador da aprendizagem dos alunos do Projeto, espera-
se melhoria significativa do desempenho dos professores, evidenciada por: [...] 
consciência da necessidade de mudar sua prática pedagógica, expressa no 
reconhecimento de suas potencialidades, limitações e solicitação de ajuda; [...] 
engajamento no processo de autocapacitação, expresso no comparecimento efetivo 
às reuniões pedagógicas e no cumprimento das tarefas de estudos individuais; 
responsabilização pelos resultados acadêmicos e de frequência dos alunos, expresso 
no seu exemplo de assiduidade, pelo acompanhamento diário de todos os alunos, 
avaliando e oferecendo oportunidade de recuperação imediata quando necessário.” 
(grifo nosso). (MINAS GERAIS, 2008c, p. 17).   

 

Assim como o recorte acima existem muitas outras declarações que demonstram a 

profunda expectativa do projeto em torno do professor com relação a esse trabalho junto aos 

alunos multirrepetentes, como por exemplo, a de que o professor deve estar “ciente de que o 

sucesso da presente estratégia de intervenção vincula-se a uma prática pedagógica profissional 

competente” (MINAS GERAIS, 2008c, p. 17).   

Quanto a isso foi possível perceber o quanto esses professores se sentiram sufocados e 

incomodados com a responsabilidade quase que exclusiva que lhes havia sido atribuída pelo 

projeto, em contraste com alguns fatores, como sua indisponibilidade de tempo acarretada por 

sua atuação em mais de um turno de aulas, e em mais de uma escola, como atestado nos 

depoimentos abaixo:  

 

José: Então, eu tinha falado muito sobre isso, sobre o fato do Projeto colocar o 
Professor como a figura central do Projeto, como se a solução de todos os problemas 
de aprendizagem dos alunos estivessem no domínio do professor, esquecendo-se, no 
entanto dos inúmeros outros fatores envolvidos nessa questão. O que penso é que o 
trabalho num projeto desses é um trabalho especial, e isso demanda mais tempo de 
nós, do que nas outras turmas, do regular, pela própria característica do grupo, e a 
realidade é que nós professores que trabalhamos no PAV não damos conta dessa 
responsabilidade sozinhos, tanto pela precariedade de nossa profissão, por termos 
que nos dividir entre, duas ou três escolas, quanto principalmente pela falta de apoio, 
preparo e suporte desse pessoal que implanta os projetos. (grifos nossos) (ANEXO 
AD – questão nº 7.2).   
 
Regina: [...] Eu acho que se tivesse tido mais tempo, mais disponibilidade, o 
trabalho teria sido melhor, poder-se-ia ter trabalhado melhor as dificuldades dos 
alunos. Isso me frustrou muito. Isso é frustrante para qualquer profissional 
comprometido com seu trabalho. Saber que é importante, necessário, mas não ter 
condições, não ter como fazer aquilo. (ANEXO AC – questão nº 2).  
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Além disso, os professores salientaram o fato dessas propostas limitarem a solução dos 

problemas de defasagem e distorção dos alunos multirrepetentes meramente à esfera 

metodológica, sem considerar a existência de outras variáveis:  

 
 
Regina: O trabalho no Projeto precisa ser realmente diferenciado, porque lida com 
alunos que já têm um histórico de repetência. Mas, não é um problema só de 
metodologia de ensino não, vai mais além. Vejo que não temos condições de 
resolver tudo sozinhos. A proposta é boa, mas se limita muito, limita muito a 
solução dos problemas de defasagem dos alunos, de distorção escolar, meramente à 
esfera metodológica, sem considerar a existência de outras variáveis. No entanto, 
devo admitir que, embora não seja uma questão apenas metodológica, a nossa 
parcela como docente é essa: a de tentar ajudar na parte da aprendizagem por meio 
da utilização de metodologias diferenciadas para tentar contemplar a maior parte 
deles, mas, já convencidos de que a questão é bem mais ampla. (ANEXO AC – 
questão 3).  
 
 

Segundo os diversos depoimentos que obtivemos dos docentes das classes de 

aceleração, embora as situações de atraso escolar geralmente tenham emergido dentro da 

escola, se devem a inúmeros fatores, além dos relativos à educação e a seus processos 

educativos, isto é, extrapolam os muros da escola. Fatores esses que em grande parte fogem à 

esfera de atuação do professor e às suas possibilidades por ter haver com a estrutura familiar 

do aluno, sua condição socioeconômica, questões culturais e o próprio ambiente em casa, se é 

propício ou não para os estudos, se esse aluno é ou não estimulado, o que pensa e como 

considera a escola em sua escala de importância, e também com suas próprias expectativas de 

vida, o que deseja, seus interesses, dentre outros.  

Muitos desses fatores são citados pelos docentes como co-responsáveis pela condição 

de atraso escolar do aluno, e acrescentam suas dificuldades pessoais e profissionais em estar 

lidando com essa diversidade de fatores.  

Durante esse trabalho trouxemos considerações que fizeram abordagens nessa direção. 

Inclusive podemos citar depoimentos da professora de matemática nesse sentido, nos quais ela 

argumenta que um dos grandes problemas ou fatores que contribuíram para os alunos estarem 

hoje na situação que se encontram está consequentemente relacionado à questão familiar. No 

depoimento a seguir podemos constatar isso, quando, na última entrevista realizada com ela, 

conversávamos sobre o fato de o trabalho no Projeto ter mesmo que ser diferenciado e os 

motivos para isso. Veja o que a professora argumentou:  

 

Regina: Procurei trabalhar, assim, mesmo com toda limitação de recurso didático eu 
ainda procurei trabalhar, porque assim, eles, se você pedir uma tesourinha para os 
alunos eles não traziam. Não porque eles não tenham, mas por falta de 
acompanhamento mesmo, acompanhamento familiar.  Eu achei falta de 
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acompanhamento assim, da família. Tem alunos ali que eu não conheço os pais, 
nunca tive a oportunidade de falar com eles. O aluno Rag, por exemplo, foi um 
aluno super difícil. Eu passei o ano inteiro querendo conhecer os pais dele, trocar 
algumas ideias, pedir apoio, mas não consegui, eles nunca vieram à escola [...]. 
(ANEXO AC – questão 4).  

 

Ao lado da questão familiar aparecem também os casos dos alunos em atraso escolar 

com graves problemas de defasagem de alfabetização, apresentando dificuldades básicas de 

leitura, escrita e interpretação:  

  

Regina: [...] Tem alunos ali, assim, a maioria, que precisariam de um tempo maior. 
[...] que têm de fato uma dificuldade muito grande e foi detectada assim de 
alfabetização mesmo, [...]. (ANEXO AB – questão 2.3).  
 

 

 Essas discussões foram por nós presenciadas em inúmeras conversas entre os 

professores nos horários de intervalo, nas quais expunham suas dificuldades em lidar com o 

público do PAV principalmente por acreditarem que os problemas de percurso desses alunos, 

não se limitavam ao âmbito da escola.  

 Quanto à afirmação de que o professor para atuar no PAV precisa ter um perfil, 

encontramos alguns estudos que também defendem essa posição, no entanto apresentam 

algumas discussões que enfatizam a importância da cultura escolar na determinação desse 

perfil.  

Nesse sentido podemos citar Nutti (2001) em sua tese de doutorado, na qual investigou 

o papel dos professores no processo de implementação de políticas educacionais que almejam 

a qualidade do ensino e a superação do fracasso escolar, tendo como objetivo principal 

analisar como essas políticas ou projetos de superação do fracasso escolar estaria sendo 

traduzidas para a prática docente, sob a ótica de professores e especialistas educacionais 

inseridos nesse contexto. Nesse estudo, a autora destaca, em primeira mão, importante 

considerar que os professores possuem as suas próprias teorias sobre o ensino, as quais 

influenciam intensamente a sua prática pedagógica e são construídas ao longo de sua trajetória 

acadêmica e profissional.  

Um dos resultados encontrados indicados por essa autora no referido estudo, foi o de 

que as professoras consideradas bem-sucedidas na tradução do Projeto Classes de Aceleração 

para a prática docente foram aquelas que apresentaram algumas características pessoais e 

profissionais específicas. As professoras que já possuíam uma preferência pessoal pelo 

trabalho com alunos multirrepetentes manifestaram uma atitude mais positiva em relação ao 

seu próprio sucesso, e ao desses alunos no desenvolvimento desses projetos de aceleração, 
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confirmando a idéia de que, assim como as crenças que os professores possuem sobre os 

alunos influenciam as suas escolhas pedagógicas, as práticas cotidianas acabam por 

influenciar essas mesmas crenças, o que possibilita ao professor elaborar e construir 

continuamente o seu conhecimento prático e sua visão pessoal e contextualizada sobre o 

ensino.  

No entanto, como assinala a própria autora acima referida, não se pode considerar o 

perfil pessoal e profissional do professor de forma isolada, mas, como um produto da própria 

cultura escolar a que pertence, de forma que, compreender como essa cultura recebe as 

mudanças propostas e as traduz para o seu cotidiano de modo que as inovações se incorporem 

às concepções e aos valores já existentes nessa instituição, constitui-se em condição 

indispensável para o entendimento dessas afinidades e também da rejeição de alguns docentes 

em relação ao trabalho com alunos multirrepetentes.  

A autora conclui seu estudo declarando que, nesse processo de tradução dos Projetos 

de Aceleração para a prática docente, percebe-se que, de um lado temos aspectos relacionados 

ao professor – como as crenças ou teorias pessoais, a formação acadêmica e sua trajetória 

profissional – do outro lado temos os aspectos relacionados à instituição – como as 

concepções e valores que a escola possui sobre o processo de ensinar e aprender dos alunos 

envolvidos em histórias de fracasso escolar, Além disso, é preciso considerar ainda o apoio 

dado ao trabalho desse professor junto a esses alunos, o investimento por parte do governo e 

da escola na formação continuada de seu corpo docente e sua valorização profissional.  

Como esse aspecto – trabalho docente no contexto dos Projetos de Aceleração da 

Aprendizagem – foi um dos destaques durante toda nossa investigação, consideramos 

importante e necessário empreendermos uma discussão mais detida e que representasse um 

espaço maior de reflexão nesse âmbito, especialmente no que tange à visão do papel do 

professor na mediação do processo de ensino e aprendizagem dos alunos do PAV nesse 

contexto de estudos, de forma que passou a constituir conteúdo chave do nosso 3º eixo de 

análise apresentado na presente seção, no item 4.2.3.    

   

4.2.1.4 O Currículo do PAV  

 

No âmbito em que estamos dialogando nesse primeiro eixo de análise – A organização 

do PAV – um dos pontos que também desencadeou muito debate foi sobre o currículo do 

PAV, especialmente a diferença entre a carga horária da disciplina de matemática, com 
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relação às demais disciplinas desse currículo, isto é, enquanto que à matemática foi destinada 

uma carga horária de sete aulas semanais – isso no 1º período da Aceleração II - para as 

demais disciplinas foi destinada entre uma e três aulas apenas – exceto para a disciplina de 

Língua Portuguesa, cuja carga horária é equivalente à de matemática neste período.  

Outro fato importante que foi evidenciado foi o de que esse número de aulas para a 

matemática no PAV supera, inclusive ao número de aulas de matemática no ensino regular.  

 Não temos a intenção de fazer uma discussão aprofundada sobre o currículo do PAV, 

até porque essa configuraria outra pesquisa. Na verdade, nosso objetivo nessa abordagem foi 

o de levantar algumas reflexões acerca da expressiva presença da matemática neste currículo, 

isto é, a questão da diferença de carga horária entre a matemática no PAV e a matemática no 

ensino regular e, a matemática no PAV e as demais disciplinas neste currículo.  

Essa questão contribuiu na configuração de reflexões em torno da busca em 

compreender quais seriam os motivos para tal estruturação, ou seja, que concepções ou 

propósitos estariam por traz dessa organização curricular em favor da matemática? Quais 

crenças estariam determinando a elaboração desse currículo? 

Quanto a esse espaço especial ou a ênfase para determinadas disciplinas, Tararam et al 

(2000, p. 76) acentua que:  

 

Uma seleção de conteúdos é sempre uma escolha num universo de possibilidades. 
Qualquer seleção prioriza determinados conteúdos em detrimento de outros. Assim, 
não se pode apontar uma seleção como única e indiscutível, pois ela sempre 
evidencia uma opção por aquilo que se julga importante ensinar e como ensinar. 
Entendemos que a escola tem como função possibilitar aos alunos o 
desenvolvimento de uma compreensão articulada e crítica da prática social e isso 
define, para nós, o foco central de uma proposta curricular. Isso implica escolher 
conteúdos que tragam para dentro da escola o conhecimento mais avançado, para 
que os jovens possam se tornar, como sugere Gramsci, “contemporâneos de seu 
tempo”, selecionando conteúdos cuja abrangência explicativa contribua para a 
compreensão da sociedade e da cultura em que se vive e da realidade mais ampla.  
(grifo nosso).  
 

 

Na seção II, subseção 2.3.1, apresentamos o Projeto Acelerar para Vencer cujo 

conteúdo inclui informações relativas a esse currículo, explicitando: as concepções que 

nortearam a elaboração desse currículo, a visão do Projeto com relação à ele e a matriz 

curricular elaborada para o 1º período de Aceleração II – classe acompanhada nesta 

investigação. Nesse conteúdo encontramos trechos que fundamentam as concepções e visões 

do Projeto acerca do referido currículo, elaborado tendo em vista o aluno defasado, com 

histórico de múltiplas repetências e, portanto carente de uma nova proposta curricular. Um 
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desses trechos declara que: “[...] A escola deve ser capaz de atender à diversidade; a escola 

deve ser capaz de oferecer a cada aluno um currículo necessário para seu progresso. [...]”. 

(MINAS GERAIS, 2008c, p. 9). 

 Podemos encontrar também justificativas que tentam explicar essa valorização 

especial da matemática, expressa principalmente em termos dos objetivos de ensino dessa 

disciplina, especialmente nesse contexto.  Uma dessas justificativas recai sobre o próprio 

conteúdo da matemática e de sua natureza, sua importância para o desenvolvimento da 

capacidade dos alunos na interpretação e análise. Isto é, na visão do Projeto é por meio do 

estudo da matemática, sobretudo pelo seu caráter investigativo e reflexivo, que se torna 

possível, ao aluno do PAV o desenvolvimento de importantes habilidades, tais como a 

capacidade de analisar, interpretar e descrever situações. Nesse caso ressalta o trabalho com a 

exploração dos conceitos matemáticos. Inclui-se também – conforme informações constantes 

no Guia de Orientação Curricular do PAV (2009, p. 5) – a constituição de saberes, 

conhecimentos, valores e práticas sociais, indispensáveis ao exercício de uma vida de 

cidadania plena.  

 Nesse ponto de vista, citamos novamente Tararam et al (2000), quando, ao abordar 

sobre a questão da elaboração de um currículo, especialmente no âmbito da matemática e, 

sobretudo tendo em vista o trabalho educativo com alunos multirrepetentes, participantes de 

classes de aceleração da aprendizagem, ressalta a importância da matemática pelo seu papel 

formativo e também instrumental, acentuando que:  

 

Em seu papel formativo, a Matemática contribui para o desenvolvimento de 
processos de pensamento e aquisição de linguagens e atitudes cuja utilidade 
ultrapassa o âmbito da própria Matemática, podendo formar no aluno a capacidade 
de resolver problemas, elaborar representações da realidade, gerando hábitos de 
investigação, proporcionando confiança e autonomia para analisar e enfrentar 
situações novas, [...]. No que diz respeito ao caráter instrumental, a Matemática deve 
ser vista pelo aluno como um conjunto de técnicas e estratégias para serem aplicadas 
tanto a outras áreas do conhecimento e à vida cotidiana quanto à atividade 
profissional. Não se espera que os alunos dominem muitas e sofisticadas estratégias, 
mas que desenvolvam a iniciativa e a segurança para adaptá-las a diferentes 
contextos, usando-as adequadamente quando necessárias. (p. 83).  

 

Entendemos também, que essa ênfase na abordagem da matemática no currículo 

direcionado, especialmente aos alunos em distorção escolar relaciona-se à ideia de que o 

fracasso desses alunos, caracterizado pelo seu atraso escolar, tem muito haver com essa 

disciplina, de forma que, levar cada aluno a sentir-se capaz de aprender matemática seja 

talvez o objetivo da ênfase atribuída à essa disciplina no currículo desse Projeto. (TARARAM 

et al, 2000, p. 82).   
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Nessa mesma perspectiva, salientamos que na visão dos professores do PAV, 

sobretudo da professora de matemática, essa ênfase na matemática expressa pela carga horária 

curricular dessa disciplina, mais do que um propósito de trabalhar melhor os conceitos ou de 

desenvolver uma aprendizagem mais significativa dos mesmos ao relacioná-los à vida 

cotidiana, representa o reconhecimento da matemática como uma disciplina que 

historicamente vem sendo detentora de grandes contingentes de reprovados na escola, sendo 

por isso, muitas vezes considerada como uma ameaça ao avanço dos alunos em sua 

escolaridade.  

Essa visão corrobora com a ótica de Lorenzato (2006) ao reconhecer a 

responsabilidade da matemática na constituição de grandes contingentes de alunos em 

defasagem, e, portanto em exclusão escolar – multirrepetência e/ou evasão escolar – a 

matemática sendo vista como a vilã das disciplinas:  

 

A exclusão escolar, seja por evasão, seja por repetência, é grande, e a matemática é a 
maior responsável por isso. O prejuízo educacional que a mais temida das 
disciplinas escolares causa não se restringe à escola, pois muitas pessoas passam a 
vida fugindo da matemática e, não raro, sofrendo com crendices ou preconceitos 
referentes a ela. (LORENZATO, 2006, p. 1)  

 

No entanto, pela força expressa nos pressupostos do próprio documento do Projeto 

Acelerar para Vencer, o que pudemos observar foi que o objetivo que de fato foi decisivo para 

essa ênfase curricular na disciplina de matemática foi o aumento da proficiência média desses 

alunos, isto é, a melhoria do nível de aprendizagem dos alunos, e o consequente reflexo dessa 

aprendizagem como resposta positiva às avaliações externas aplicadas às escolas – 

SIMAVE/PROEB, por exemplo.  

Outra questão que foi também muito levantada nas discussões na escola frente a esse 

currículo refere-se às formas de desenvolvê-lo, de efetivá-lo junto aos alunos em distorção, 

sobretudo por causa das orientações recebidas, segundo as quais os componentes curriculares 

deveriam ser trabalhados de forma interdisciplinar, com ênfase na leitura, interpretação e 

produção de textos e com foco no letramento (MINAS GERAIS, 2008c, p. 11).  

Diversas foram às polêmicas geradas nesse sentido, já que para os docentes a prática 

acima referida, embora reconhecidamente aceita como a mais adequada a esse perfil de 

alunos, não estava sendo possível nas classes de aceleração, tanto pela indisponibilidade de 

tempo desses docentes, quanto pela falta de acompanhamento por parte dos órgãos gestores, 

pois, segundo esses professores, o desenvolvimento interdisciplinar de um currículo, seja no 

ensino regular, seja no PAV, seja em outra modalidade, exige cuidados especiais, não 
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somente quanto ao tempo de disponibilidade docente, mas, também de orientação constante, 

acompanhamento periódico, disponibilidade de recursos financeiros; materiais pedagógicos, 

crença de que essa metodologia funciona de fato, sintonia e vontade dos alunos envolvidos na 

participação do desenvolvimento da proposta, e, sobretudo de capacitação docente, por meio 

da qual se torna possível a esses adquirirem uma visão mais concreta do que significa de fato 

um trabalho nesses termos.  

Assim, as queixas desses professores no que tange ao acompanhamento ao 

desenvolvimento do Projeto, referiam-se em especial à iniciativas, por parte dos referidos 

órgãos – SRE, SEE – que fossem capazes de viabilizar o desenvolvimento do requerido 

trabalho no PAV, com o desenvolvimento de Projetos interdisciplinares e o trabalho coletivo 

dos professores.  

No entanto, segundo nossas observações e também o próprio relato dos docentes e dos 

alunos, no nosso contexto de investigação, um trabalho assim não foi desenvolvido, isto é, os 

professores trabalharam de forma isolada, cada qual com sua disciplina, e, como já acentuado 

anteriormente, de forma muito semelhante ao desenvolvido no ensino regular.  

Embora já tenhamos, anteriormente, discutido essa questão, trazemos mais um trecho 

de depoimento da professora de matemática no qual ela elucida algumas justificativas pelas 

quais um trabalho nesse sentido não foi realizado:  

 

Quando a gente começou a trabalhar no PAV aqui na escola – e sei também que não 
foi somente aqui, mas em muitas outras escolas que adotaram o PAV – não tinha um 
plano, um currículo. A gente não sabia de quase nada, começamos o ano sem 
material didático, e pior, sem currículo. Outra coisa: primeiro, lá na capacitação que 
participei em Belo Horizonte, falaram que ia ter uma supervisora pra gente, para o 
projeto, mas isso não aconteceu. Então cada um começou a trabalhar do seu jeito, da 
forma como sabia trabalhar, embora a proposta estivesse sugerindo um trabalho com 
projetos, de forma interdisciplinar. Eu até entendo a sugestão, porque a forma de 
configuração das classes de aceleração com a média de alunos que possui, dá 
oportunidade para o desenvolvimento de um trabalho assim, isto é, a possibilidade 
de formar pequenos grupos de alunos, mas pecou quando não contemplou uma 
forma desse professor poder se dedicar mais ao projeto quando não preveu a 
percepção de uma remuneração compatível com as exigências de dedicação a esse 
projeto.  Então, eu só posso dizer que nem nós professores, nem a escola em sua 
gestão tivemos responsabilidade em relação a isso, pois, uma política séria e 
comprometida de fato com esses alunos deveria sim contemplar essas questões e 
considerar que o professor no Brasil hoje precisa se desdobrar para conseguir um 
padrão de vida no mínimo digno de seus inúmeros anos de dedicação aos estudos. 
(ANEXO Z – questão 3.5.2).  
 
 

Assim, além de todas as discussões aqui levantadas em torno do currículo e de sua 

elaboração, relevamos acentuar ainda que, por melhor que seja, por mais bem elaborado que 

seja, um currículo, por si só, não resolve os problemas de defasagem dos alunos, 
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principalmente porque, muitas outras medidas são necessárias para garantir atendimento 

adequado às suas necessidades educativas, tendo em vista a defasagem escolar e sua trajetória, 

marcada por múltiplas reprovações e/ou interrupções escolares.  

 

4.2.1.5 O Livro didático de matemática destinado ao PAV 

 

As reflexões apontadas no tópico anterior referindo-se principalmente à falta de um 

efetivo acompanhamento ao desenvolvimento do projeto levantaram outras discussões 

relacionadas à organização do PAV no cotidiano da escola investigada. Discussões essas que 

dizem respeito, por exemplo, ao material didático destinado ao projeto, principalmente no que 

diz respeito ao livro didático. O resquício de entrevista abaixo explicita o nível da discussão 

em torno dessa questão na escola: 

 

Pesquisadora: [...] você chegou a afirmar que o livro do PAV não foi elaborado 
para esses alunos. (ANEXO AD - questão nº 11).   
 
José: Isso. Quando fomos naquela capacitação que te falei, em Belo Horizonte, além 
de tudo que ouvimos acerca dos propósitos do PAV, fomos também analisar o livro 
didático. Foi por área, cada professor fazia a discussão com os outros da mesma 
área. Ai nós observamos no final de tudo que, esses livros não haviam sido 
elaborados para o Projeto de Aceleração de Minas Gerais não. A impressão foi a de 
que foram concebidos para os alunos em distorção do estado de São Paulo e com 
idade mais avançada em relação aos nossos PAVs em Minas. Tiro por base o livro 
de geografia, pois, o conteúdo constante neste livro destinado ao primeiro período – 
6º e 7º anos – é constituído de textos muito longos; a diagramação do livro é 
péssima, as imagens são ruins, o vocabulário utilizado é profundo, pra aquele nível 
de aluno, então ele é um material, que não estimula aprendizagem do aluno.   
 
Pesquisadora: Então quer dizer que, na sua visão, não houve uma preocupação 
pedagógica na elaboração do material? (ANEXO AD - questão nº 11.1).   
 
José: Não houve. Inclusive tinha professores lá de diversas localidades de Minas, e, 
a grande maioria criticou o material, ai eles recolheram esses livros, mas eu consegui 
ganhar um kit para a escola e tive a possibilidade de analisar com mais cuidado 
depois. E o interessante foi que lá nesse encontro falaram que iriam fazer as 
modificações nos livros, sugeridas pelos professores na análise do material, isso foi 
em março. No entanto, quando esses livros chegaram à escola, constatamos que 
nada havia sido modificado, mas que era exatamente o mesmo material, mudou 
apenas a capa.  

 

Essa questão do livro didático do PAV foi um dos pontos chaves de polêmica na 

escola, e, embora o objetivo da discussão neste tópico não seja a de uma profunda análise 

desses livros, trazemos algumas reflexões nesse sentido, especialmente com relação ao livro 

didático de matemática, no que se refere ao conteúdo por ele veiculado, bem como à forma 

como esse material foi elaborado e repassado às escolas participantes desse Projeto PAV.  
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Quanto a esse livro, a professora de matemática fez o seguinte depoimento:  

 

Regina: Conheci o livro de matemática do PAV na capacitação que participei em 
Belo Horizonte. Lá, junto com uma equipe de outros professores de matemática de 
PAV de outras localidades, analisamos esse material; ficamos três dias analisando; 
analisamos os textos e as atividades também e o que pudemos observar de forma 
geral foi que esse livro não tinha sido elaborado para o PAV. No meu caso foquei 
nos meus alunos aqui da escola e concluí que a linguagem desse livro não estava 
voltada para esse público de alunos, porque, por exemplo, os meus alunos aqui, são 
pré-adolescentes, eles são bem jovens ainda, mas o que encontrei nesse material foi 
assim, atividades, por exemplo, que falam sobre emprego, então é mais pra um 
jovem adulto que já está ingressando no mercado de trabalho, que está procurando 
alguma coisa assim, agora aqui eles ainda estão assim bem novinhos. E não apenas 
por isso, mas por outros itens. Vi que não contemplava a realidade aqui do nosso 
estado, estava mais voltado pra realidade do estado de São Paulo. Foi a impressão 
que tive. (grifos nossos) (ANEXO Z – questão 2.5).  

 
 

Na visão dessa professora, um livro didático de fato voltado ou preparado para um 

público determinado de alunos – no caso o PAV – conforme mencionado no próprio texto do 

Projeto precisa, sobretudo, conhecer e considerar a realidade dos alunos, suas defasagens, 

suas dificuldades, e ter foco nesse aspecto, pois, cada um tem a sua defasagem que, em geral, 

não é igual para um aluno e outro.  

Em seus argumentos, a professora esclareceu ainda que, o fato de defender que o 

material didático deva contemplar e considerar a realidade dos alunos não significava que 

devesse se limitar a especificidades, mas, ter em mente a importância de elaborar um material 

que abarque pelo menos aspectos gerais, como faixa etária e interesses e prime por um 

trabalho que estimule os alunos a desenvolver outras perspectivas acerca daquele conteúdo, 

levando em conta que esses alunos em distorção estão tendo contato com os mesmos 

conteúdos pela segunda ou terceira vez.     

Uma reflexão em torno do livro didático de matemática destinado ao PAV tornou-se 

importante nesse contexto de discussão, sobretudo por ter também interferido na organização 

do PAV e no cotidiano da escola, isto é, houve uma demora demasiada na chegada desse livro 

nas escolas em que o Projeto estava sendo implementado.  

Dessa forma, os professores tiveram que começar o ano letivo se utilizando de outros 

materiais, o que, num primeiro momento pode não parecer um problema, já que nenhuma 

prática pedagógica deve ter como único recurso o livro, no entanto, a questão não é esta, mas 

sim a de que, quanto a esses outros materiais que tiveram que servir como suporte ao trabalho 

dos professores nas classes de aceleração, não se tinha clareza quanto à sintonia com os 
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pressupostos do Projeto, e isso sim, podia ser um problema, já que o Projeto tinha objetivos e 

metas bem definidos.  

Na escola investigada, por exemplo, esses livros foram recebidos somente no final do 

mês de setembro, ou seja, no final do ano letivo. Além disso, ao chegar à escola, verificou-se 

que o número de exemplares era insuficiente para o número de alunos das classes de 

aceleração que estavam em funcionamento na escola, e, ainda que, mediante a solicitação de 

mais exemplares a escola os tenha recebido, isso também gerou certo transtorno.  

Outro ponto, que relevamos mencionar foi o fato de que, no caso da matemática, 

mesmo após a chegada dos livros, a professora raramente o utilizava, uma espécie mesmo de 

rejeição ao referido livro. Fato que nos inquietou a conhecer, quais motivos estariam por trás 

dessa opção.  

Muito embora já tenhamos mencionado a visão dessa professora em relação a esse 

livro e que de certa forma explica essa postura, consideramos importante aprofundar a 

discussão nesse sentido, sobretudo pelo fato dessa professora preferir utilizar outros livros de 

matemática no lugar daquele destinado ao trabalho no PAV. Assim, ainda na entrevista do dia 

23 de outubro de 2009 (ANEXO Z), anteriormente referida, perguntamos a ela:  

 

Pesquisadora: Observei que você utiliza outros livros de matemática para 
desenvolver as aulas nesta classe, ao invés de utilizar o livro específico do PAV. 
Quais os motivos para essa substituição? (questão nº. 2.7).    
 
Regina: Eu já utilizei algumas vezes o livro do PAV também, mas a realidade dele é 
do estado de são Paulo, inclusive a editora do livro é de são Paulo. Ele não tem 
quase nenhuma atividade para os alunos realizarem, não tem figuras, nem cores, que 
auxiliam o contexto. O PAV que funciona a tarde e o que funciona a noite, pra você 
ter uma ideia, são bem diferentes, ou seja, os alunos do vespertino são mais crianças, 
faixa etária menor, enquanto que e os da noite são mais adultos, e, no entanto a 
realidade do livro é a mesma.   

 

Pesquisadora: Além dessa inadequação que você explicitou, existem outros 
motivos que levaram você a rejeitar esse material? (questão nº. 2.7.1).  

 

Regina: Olha, na verdade considero que não existe um livro que por si só abrange o 
que é preciso trabalhar e desenvolver no aluno, e, em especial no aluno PAV, tendo 
em vista a questão de defasagem que esse aluno traz ao ser encaminhado para essas 
classes de aceleração, então, não utilizo muito o livro do PAV, porque, como já 
declarei, não concordo com algumas coisas que ele veicula, mas, não é só isso. 
Acredito que é preciso buscar outros autores117, talvez outras abordagens, sempre 

                                                
117 Na ocasião tomamos conhecimento dos livros didáticos que essa professora utilizava em substituição ao livro 
do PAV, bem como dos motivos pelos quais utilizava cada um deles. Os livros e os motivos são, em suma, os 
seguintes: 1) GIOVANNI, J. R; CASTRUCCI, B; GIOVANNI JR, J. R. A Conquista da Matemática - Nova: 
atividades. São Paulo: FTD, 1998. 6ª serie. PNLD 2004 – utiliza este livro pra trabalhar questões de fixação de 
conceitos e ideias, por considerar que, após ter sido entendida, uma ideia deve ser fixada, por exemplo, a 
tabuada, que, aliás, era uma das dificuldades desses alunos; 2) FRANÇA, E. et al. Matemática na Vida e na 
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buscar diferenciar, pra ver se a gente consegue alcançar os diferentes tipos de 
alunos, as diferentes dificuldades. Porque eles são bem diferentes [...] porque são lá, 
20 ou 30 alunos e eu posso te garantir que cada um deles, mesmo com a mesma 
faixa etária e freqüentando a mesma classe, são assim, bem diferentes uns dos 
outros.  

 

Quanto ao livro didático de matemática destinado ao Projeto a orientação que consta 

do Guia de Orientação ao Professor dessa disciplina, destaca que este receberia o nome de 

Viver e Aprender e os conteúdos nele contido estariam sendo desenvolvidos por meio de uma 

abordagem de temas e situações vividas pelos alunos, na perspectiva de promover 

aprendizagens significativas e evidenciar os vínculos da matemática com as questões do dia-

a-dia.  

Com base nessas informações, e também, mediante as queixas dos professores que 

tiveram acesso ao material e que não aprovaram, portanto, não utilizando nas aulas nessas 

classes de aceleração, procuramos conhecer melhor esse livro, adquirindo um exemplar junto 

à biblioteca da escola, a partir do qual pudemos empreender uma análise na perspectiva 

apontada no início dessa seção. Foram alguns dos principais aspectos analisados nesse 

material, os seguintes tópicos: Características gerais do material: título, editora, autor (es), 

etc.; Conteúdos abordados no livro, tendo em vista os conteúdos das séries de ensino regular 

correspondentes; Estrutura didática do livro – forma de abordagem dos conteúdos; Natureza 

das atividades; Concepções veiculadas; dentre outros.  

O referido livro didático foi intitulado: “Viver, Aprender Unificado”. É dividido para 

duas disciplinas – Língua Portuguesa e Matemática, contendo 319 páginas ao todo, das quais 

as primeiras 142 são dedicadas à Linguagem (disciplina de Língua Portuguesa), com ênfase 

nas práticas de leitura e escrita, enquanto que as demais constituem o conteúdo de 

matemática, com a denominação de Matemática e Fatos do Cotidiano. A autora da parte 

                                                                                                                                                   
Escola. São Paulo: Editora do Brasil, 1999. PNLD 2002. 6ª série. Utiliza este livro porque ele traz diversos 
textos informativos que considera importante para trabalhar com os alunos, além disso, traz questões de 
interpretação relacionadas à matemática sem ficar preso à calcule, resolva. (O exercício nº 5, da p. 243 desse 
livro ilustra essa justificativa da professora); 3) IMENES & LELLIS, Matemática. São Paulo: Scipione, 1997. 6ª 
série. Utiliza este livro porque considera agradável a forma como trata os conteúdos, explorando os conceitos por 
meio de história em quadrinhos, figuras e gráficos que auxiliam no ensino da matemática; 4) IRACEMA e 
DULCE. Matemática: ideias e desafios, 6ª série. 14 ed. Reformulada. São Paulo: Saraiva, 2005. PNLD 2008. 
Justifica a utilização desse livro pelo próprio nome, isto é, pela metodologia de trabalhar com desafios, além 
disso, cada capítulo tem uma seção livre, um momento que as autoras criaram em cada capítulo para 
disponibilizar problemas relacionados aos temas tratados na leitura mais – que é outra novidade que tem em 
cada capítulo – e aos itens da unidade. São atividades de cálculo mental e estimativas, problemas não-rotineiros, 
brincadeiras e jogos. São atividades muito apropriadas para o trabalho em grupos. 5) BONJORNO, J. R; 
BONJORNO, R. A; OLIVARES, A. Matemática: fazendo a diferença. 1 ed. São Paulo: FTD, 2006 (coleção 
fazendo a diferença).  A justificativa para a utilização dessa coleção é que sempre tem auto-avaliação. Ao final 
do capítulo tem uma lista de diferentes exercícios e utiliza os descritores. 
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referente ao conteúdo de matemática é Helena Henry Meirelles. O ano de edição desse livro é 

2007 – 1ª edição.  

Um fato relevante a ser destacado é a ficha catalográfica deste livro, que apresenta as 

seguintes informações: Viver, aprender unificado, 5ª e 6ª séries: linguagem e matemática: 

Educação de Jovens e Adultos. [...] – São Paulo: Global, 2007.  

As partes em destaque vêm de encontro aos depoimentos dos professores apresentados 

anteriormente com relação a esse livro, ou seja, de não ter sido elaborado para o público do 

PAV, mas sim para um público mais maduro, como os alunos da EJA. Isso nos levou a buscar 

conhecer mais de perto seu conteúdo.  

Assim, recorremos ao Guia de Orientação Curricular do Projeto Acelerar para Vencer, 

que contém o quadro de conteúdos (anexo AO) a serem trabalhados nessas classes de 

aceleração e também as orientações quanto à suas abordagens. Com base na matriz de 

conteúdos do 1º período observamos que o livro contempla todo o conteúdo descrito nessa 

matriz, incluindo os quatro blocos temáticos: (1) Números e operações; (2) Grandezas e 

medidas; (3) Espaço e forma; e, (4) Tratamento da informação; no entanto, não com uma 

rigidez na sequência didática desses conteúdos conforme apresentados no referido quadro.  

Quanto à abordagem desses conteúdos, utiliza muito texto e sempre parte de uma 

história ou fato do cotidiano para explorar algum conceito. Mas, o que nos chamou atenção 

em especial foi que esses fatos sempre se referem ao estado de São Paulo, dialogando sobre 

uma realidade que não é muito familiar aos alunos de Minas. Além disso, a maioria desses 

fatos e histórias para contextualizar os conceitos enfoca o trabalho, o emprego, em grande 

parte se referindo a um trabalho mais comum nas classes menos favorecidas da população – 

como, empregada doméstica, pedreiro, serviço de motoboy, por exemplo.  

Alguns episódios que podem ser confirmados nesse sentido: (a) A história do 

empreendimento de Miralva (p. 181 – 207) – utilizado para explorar os conceitos de fração, 

números decimais e medidas; (b) O dia em duas rodas (p. 215 – 230) – utilizado para explorar 

o plano cartesiano e a localização em mapas e croquis.  

Os textos são em geral muito longos, e, muito embora o sejam a fim de explorar os 

conceitos que deseja desenvolver com os alunos, muitas vezes pecam pela falta de 

criatividade e estímulo, além de continuar preservando a linha tradicional de apresentação dos 

conteúdos – segue o padrão conceito – exercícios – respostas.  

A quantidade de atividades propostas para a exploração dos conceitos também foram 

consideradas insuficientes pelos professores, e a qualidade não atendeu às expectativas 

referentes aos objetivos constantes no quadro de conteúdos, sobretudo com relação a algumas 
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habilidades em especial, como, o raciocínio lógico, as estimativas, o entendimento das 

operações, dentre outras.  

Apesar das críticas tecidas acerca desse material, é importante dizer que não 

consideramos ruim a forma de abordagem dos conteúdos neste livro, até porque procura tratá-

los de forma significativa para os alunos, tentando não fazer uma apresentação de conteúdos 

de forma isolada e desconexa – como comumente se encontra em muitos outros materiais na 

área de matemática. Nesse livro que veio para o PAV, na verdade, os conteúdos são 

apresentados por meio de temas, isto é, a partir de um tema gerador, os diferentes tópicos do 

conteúdo da matemática passam a ser desenvolvidos, o que sugere uma metodologia de 

trabalho por meio de Projetos e uma abordagem de forma interdisciplinar. No entanto, o livro 

peca nos temas geradores, ao trazer sempre a ideia de que o perfil de aluno da classe de 

aceleração pertence necessariamente às classes pobres da população, pelo menos essa é a 

impressão que o conteúdo veiculado nos passa.  

Nessa perspectiva, acentuamos que uma das conclusões a que chegamos ao considerar 

o depoimento dos professores com relação a esse livro, e o que constatamos conhecendo o 

livro foi a de que a visão traduzida por esses docentes teve como fundamento básico, não 

apenas o conteúdo em si, trazido pelo livro, seus temas e abordagens, mas também o fato de 

não saberem desenvolver um trabalho pedagógico por meio de projetos e de forma coletiva, o 

que nos remete novamente às questões já discutidas quanto à formação inicial e continuada 

desses docentes. Esse fato também levou esses professores a rejeitarem esse material, além do 

que já assinalamos com relação às concepções nele veiculadas.  

Apesar de todas essas reflexões aqui trazidas, muitas perguntas ficam a serem 

discutidas no âmbito do material destinado ao PAV, indagações, por exemplo, como as que se 

seguem:  

 

(1) Segundo o Projeto PAV um dos fundamentos das classes de aceleração é o de trabalhar 

em cima das defasagens dos alunos e que essas defasagens são muito pessoais, específicas 

mesmo de cada sujeito e devido a diferentes fatores. Sendo assim, nos perguntamos muito 

durante a pesquisa que, se de fato a preocupação é com a recuperação dessas defasagens, não 

seria mais coerente que os conteúdos a serem trabalhados com os alunos fossem 

diagnosticados conforme cada realidade, e não pré-determinados em um livro destinado de 

antemão a um público desconhecido? Ou seja, o conteúdo do livro do PAV é comum a todos 

os alunos que frequentam o PAV, e, portanto contraditório à orientação do próprio Projeto 

quanto à heterogeneidade dos alunos atendidos por essas classes; 
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(2) Os conteúdos destinados aos alunos do Projeto e sua forma de abordagem são capazes de 

tornar o aluno apto a enfrentar seu novo contexto de estudos no ensino regular e a prosseguir 

sua trajetória sem mais problemas de dificuldades escolares?  

 

Essas foram apenas algumas das muitas questões que permearam nossas inquietações 

durante essa investigação, e não somente nossas como também dos professores do PAV, mas 

que continuam em aberto.  

 

4.2.1.6 Modalidades do PAV: projeto provisório X projeto permanente  

 

 Durante todo o período em que estivemos no campo, além de todas as indagações já 

discutidas e apresentadas, destaca-se também os questionamentos em torno da modalidade do 

PAV, isto é, se esse Projeto se configura como um Projeto provisório ou permanente.  

 De acordo com o documento que apresenta o PAV, a proposta de aceleração de 

estudos configura-se como um Projeto temporário voltado para a correção da distorção 

idade/ano de escolaridade nas regiões onde esse índice apresentava-se um agravante, não 

tendo, portanto a intenção de se tornar uma medida permanente, conforme verificamos no 

recorte a seguir:  

 

O Projeto “Acelerar para Vencer”, de correção da distorção idade/ano de 
escolaridade, NÃO pode se tornar uma ação permanente na SEE/SRE. Ele tem 
objetivos, metas e prazos bem definidos que identificam o seu caráter emergencial. 
(MINAS GERAIS, 2008c, p. 17).  

 

No entanto, não podemos deixar de ressaltar que a política de aceleração da 

aprendizagem já existe a muitos anos no Brasil. Em Minas, por exemplo, o Projeto que vem 

sendo implantado desde 2008, pode ser considerado como um segundo momento da 

implantação dessa política – conforme apresentado na seção II, subseção 2.2 – fato que nos 

leva a indagar por quê? O que significa a reincidência da política de aceleração em locais 

onde esta já foi implantada antes? Ou então, o que significa a reincidência dessa política a 

nível nacional?  

Nesse sentido, destacamos também um dos depoimentos da professora de matemática 

ao se referir ao fato desses Projetos serem temporários e não atacarem de frente, efetivamente 

o problema do fracasso escolar, se configurando muito mais como uma medida remediativa e 

por isso ineficaz para a dimensão dessa problemática:  
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Regina: Na minha visão, já não era pra existir projetos de aceleração mais, ou seja, 
se esses projetos, essa política veio pra corrigir uma demanda de alunos que estavam 
fora da faixa etária, então já cumpriu seu papel. Se já acelerou todo mundo, pra que 
continuar acelerando? Por que, mesmo tendo sido elaborado para ser temporário, 
tem se tornado em muitos casos uma política permanente?  Olha, nessa minha 
experiência na educação eu posso dizer que uma resposta para isso é que o Projeto 
não consegue terminar porque sempre está tendo demanda. [...] tem aluno chegando 
do 1º, 5º ano com defasagem, e defasagens sérias. [...], ou seja, o fracasso se repete. 
E por quê? Porque não se toca no ensino regular, não se desenvolvem ações de 
prevenção no ensino regular. É preciso enxergar que, se nada for feito nessa 
modalidade novas demandas vão surgindo e ai, o Projeto nunca pode terminar. Outra 
coisa, até mesmo para esses meninos em distorção, não sei se o PAV aumenta o 
problema, se diminui o problema, isso eu não sei, não tenho clareza. O PAV, no meu 
ponto de vista é uma solução paliativa. [...] não sei até que ponto esse menino PAV 
vai pra frente, se vai arrumar emprego, entendeu? Então, tem que pesquisar isso, a 
seqüência desse menino do PAV, isso é uma coisa pra pesquisar. (grifo nosso) 
(ANEXO AC – questão nº. 9).  

 

Todas essas questões colocadas e ainda a reflexão apresentada pela professora, nos 

remetem à primeira indagação apresentada neste eixo – subseção 4.2.1.1 – Por que existe o 

PAV? pois, como discutido naquela oportunidade, esse projeto representou o reconhecimento 

governamental de que havia de fato um grave problema de fracasso escolar no Brasil. Além 

disso, ao levantarmos outras discussões em torno do PAV na verdade não estamos trazendo 

novo debate, ou nova temática, pelo contrário, estamos reafirmando essa mesma indagação e 

abrindo espaço para outras nessa direção ou mesmo, dela decorrentes.  

Nessa linha de raciocínio é, pois relevante assinalar essas outras indagações que 

apontam para o aprofundamento das reflexões na perspectiva de possibilitar o alcance de 

algumas respostas ou, pelo menos de algumas conclusões. Indagações essas que têm como 

ponto principal o fato desse Projeto e dessa Política – ainda que diante de uma situação de 

dimensão nacional e envolvendo diversas variáveis – terem surgido apenas com a perspectiva 

de solucionar problemas emergenciais. Assim, apresentamos a seguir, algumas dessas 

indagações:  

1. O PAV foi implantado pra acelerar uma demanda e pronto? Será que a solução de acelerar 

é a melhor mesmo?  

2. O PAV foi criado para ser temporário, mas, o quão temporário é isso? Pois, a Educação de 

Jovens e Adultos – EJA, também foi criada com a ideia e ser temporária, mas existe até hoje 

[...]. Que educação é essa do PAV? Pois, para o aluno da EJA já existe um campo de 

conhecimentos estruturado – grupos de estudos na Universidade, estágio de docência, 

pesquisas sobre o aluno adulto em defasagem escolar, dentre outros pontos – para o aluno do 

ensino regular também já existe muitas informações, muitos estudos. Mas, e quanto ao PAV, 
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seus alunos? Porque o aluno do PAV não é nem adulto, nem é do ensino regular, então, o que 

ele é?  

3. Será que o PAV existe pra desenvolver uma educação para os alunos mais carentes e assim 

admitir que esse público fracassa mais que os menos carentes?  

Assim, limitamos aqui nossas considerações neste eixo, ainda que conscientes de que 

isso não representa o encerramento desse debate, até porque as indagações acima referidas 

ficam em aberto e sinalizam a urgência em aprofundar nessas reflexões.   

 
 
 

4.2.2 Eixo 2: O Aluno do PAV  

 
A inclusão deste eixo na estrutura desse trabalho decorreu dos inúmeros aspectos 

percebidos nessa direção, sobretudo porque os alunos encaminhados para o PAV constituem-

se em razão fundamental da existência do Projeto.  

Um dos pontos mais levantados durante todo o período de acompanhamento em que 

estivemos no campo de pesquisa, nos debates entre os diferentes sujeitos da escola 

investigada – professores, especialistas, o Projeto, os próprios alunos – foi exatamente o de 

quem é o aluno do PAV.  

Assim, ao declararmos que a organização das discussões nesse eixo decorreu de 

aspectos observados durante a investigação, nos referimos em especial às indagações em 

torno de quem seria esse aluno, quais as suas características e, qual o seu perfil, dentre outros 

itens.   

Na verdade, devemos salientar que essa indagação já fazia parte de nossas reflexões 

desde antes de adentrarmos no campo, sobretudo pelo fato de atuarmos como docentes a 

muitos anos, convivendo grande parte de nossa experiência profissional com alunos 

envolvidos em histórias de sucessivas reprovações escolares.  

Além disso, em nossa revisão de literatura em torno do tema investigado encontramos 

afirmações muito estereotipadas quanto a quem seria essa clientela atendida nos projetos de 

aceleração da aprendizagem.  

Na realidade uma miscelânea de concepções acerca desses alunos, destacando-se 

algumas tendências, tais como as que consideram como evidência nesse público, a relação 

entre suas características sócio-econômicas e culturais e seu fracasso na escola.  
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Assim, muitas vezes durante essas leituras, nos encontramos divididas entre uma 

posição e outra, perdidas em meio a termos e expressões que por vezes nos pareciam muito 

estereotipadas, mas que em outras vezes, nos pareciam se aproximar de fato da realidade 

desses alunos.   

Exemplo dessas pesquisas encontradas em nossa revisão de literatura e que dialogaram 

acerca da interrogação sobre quem é o aluno das classes de aceleração, podemos citar Hanff, 

Barbosa e Koch (2002), cujo estudo teve como objetivo debater a implantação da política 

nacional das Classes de Aceleração em Santa Catarina. Nesse estudo, as autoras declaram que 

a medida de implantação das classes de aceleração naquelas escolas contribuiu para estimular 

o estigma que já perseguia os alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem ou que 

reprovavam, e que estavam caracterizando para muitos professores que não haviam 

concordado com tal implantação, como uma forma de livrar-se dos alunos que apresentavam 

problemas de comportamento ou aprendizagem, mais do que uma possibilidade de 

progressão. (p. 32).   

Essas e outras declarações, amplamente encontradas no referido levantamento 

bibliográfico desse trabalho nos levaram a considerar importante o delineamento de uma 

discussão mais aprofundada nesse âmbito.  Tendo em vista essa perspectiva, organizamos 

nossas reflexões e discussões de alguns resultados encontrados nessa pesquisa, por meio de 

algumas subseções, dentro das quais passamos a explicitar de forma mais consistente o que 

pudemos entender a partir dos dados produzidos.    

A organização dessa apresentação estrutura-se com a seguinte lógica: nas quatro 

primeiras subseções apresentamos e discutimos acerca da visão que se tem dos alunos 

multirrepetentes, respectivamente, por parte dos elaboradores da proposta de aceleração, dos 

professores, da diretora da escola investigada e dos pais desses alunos. Posteriormente 

abordamos qual a visão dos alunos participantes do PAV com relação a si mesmos e de sua 

condição de ter sido encaminhado para o Projeto; finalmente apresentamos os resultados de 

um questionário aplicado aos alunos que participaram de nossa investigação, permeado por 

algumas interpretações que realizamos.  

 

4.2.2.1 O aluno do PAV na concepção do Projeto Acelerar para Vencer: a justificativa do governo  

  

 Nosso diálogo acerca da visão que o Projeto tem dos alunos para os quais o PAV, foi 

elaborado pode ser desenvolvido a partir do próprio documento/texto que apresenta a proposta 
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do PAV – MINAS GERAIS (2008c) – por meio do qual observamos diversas evidências de 

que a concepção que permeia a proposta contemplada nesse Projeto ancora-se em um perfil 

pré-concebido desses alunos, isto é, pelo exame mais detido do texto do Projeto podemos 

alcançar alguns entendimentos no sentido de captar qual a visão que o Projeto possui acerca 

dos alunos encaminhados para as classes de aceleração.  

Assim, destacamos na sequência alguns trechos constantes do Projeto que nos dão 

margem para algumas interpretações nesse sentido. Comecemos por algumas ideias 

constantes na página 13, subseção 6.3 – resultados esperados – na qual encontramos 

explicitada a crença de que as iniciativas empreendidas por esse Projeto são capazes de 

garantir o sucesso dos alunos nele envolvidos e que a melhoria de seu desempenho poderá ser 

detectada por algumas evidências: “[...] Gosto pelo estudo expresso no aumento da frequência 

às aulas e na redução da evasão; [...] desenvolvimento do hábito de leitura, expresso na 

procura de livros e nos comentários de leituras realizadas; [...] transferência de energias 

excessivas para o estudo, expressa na redução da agressividade e da indisciplina; [...]”.  

Na primeira parte desse trecho é possível constatar implícita a concepção de que o 

aluno do PAV não gosta de estudar, e que por isso não freqüenta as aulas, o que se configura 

como conjecturas, uma vez que não apresenta referências que atestam com fundamentação 

teórica, que o perfil desses alunos realmente é esse, de não gostarem de estudar. Além disso, 

parece sugerir também que os motivos da infrequência às aulas, ou da evasão se limitam à 

vontade do aluno e não à alguma impossibilidade que possa estar havendo.    

Observação semelhante refere-se ao item que aborda sobre o desenvolvimento do 

hábito de leitura, pois, ao fazer tal afirmação, demonstra conceber que esses alunos não têm 

esse hábito, não gostam de ler; também na terceira parte do trecho os alunos do PAV são tidos 

como agressivos e indisciplinados, isto é, além de fazer uma afirmação sem apresentar 

evidências concretas de que este represente realmente o perfil desse público de alunos, faz 

generalizações, isto é, enquadra todos os alunos da aceleração, no mesmo nível 

comportamental, o que, em nosso ponto de vista, atesta a visão preconceituosa do Projeto com 

relação a esses alunos. (grifo nosso).  

 Nessa mesma perspectiva, os pressupostos do Projeto “Acelerar para Vencer” 

(MINAS GERAIS, 2008c) demonstram considerar que o aluno que precisa do PAV e que é 

para esse Projeto encaminhado, pertence à parcela mais carente da sociedade e isso fica claro 

em seu texto, em diversos trechos, como por exemplo, ao destacar que “[...] o próprio aluno 

acaba sendo percebido como o principal responsável pelo seu fracasso escolar, quando na 
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realidade é muito mais uma vítima, pelas em geral, precárias condições em que vive com a 

família”. (grifos nossos). (p. 6).  

 Nesse trecho, sobretudo nos destaques grifados, evidenciamos a concepção do Projeto 

de que o aluno que recai em situações de distorção, de atraso escolar é muito mais proveniente 

das classes menos favorecidas economicamente, do que das outras. Além disso, ao alegar ser 

indispensável que a percepção que se tem acerca desse aluno seja superada e que em seu lugar 

a Escola assuma a ideia de que “são justamente estes os alunos que mais precisam de uma boa 

formação, de um ensino que se constitua em instrumental básico de sobrevivência na prática 

social”. (grifos nossos). (p. 6), acaba reforçando a concepção de que esse aluno é carente, e 

que a escola, a educação constitui-se em possibilidade importante para que este supere sua 

condição de pobreza, sobretudo ao defender uma educação utilitária, ou seja, um ensino que 

funcione como instrumental básico de sobrevivência na prática social.  

Outro trecho relevante a ser destacado: “[...] espera-se corrigir o fluxo, superando a 

questão do fracasso escolar, que tem raízes tanto na desigualdade social, quanto em 

mecanismos internos à escola”. (grifo nosso). (p. 5). Nesse trecho o Projeto admite que o 

problema do fracasso escolar, ao qual esses alunos ficam submetidos, não se deve apenas a 

fatores internos à escola, mas têm raízes muito mais profundas do que podemos supor, 

envolvendo questões e fatores relacionados às desigualdades sociais, no entanto se torna 

contraditório quando atribui a maior ênfase da proposta à uma questão mais metodológica do 

que, propriamente social.  

Assim, ainda que essa discussão esteja enfocando a visão do Projeto acerca do aluno 

encaminhado para o PAV, não podemos deixar de observar que a ideia expressa pelo trecho 

acima referido, embora defenda a necessidade de se considerar que o fracasso escolar do 

aluno decorre também de fatores externos à escola, contraditoriamente tem centrado a solução 

do problema do insucesso escolar desses alunos à fatores meramente inseridos no contexto da 

escola, especialmente à questão da metodologia de ensino. Isto é, nos parece contraditório que 

o projeto, em seus pressupostos, ao mesmo tempo em que reconhece que tal situação se deve 

também a fatores de ordem social – e nesse caso as soluções passam necessariamente pela 

tomada de outras iniciativas além das pedagógicas – constrói-se com fundamentos 

exclusivamente metodológicos, considerando que a simples mudança de metodologia possa 

solucionar os complexos problemas de reprovação e evasão escolar.  

Essa concepção pode também ser constatada no trecho desse Projeto ao destacar que o 

PAV representa “uma estratégia de intervenção pedagógica, cuja metodologia alternativa 

objetiva sanar lacunas da aprendizagem e melhorar o desempenho dos alunos, possibilitando a 
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todos a recuperação do tempo perdido ao longo de sua trajetória escolar”. (grifos nossos). 

(MINAS GERAIS, 2008c, p. 5). Isto é, a impressão é a de que o Projeto considera que, a 

metodologia por si só é capaz de lidar com essas lacunas, levando o aluno a recuperar suas 

defasagens, tornando-se apto a melhorar a qualidade de sua aprendizagem.  

Assim, o Projeto deixa de contemplar essa dimensão social antes colocada, de que a 

aprendizagem e a situação em que esses alunos se encontram, não podem ser resolvidas 

apenas com a mudança de metodologia de ensino, mas demandam a reestruturação do seu 

próprio ambiente familiar e da mudança de outras variáveis que estão para além dos muros da 

escola.  

 

4.2.2.2 O aluno do PAV na visão dos professores e da escola investigada  

  

 A maioria dos docentes da escola na qual desenvolvemos esta pesquisa concebe o 

aluno multirrepetente e que hoje veio a ser inserido no programa de aceleração, como um 

aluno com dificuldades de aprendizagem, indisciplinado, desinteressado e também carente. 

Um forte ingrediente socioeconômico esteve presente nas considerações desses professores, 

sempre que o tema era o aluno do PAV, deixando transparecer a crença numa relação entre 

suas características sócio-econômicas e culturais e seu fracasso na escola.  

O trecho a seguir, extraído dos momentos de contato com os docentes na escola, relata 

de que forma esses alunos têm sido vistos pelos professores: “Aqueles alunos assim, nossa! 

Aqueles alunos mais difíceis de todas as turmas [...], juntou, os mais difíceis de trabalhar, 

tanto em dificuldade disciplinar, quanto em dificuldade de aprendizagem, e ai formou as 

classes de Aceleração”. (Regina - Trecho extraído das anotações da aula do dia 19/10/2009).  

Como a professora de matemática dessa classe foi uma das pessoas que participou da 

capacitação oferecida em Belo Horizonte, em Abril de 2009, ficou responsável pelo repasse 

das informações obtidas nesse encontro, isto é, compartilhar com os outros professores do 

PAV todas as orientações que haviam sido disponibilizadas nesse encontro. Quanto a isso, em 

uma de suas entrevistas (anexo AB), nos contou sobre a decepção que teve quanto à forma 

como os professores reagiram ao repasse das referidas informações. A maioria se mostrando 

desacreditada de que o trabalho no PAV pudesse contribuir efetivamente para o desempenho 

dos alunos:  

 

Regina: [...]. Como eu fui um dos professores selecionados para participar do 
encontro em Belo Horizonte, fui também um dos responsáveis pelo repasse das 
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informações, mas, quando fomos fazer esse repasse o que aconteceu? Os professores 
estavam desmotivados, desacreditados. Senti que estavam inseguros. (ANEXO AB – 
questão nº. 1.1).  

 

No entanto, a professora demonstrou sua compreensão acerca dessa situação, ao 

relatar que:  

 

Regina: [...] eu acho assim, pra gente desenvolver um trabalho a gente tem que ser 
motivado. Eu fui motivada. Mas, os meus colegas, só por mim não deu certo, eles 
tinham que ter sido motivados pela escola, pela equipe de supervisão, motivado 
assim, como é que eu vou te falar. Porque eu cheguei motivada, então eu tava com 
ideias, tava colocando em prática minhas ideias. Tava acreditando. Então, quando a 
gente acredita a gente passa isso para os alunos. A gente trabalha a autoestima deles. 
(ANEXO AB – questão 3.6).  

 

Observou também que, os professores que já haviam trabalhado com esses alunos no 

ensino regular passaram a rotulá-los, destacando neles aquelas características que acreditavam 

ter contribuído para sua situação de defasagem, geralmente relacionando-a à indisciplina e 

desinteresse dos alunos.  

Por outro lado, os professores que ainda não haviam trabalhado com eles, muitas vezes 

se deixavam levar por essa visão pré-concebida, criando, consequentemente mitos em torno 

da clientela das classes de aceleração. Veja o comentário feito pela entrevistada e que consta 

de nossas anotações durante a realização da entrevista:  

 

Regina: [...] eu achei assim, que a equipe já entrou assim, desmotivada. [...] já 
vieram com essa concepção, então eles automaticamente passam isso para o aluno. 
A minha sorte é que aqui na escola [...] o PAV [...] eles não eram meus alunos antes, 
nunca tinham sido [...]. Aqui, eu não conhecia ninguém, então eu não vim com 
aquele preconceito: aquele menino ali é assim, assim, assado e ponto. Então assim, é 
bom por causa disso, então eu comecei assim mais tranqüila, porque eles (os alunos) 
comparam a gente, mas eu nunca os comparo. (ANEXO AB – questão 1.3).    
 
 

  Nesses recortes da fala da professora, além de ficar evidente que esse preconceito 

realmente tem feito parte da visão do docente com relação a esse perfil de alunos, há outros 

pontos igualmente importantes a serem observados e refletidos. Nossos grifos no trecho 

tentam chamar a atenção, sobre quais pontos são esses e discuti-los.  

 Um deles é o fato de que, essas ideias pré-concebidas acerca de quem é esse aluno que 

chega ao PAV, prejudicam o desenvolvimento de uma visão positiva dos alunos em relação a 

si mesmos, ao tomarem conhecimento desses preconceitos. Outras discussões mostram que 

isso pode afetar sua autoestima e contribuir para dificultar ainda mais o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico nessas classes e o desempenho dos alunos.  
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 Um segundo ponto sublinhado demonstra que tais preconceitos estão relacionados a 

um conhecimento prévio dos professores a respeito desse aluno na escolaridade regular, isto é, 

às lembranças de como o aluno se comportava e se desempenhava em outros momentos de 

sua vida escolar e passa agora a determinar a forma como irá se envolver nas classes de 

aceleração. Esse fato vem levantar uma questão tanto quanto complexa, ao permitir que esses 

estereótipos aprisionem as visões que se têm sobre esses alunos, e, consequentemente 

impeçam o investimento em iniciativas que possam ser decisivas para a vida acadêmica e 

social dos mesmos.   

 O terceiro e último ponto assinalado nos chama a atenção pela declaração da 

professora de que os alunos comparam seus professores uns com os outros, e aí nossa 

percepção nos faz indagar que, se realmente esses alunos são tão desinteressados quanto se 

vem colocando, por que comparam os professores uns com os outros? Que tipo de 

comparação estabelecem? O que esperam desses docentes?  

 Já a segunda parte do ponto sublinhado – “mas eu nunca os comparo” - nos parece 

declarar que a comparação entre os alunos do PAV e os alunos do ensino regular, ou mesmo a 

comparação entre os próprios alunos do projeto, não contribui para o alcance dos objetivos de 

aprendizagem nessas classes de aceleração, uma vez que o projeto se fundamenta nas 

diferenças individuais e adquire significado pela consideração da diversidade cultural dos 

alunos. Portanto, as comparações sejam elas de rendimento quantitativo, de comportamento, 

envolvimento, dentre outros, ao contrário, podem servir apenas para reforçar as desigualdades 

que os tão discutidos preconceitos tratam de evidenciar. 

 Num outro trecho, ainda falando sobre a formação dessas ideias prévias acerca dos 

alunos, a professora salienta que:  

 

Regina: [...] você vai conversando com outros professores, ali, ali e ali, mas você 
mesmo é que deve fazer o seu conceito sobre o aluno. Eu não tive (preconceito), 
nenhuma das turmas assim eu tive, porque eu não as conhecia. E isso foi positivo”. 
(ANEXO AB – questão 2.2).  
 
 

 Por esse extrato da entrevista observamos que ela destaca que, muitas vezes essa visão 

a priori, e pior, estereotipada dos alunos inseridos no PAV resulta de repasses baseados em 

contextos anteriores nos quais o aluno demonstrou baixo desempenho e comportamento 

inadequado. O grifo ao final do trecho objetiva ainda ressaltar que, segundo a professora foi 

positivo o fato de não ir para a sala de aula trabalhar com esses alunos com um conceito pré-

definido acerca deles, mas deixando para conhecê-los durante o desenvolvimento do trabalho, 
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pois, alheio ao que se diz sobre um ou outro aluno ela poderia enxergá-los com outro olhar, e, 

portanto acreditar mais no alcance dos objetivos da proposta.    

 Sempre que conversávamos – pesquisadora e professora de matemática – durante o 

período de desenvolvimento do trabalho de campo, essa questão de ter uma visão prévia sobre 

os alunos do PAV vinha à tona. Assim, durante essa entrevista fizemos a ela uma pergunta de 

forma bem direta envolvendo essa questão:  

 
Pesquisadora: E, então podemos dizer que você percebeu que esses alunos são 
discriminados? (ANEXO AB – questão nº. 2.4).  
 
Regina: Olha, é como estou te dizendo e como venho comentando desde as outras 
entrevistas, eles são discriminados sim. Por serem multirrepetentes, por serem 
portadores de histórias de fracasso escolar, por uma série de outros fatores, eu creio. 
Sinto que são discriminados, muitas vezes até pelos professores. Assim, porque ouço 
comentários, tipo assim: ___ Nossa, o ano que vem tem que fazer um revezamento 
pra esses PAVs, os professores que atuaram esse ano, devem ter o direito de assumir 
somente turmas regulares, pra descansar, não sofrer!.      
 

 

 Essa é a sensação dessa professora ao ouvir tais comentários. Ela considera que isso 

seja um tipo de discriminação. Quando esses docentes deixam transparecer sua insatisfação, 

ou mesmo aversão pelo trabalho com esses alunos, utilizando a expressão “sofrer” sugerem 

que eles sejam mais difíceis do que os alunos do ensino regular e demonstram seu desprazer 

em desenvolver com eles um trabalho pedagógico.  

 A professora relata ainda exemplos desse preconceito em relação aos alunos, dessa 

vez, direcionados a ela, abertamente, explicitando uma concepção quanto ao perfil desses 

alunos: 

  

Regina: Até então [...] a gente ouvia queixa dos professores, comentários, mas, 
ficava em nível da insatisfação desses quanto à falta de preparo, capacitação, 
suporte, para atuar no PAV, mas, agora já está bem claro, e um exemplo disso é que 
eu converso muito com uma professora que foi professora dos alunos do PAV que 
hoje são meus, e ela fala assim: ___ Nossa, o que você está fazendo com aquele 
menino lá, fulano não aprende nem se usar todas as estratégias do mundo.  Então, 
pra mim, isso demonstra a visão negativa em cima desses alunos, e fico muito triste 
com isso. {...]. (ANEXO AB – questão nº. 2.5).  
 
 

A partir desse comentário, a professora continua contando o episódio e apresentando 

algumas reflexões na direção dessa discussão: 

 

Regina: [...] Então, o meu questionamento é assim: será que ele não aprende 
mesmo, ou será que a minha avaliação em relação a eles foi inadequada, ou 
insuficiente, ou não conseguiu de fato contemplar as diferentes dimensões 
avaliativas que deveriam ser contempladas? Olha, eu tenho um olhar diferente sobre 
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eles. Porque eu não tenho a mesma opinião que ela. Eu me envolvi muito 
emocionalmente com eles, e isso é bom e ruim. Bom porque você consegue uma 
visão diferente sobre eles e assim consegue desenvolver um trabalho com gosto, 
com prazer. Tanto que, se você me perguntar assim: Você sofre como os outros 
professores declaram? Vou dizer que não. Eu não sofro em trabalhar no projeto. [...] 
Eu só fico triste de não ter mais tempo pra trabalhar assim, com outros tipos de 
recursos e que sei que é necessário para alcançar a todos.  (ANEXO AB – questão 
nº. 2.5).  

 

 Nesse recorte, nossos grifos destacam outros importantes pontos. O fato de a 

professora declarar que tem um olhar diferente sobre os alunos tem haver com seu perfil de 

educadora. Ela se sente apta a desenvolver esse trabalho até porque em outros trechos expõe 

sobre sua experiência docente em outros projetos nesse sentido, isso pode explicar também 

sua afirmação de não sofrer no desenvolvimento desse trabalho.  

No entanto, dentro da proposta de discussão dos aspectos percebidos, não podemos 

deixar de também levantar o que se pode ler nas entrelinhas desses extratos, acima referidos, 

observando na fala dos professores dos quais ela comenta – aqueles que se mostram 

descrentes desse trabalho, e depois, ao final do último trecho, com grifo a afirmação dela 

própria quanto ao seu sentimento em não ter mais tempo de se dedicar à educação desses 

alunos no Projeto. Tudo isso nos leva a pensar na necessidade de refletir sobre algumas 

questões implicadas nesse processo, e que influem diretamente na determinação desses 

sentimentos de impotência dos professores.  

 Essas questões dizem respeito, dentre outros fatores, às condições de trabalho desses 

professores, que, na maioria dos casos precisam se dedicar a mais de uma escola ao mesmo 

tempo, pra complementar sua renda e conseguir sobreviver; aos processos de formação 

continuada que deixam muito a desejar do ponto de vista da abrangência ao conjunto de 

professores das escolas, bem como da viabilidade de condições para a realização dessa 

formação.  

 Essa discussão vem levantar ao debate, sobretudo, a questão do despreparo dos 

professores para atuarem junto a esses alunos com histórico de multirrepetência, perspectiva 

para a qual não foram formados durante os anos de estudo na Universidade. Enfim, uma série 

de questões importantes e que por isso mesmo tornam essa discussão bem mais complexa do 

que se possa imaginar e sobre as quais continuaremos debatendo ao longo desse trabalho.   

 Devemos salientar também alguns aspectos percebidos durante a entrevista com o 

professor de geografia, os quais, ao mesmo tempo em que demonstravam a existência de uma 

concepção pré-definida desses alunos, por parte desse professor, também expressavam a 
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necessidade de uma maior disponibilidade de tempo dos professores que atuavam no PAV 

para se dedicarem ao trabalho no Projeto:  

 

 
José: [...] Esses alunos são alunos que já têm um histórico diferente e por isso, uma 
das sugestões que tenho é que os professores que trabalham no projeto deveriam ter 
uma exclusividade no projeto, um tempo maior para o preparo de material, porque 
pra mim, no meu cargo, na questão legal, é só mais uma turma em que atuo. O 
governo não reconhece que o trabalho num projeto desses é um trabalho especial, 
demanda mais tempo do que nas turmas regulares, pela própria característica do 
grupo. (ANEXO AD - questão nº 7.1).  

 

 Além desse trecho, destacamos outro que, igualmente demonstra a profunda 

insatisfação desse professor com sua atuação no Projeto:  

 

José: [...] no ano que vem eu vou fazer valer os meus direitos aqui na escola. Porque 
eu não quero trabalhar no PAV mais. Por conta disso, porque eu não sou exclusivo 
nesse programa, eu não tenho tempo pra ficar trabalhando nisso, é uma coisa que 
demanda tempo, demanda um jogo de cintura muito maior, que nas outras classes, 
do ensino regular, a gente enfrenta mais problemas lá do que no ensino regular. 
(ANEXO AD - questão nº 7.2).    
 
 

 Embora possa parecer que o professor tenha aversão pelo Projeto e/ou pelos alunos, no 

convívio com ele notamos que não é isso que acontece. Sua queixa insere-se no debate 

inevitável sobre as condições de trabalho dos professores, que como constatamos tem uma 

carga de interferência considerável na própria aceitação do Projeto, o que fica evidente em sua 

fala quando ressalta acerca da necessidade de ser exclusivo do projeto, de não ter que se 

dividir entre duas ou três escolas e misturar ensino regular e PAV.  

 Salienta que, se os professores – incluindo ele mesmo – não tivessem que dobrar turno 

trabalhando em mais de uma escola e período, não somente poderiam realizar aulas mais 

dinâmicas, como também teriam mais tempo para preparar seu material, escolher as situações 

didáticas mais adequadas a cada realidade e a cada aluno, manter os registros de observação 

dos avanços dos alunos em dia, enfim, focar mais no desenvolvimento de uma prática 

pedagógica nos termos da proposta do PAV. 

 Essa visão dos professores acerca dos alunos encaminhados para o PAV não é 

privilégio do corpo docente da escola investigada, como pudemos constatar por meio de nosso 

levantamento da literatura para o desenvolvimento da presente pesquisa, ao encontrarmos 

relatos de autores que mostram que visão se tem disseminado acerca do aluno multirrepetente 

e que acaba por se encontrar em situação de atraso escolar.  
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Nesse sentido, podemos destacar os estudos de Sampaio (2000) ao reconhecer a 

existência de rótulos em cima desses alunos, afirmando que há na escola a presença forte de 

preconceitos e mecanismos de seletividade e exclusão que levam a “rotular os alunos 

multirrepetentes de incapazes, imaturos, incompetentes, deficientes [...]” (p. 62).  

Nesse trabalho, a autora traz uma discussão importante no sentido de que enxerga a 

questão sob outro ponto de vista que não o do simples desinteresse dos alunos. Considera que 

muitos são os aspectos envolvidos nessas situações de defasagem e atraso escolar, tanto 

devido à escola e às suas condições, quanto a fatores de ordem externa, ordem social:  

 

[...] sem que se consiga reverter sua situação, fruto de problemas que se originam na 
organização social e na própria escola. [...] O que se encontra freqüentemente são 
escolas com bem poucos recursos para entender e encaminhar a aprendizagem 
escolar e suas peculiaridades, seus percalços e seus desafios; organiza-se a 
transmissão dos conteúdos, mas não se criam as condições para cuidar dos processos 
individuais de aprendizagem e, com isso, as escolas se afastam da essência de sua 
atividade-fim, que é, pela via do conhecimento, a formação das crianças e jovens 
que freqüentam suas dependências todos os dias. (SAMPAIO, 2000, p. 62).  
 

  

 Assim, a referida autora concebe esses alunos com atraso escolar, decorrente da 

multirrepetência, como sendo “pessoas que apresentam algum distanciamento da cultura 

escolar e não necessariamente outros impedimentos, que só poderiam ser aventados como 

fruto de intenso trabalho de acompanhamento e apoio pedagógico” (p. 62).  

Outro exemplo que pode ser citado refere-se ao trabalho de Buranello (2007), uma 

pesquisa de doutorado na temática das classes de correção de fluxo, que constatou que os 

alunos multirrepetentes e que por isso se encontram em atraso escolar, são vistos pela escola, 

como incapazes, com autoestima comprometida e na maioria das vezes enfrentam 

preconceitos por parte dos professores, dos colegas de sala e de outras pessoas da comunidade 

escolar.  

Nesse estudo, a autora deixa explícita a ideia de que esses alunos multirrepetentes são 

de fato alvos de preconceitos, ao observar que, “estigmatizados, os alunos repetentes, em sua 

maioria são aqueles aos quais cabem os adjetivos: indisciplinados, apáticos, problemáticos, 

dentre outros” (BURANELLO, 2007, p. 119).  

4.2.2.3 O aluno do PAV na visão da Diretora da Escola investigada  

 

 Além de todas as declarações já apresentadas até aqui, tanto advindas do Projeto – 

demonstrando a forma como concebem os alunos encaminhados para o PAV – quanto por 
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parte dos professores – na explicitação do que pensam e sentem acerca do trabalho com os 

alunos nessas classes de aceleração da aprendizagem – julgamos importante também conhecer 

a visão da diretora da escola nesse âmbito.  

Assim, em entrevista realizada com ela e já referendada antes, duas perguntas do 

roteiro se direcionavam especialmente a essa interrogação. A primeira delas diz respeito à 

forma como a diretora concebe o próprio Projeto de Aceleração da Aprendizagem; a segunda 

questão diz respeito à como percebe os professores com relação ao desenvolvimento desse 

Projeto na escola. O intuito dessas questões foi o de investigar qual a concepção dessa 

diretora acerca dos alunos participantes do Projeto. 

Assim, a primeira questão foi a seguinte:  

   

Pesquisadora: O que você pensa sobre o projeto “Acelerar para Vencer” – PAV? 
(ANEXO AE – questão nº 9).    
 
Diretora: Penso, vivencio que pra alguns realmente dá resultado. Eles realmente 
aprendem, conseguem o objetivo que é finalizar aquela etapa. Alguns alunos 
realmente precisavam era disso aí - uma sala especial, agrupamento diferente, com 
um tempo diferente, muito embora, devido à dimensão do sistema educacional e a 
outros diversos fatores envolvidos, acaba tendo alguns pontos negativos – porque a 
gente não consegue organizá-los totalmente fiel aos objetivos do projeto.    

 

Nessa declaração, observamos que a diretora considera o Projeto uma iniciativa 

importante pelo fato de conseguir levar os alunos a aprender, a avançar na sua escolaridade, 

vencendo aquela etapa e que muitos dos alunos que caem em situação de multirrepetência 

precisavam de um projeto como o PAV – agrupamento diferenciado dos alunos a partir de 

situação semelhante de atraso escolar, em uma classe especial e mediada por um trabalho com 

um ritmo também diferenciado, isto é, realmente existem alunos que não conseguem 

acompanhar o ritmo da escola e necessitam, por um motivo ou outro do espaço do PAV para 

reorganizarem suas vidas escolares.  

Outro ponto observado por ela refere-se ao fato de esse espaço não funcionar, como 

objetiva, para todos os alunos a ele submetidos, ou seja, não conseguir ajudar a todos os 

alunos a recuperarem sua defasagem e conquistar seu avanço escolar porque muitas vezes 

faltam iniciativas, ou, quando elas existem muitas vezes não encontram uma efetividade por 

parte do sistema educacional e acabam por não cumprir seu papel.  

Para a diretora, também, muitas vezes, em muitos casos, apenas iniciativas não são 

suficientes para ajudar alunos que dependem de muito mais que propiciação desse espaço, 

como por exemplo, o caso dos alunos que não conseguem estudar porque têm que trabalhar, e 

assim trocam a escola por um trabalho, para contribuir na composição de renda da família.   
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A segunda questão abordada na referida entrevista foi a seguinte:  

 

Pesquisadora: Como você percebe que os professores concebem esse projeto? 
(ANEXO AE - questão nº. 14).  
 
Diretora: Infelizmente, existe o preconceito de que é mais difícil trabalhar com 
esses alunos, que a exigência é maior, e que não tem tanto retorno positivo, isto é, 
nem sempre conseguem aprender o que se ensina. Algumas vezes já encontrei 
professores que nunca trabalharam antes no Projeto e que nem conhecem os alunos, 
falando mal da sala, que a turma é muito difícil, que não compensa pegar aula lá 
não, ninguém agüenta. Enfim, coisas do gênero. Outras vezes encontro professores 
que gostam de trabalhar com esse perfil de alunos. Mas o difícil nesses casos é que 
não dá sempre pra designar para o Projeto somente os professores que gostam desse 
trabalho, porque há uma lei, uma regra que tem que ser seguida na escola; existem 
os direitos dos servidores, além da questão da organização dos horários de aula 
desses professores que estão sempre atrelados às outras escolas nas quais trabalham, 
como já havia esclarecido antes.   
 
 
 

Assim, admite a incapacidade da escola em ajudar a todos os alunos submetidos ao 

Projeto a alcançarem seus objetivos, sobretudo porque esta encontra-se também submetida a 

um sistema educacional muito grande, que lida com uma diversidade muito ampla de 

realidades e que não tem dado suporte necessário ao desenvolvimento dos Projetos que 

elabora, haja vista a situação dos próprios docentes, no que tange ao atendimento de suas 

necessidades de capacitação, formação, suporte pedagógico, dentre outros, responsáveis pelo 

desenvolvimento consistente de segurança e aptidão para o desenvolvimento de um trabalho 

adequado no PAV.  

 

4.2.2.4 O aluno no PAV: Visão dos pais desses alunos  

  

Ainda na referida entrevista realizada com a diretora da escola, levantamos a seguinte 

questão:  

 

Pesquisadora: Como foi a receptividade ao Projeto por parte dos pais dos alunos 
que foram encaminhados às classes de aceleração aqui na escola? (ANEXO AE - 
questão nº 13).  
 
Diretora: Olha, o que observei foi que, os pais que pertencem às classes menos 
favorecidas apoiaram totalmente o Projeto e confiam nele; acham que é algo bom 
para seus filhos. Muito embora não participem ativamente da vida de seus filhos, 
nem da escola, uma vez que a maioria trabalha o dia todo e não dispõe de tempo 
para estar vindo à escola. Quanto aos pais que pertencem às classes sociais um 
pouco melhores, esses não apoiaram, e declararam isso abertamente, neste caso, um 
dos motivos alegados para a rejeição ao Projeto foi por acreditarem que, 
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participando desse projeto seus filhos ficarão com algum estigma118, vitimas de 
algum tipo de preconceito.  
 
 

A perspectiva apontada pela diretora ao mencionar o apoio ou não dos pais baseou-se 

na observação quanto à presença desses pais de alunos nas reuniões que foram agendadas para 

tratar do Projeto, com esclarecimentos, repasses, dentre outros, pois, ainda que muitos deles 

trabalhassem, a escola tentava viabilizar algum momento em que esse diálogo fosse possível, 

no entanto, muitas vezes essa estratégia não surtiu efeito, pois, esses pais não compareciam à 

escola.  

No caso das famílias mais humildes, com menos recursos, o que pode ser constatado 

pela diretora e a equipe pedagógica da escola quanto à não participação efetiva na vida escolar 

de seus filhos, foi que não se tratava de um desinteresse, mas sim de uma confiança excessiva 

no trabalho educativo da escola, isto é, esses familiares acreditavam que, os filhos estando na 

escola, todos os problemas de educação deles estariam resolvidos. Que estariam recebendo 

orientação, encaminhamento e ajuda na formação de seu caráter, já que não podiam eles 

mesmos cuidarem disso, pelo fato de trabalharem o dia todo e não terem tempo para educá-

los. Confiança que, segundo a diretora, representava algo positivo em parte, uma vez que 

atestava também o peso da responsabilidade atribuída por esses pais à escola.   

Quanto aos outros pais – os que pertenciam a classes sociais mais favorecidas 

economicamente – a diretora declarou ter percebido, quanto ao fato de se oporem à 

participação de seus filhos no Projeto, que não foi apenas receio da formação de estigmas em 

relação a seus filhos, mas, sobretudo o fato de não conhecerem melhor a proposta de 

aceleração da aprendizagem, e seus benefícios à correção da trajetória de seus filhos. Dessa 

forma a diretora afirma que, esses filhos-alunos e a escola, perdem um grande aliado ao seu 

desenvolvimento, que é o apoio da família, fundamental nesse processo de reestruturação da 

aprendizagem.  

 

4.2.2.5 O Aluno do PAV na sua própria ótica 

 

 Quando nos propusemos a realizar essa pesquisa, fomos inicialmente motivadas pela 

nossa própria história de vida e profissional – conforme já declarado na introdução a esse 

                                                
118 Segundo Goffman (1988, p. 11), por ser uma construção social, um estigma é, na realidade, um tipo especial 
de relação entre atributo e estereótipo, mas sempre usado em referência a um atributo profundamente 
depreciativo. 
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trabalho. No entanto, maior que nossa motivação, nosso encantamento foi sendo delineado à 

medida que fomos percebendo a necessidade de ouvir, de dar voz a esse sujeito – o aluno – de 

quem muito se fala, mas há quem pouco se ouve.  

 Por meio das leituras realizadas nessa temática, em contato com diferentes pesquisas 

que versam sobre a aceleração da aprendizagem, não encontramos muitas que abordam 

experiências que tenham considerado fundamentalmente a ótica do aluno.  

Para nós a solução de muitos dos problemas que afetam o aluno no âmbito da escola 

passam, necessariamente, por escutar o aluno, e escutar nos remete ao diálogo. Não é possível 

saber quem ele é, o que pensa, sente ou deseja, sem dialogar com ele. E se não dialogamos 

não temos subsídios suficientes para ajudá-lo a se desenvolver, a vencer seus medos, suas 

dificuldades e a buscar o alcance dos seus sonhos.  

Nessa perspectiva, citamos Freire (1970) ao afirmar que a comunicação entre os 

sujeitos só se faz mediada pelo diálogo, sem o qual não há verdadeira Educação – educação 

crítica – sobretudo porque o diálogo se faz por meio do pensamento crítico e, 

simultaneamente gera esse pensamento.  

A importância do diálogo no caso em que estamos tratando – alunos envolvidos em 

situações de multirrepetência e submetidos à uma segregação em salas consideradas especiais, 

as classes de aceleração da aprendizagem – implica em permitir que esse aluno fale, exponha 

suas angústias, suas concepções, suas dificuldades. Implica em o professor ouvir o que esses 

alunos têm a dizer sobre si mesmo, sobretudo pelo fato de estarem participando de um projeto 

cujo critério de seleção pauta-se na igualdade de condições – todos os alunos são 

considerados iguais no sentido de serem multirrepetentes, estando em atraso escolar e, 

portanto em distorção idade/ano de escolaridade – quando na verdade são essencialmente 

diferentes uns dos outros, isto é, embora todos estejam em situação semelhante – de 

fracassados, ou, vistos como fracassados – são portadores de histórias singulares, individuais, 

distintas.  

Importante salientar também que, embora todos os outros alunos – os do ensino 

regular – tenham também suas histórias, suas diversidades, no caso dos alunos do PAV essas 

parecem ser mais marcantes, isto é, a suposta “igualdade” imprimida aos alunos 

encaminhados ao PAV e definida pelo critério de seletividade desses alunos para participarem 

do projeto, sugere que, nesses alunos, essas singularidades são mais determinantes, ao ponto 

de levá-los a serem separados dos demais, constituindo classes diferenciadas na escola.  

Assim, partimos do ponto de vista de que o aluno do PAV é um estudante diferente – 

não no sentido de superioridade ou inferioridade – mas no sentido de que vivenciou 
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experiências educativas negativas e que, consequentemente, essas podem ter deixado marcas 

nele, isto é, sua condição de atraso escolar pode ter trazido ou vir a trazer a ele a ideia de que 

sua diferença em relação aos outros – os que não reprovaram, não interromperam seu percurso 

escolar – configura-se como uma incapacidade para aprender e progredir na escola.  

Dessa forma a perspectiva de diálogo abordada por Freire (1970) adquire valor 

fundamental, sobretudo por tornar possível a obtenção de subsídios para a reelaboração do 

trabalho educativo com esse público-alvo, até porque, no sentido em que o autor aponta, o 

diálogo é entendido como um fenômeno humano associado à palavra que por sua vez possui 

dupla dimensão – ação e reflexão – tão absolutamente intrincadas que, a falta de uma delas 

implica o prejuízo da outra, de forma que dialogar implica em também compartilhar, agir e 

transformar.  

Ao nos referirmos ao diálogo trazemos também a perspectiva de Alro e Skovsmose 

(1996) para os quais essa não é apenas uma maneira de analisar alguma situação ou problema, 

mas também uma forma de interação e comprometimento entre as pessoas.  

Nesse sentido o diálogo passa a ser fundamental no âmbito da educação, sobretudo 

quando consideramos a importância que adquire para o professor conhecer as razões dos 

alunos, os significados que atribuem às experiências que vivenciam, principalmente porque, 

segundo os referidos autores as boas razões dos alunos são motivos seriamente considerados 

por eles para desenvolverem determinado comportamento ou reagirem de determinada 

maneira. Razões que se produzem em diferentes âmbitos – razões matemáticas, razões 

contextuais, razões organizacionais, razões pessoais – e das quais destacamos as pessoais, por 

se referirem às experiências dos alunos e por influenciarem seus interesses e sua maneira de 

pensar.  

Segundo os referidos autores, “há uma estreita conexão entre as boas razões do aluno e 

suas perspectivas119” (ALRO e SKOVSMOSE, 1996, p. 32), isso nos leva a considerar mais 

ainda a importância de que essas razões, essas perspectivas sejam conhecidas e 

compreendidas, sobretudo pelos professores, sob pena de que percam preciosas oportunidades 

de se relacionarem com esses alunos e de ajudá-los a vencer as dificuldades que os 

conduziram a essas classes.   

Nessa linha de raciocínio, consideramos a necessidade de uma reflexão mais 

aprofundada no sentido de que a questão da defasagem e do atraso escolar dos alunos do PAV 

não se limita à correção do fluxo escolar ou à recuperação e retomada de sua trajetória na 

                                                
119 Tradução de In this way there is a close connection between the student’s good reasons and his perspectives.  
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escola, mas vai além. Passa por compreender as formas de se trabalhar com esse público e, 

principalmente por despertar neles confiança e segurança em sua capacidade de aprender.   

Nesse sentido, consideramos importante trazer à discussão como esses alunos se 

significam, como se percebem, como se vêem participando de uma classe na qual, pelo menos 

teoricamente, todos se encontram na mesma situação. Como concebem o fato de terem sido 

separados; o que pensam sobre os fatores que contribuíram para essa condição de distorção 

que hoje se encontram; quais são suas expectativas, perspectivas e sonhos; qual a importância 

dos estudos e da escola de forma geral, para sua vida; o que têm a dizer sobre sua trajetória 

escolar e sobre sua inserção no projeto de aceleração da aprendizagem.  

 Acreditamos que a partir da abordagem dessas questões, conheceremos melhor esses 

alunos. Além disso, ao lado do objetivo de conhecê-los melhor segundo sua própria ótica, 

consideramos importante conhecer um pouco sobre sua trajetória escolar antes de terem 

chegado ao PAV: sua relação com a escola, seu desempenho escolar, e, de forma especial, sua 

relação com a matemática.  

É nessa perspectiva, que afirmamos a importância em dar voz ao aluno, ouvir seus 

argumentos, conhecer suas razões, refletir com eles, buscar caminhos, pensar em soluções, 

rever atitudes, enfim, empreender um dinâmico movimento de reflexão. 

 Assim, nos utilizamos de nossas observações durante o trabalho de campo, do 

questionário aplicado, da entrevista individual e da coletiva realizadas, e também da consulta 

às fichas individuais desses alunos, angariadas junto à secretaria da escola, trazendo à tona a 

voz desses sujeitos.  

 Desenvolvemos essa discussão, apoiando-nos nesses procedimentos e apresentando 

evidências de nossas percepções por meio de trechos extraídos de nossas anotações quando 

imersas no ambiente da pesquisa. Outros, extraídos das entrevistas, diretamente das falas dos 

alunos e também de algumas respostas dadas por eles nos questionários aplicados, permeando 

essas descrições e comentários extraídos, com as interpretações que nos foram possíveis no 

decurso da constituição e análise desses dados.  

 Assim, para o desenvolvimento das discussões apontadas, optamos por organizá-las 

em quatro momentos, da seguinte forma: (1º) num primeiro momento apresentamos algumas 

concepções dos alunos acerca de si mesmos, na perspectiva que mencionamos no presente 

tópico – 4.2.2.5; (2º) em segundo lugar apresentamos alguns resultados obtidos com relação 

às características dos alunos que fizeram parte dessa investigação; (3º) no terceiro momento 

descrevemos quais os sonhos e perspectivas identificadas nos alunos no PAV, a partir das 

entrevistas e de nossas observações durante a pesquisa; e, (4º) por último, apresentamos uma 
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reflexão acerca do conhecimento matemático desses alunos no contexto de aceleração da 

aprendizagem. 

 

1º Momento: O que pensam os alunos acerca de sua condição como aluno PAV?  

 

 Uma das questões, que abordaram diretamente a visão dos alunos do PAV sobre si 

mesmos e que fez parte do nosso roteiro de entrevistas foi a que indagou se eles se 

consideravam diferentes dos alunos do ensino regular por estarem participando do Projeto.  

 

Pesquisadora: Você se considera diferente dos alunos do ensino regular por fazer 
parte do PAV? Justifique. (APÊNDICE D – questão nº 19).  
 
Aluno Caco: Sim, porque o povo fica olhando assim meio torto [...] a gente sente 
assim, meio discriminado. (ANEXO W – entrevista 4 – questão nº 19).  
 
Aluno Keca: Considero. Eles falam que a gente não estudou direito, que a gente não 
esforça, essas coisas assim. (ANEXO W – entrevista 5 – questão nº 19).  
 
Aluno Rony: Ah, critica. Eles fala que PAV é para alunos vagabundos. Fala que 
nóis é burro, fala que se nois não deu conta nem de um ano vai da conta de dois? 
(ANEXO W – entrevista 6 – questão nº 19).  
 
Aluna Caty: Acho que as pessoas considera. Eles fica falando que a gente é meio 
bobo, não sei o que, que a gente deu bobera, e veio para nisso. Mas isso é verdade, 
né? A gente deu muita bobera, porque eu mesmo não precisava tá ai. Podia tá mais 
na frente. (ANEXO W – entrevista 8 – questão nº. 19).   
 
Aluna Ada: Sim, é diferente. Por causa que nós bombo e tal, nós fico mais pra trás. 
[...]. Mas eu to nesse projeto por causa das minhas burrada, que eu fiz, por causa 
que, se eu quisesse tá lá na frente eu podia tá, se eu tivesse dedicado e tudo mais. 
(ANEXO W – entrevista 7 – questão nº 19).   

 

 Nesses extratos, constatamos que os alunos sentem certa diferenciação entre eles e os 

alunos do ensino regular, ainda que não tenham aprofundado nessa questão. Observamos 

também que as respostas dos alunos à indagação tiveram como conteúdo comum, sua 

percepção a respeito da visão que os outros têm deles, o que os outros falam sobre eles, 

muitas vezes se misturando à sua própria visão gerando certa confusão entre essas duas.  

 Uma resposta que nos chamou muito a atenção foi a do aluno Edy, ao explicar porque 

ele considerava que os alunos do PAV eram diferentes:  

 

Aluno Edy: Não, eu acho normal, assim, todo mundo me trata normal, ma eu tenho, 
assim, um pouco de vergonha disso, não sei por que, mas assim, eu tenho um pouco 
de vergonha. (ANEXO W – entrevista 3 – questão nº 19).  
 
Pesquisadora: Mas, em que sentido? (ANEXO W – entrevista 3 – questão nº. 19.1).  
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Aluno Edy: Ah, sei lá, assim, eu acho assim, eu acho que por dentro as pessoas, eu 
acho assim, que tem algum receio, alguma coisa, não os professores, mas os alunos, 
sabe. Outra coisa também que foi diferente é que todos os alunos assim do PAV né, 
tem assim, um certo tipo de dificuldade né, as outras séries não, tinha outros alunos 
já mais inteligente e tal, agora aqui não. Não é que os menino aqui não é inteligente, 
assim, porque todo mundo já era assim, meio bagunceiro e tal.  

 

 Nessa fala, percebemos que ele considera os alunos das turmas regulares mais 

inteligentes que os que foram para as classes de aceleração, e, por isso mesmo, por serem 

mais inteligentes não estão no PAV. No entanto, ao mesmo tempo em que alega tal diferença 

reconhece sua parcela de responsabilidade pela sua defasagem e atraso na escola.  

Não somente neste depoimento, como também nos anteriormente referidos, notamos 

que, mesmo reconhecendo as diferenças e certo clima de discriminação por terem chegado à 

situação de distorção na qual se encontram, os alunos admitem ser os responsáveis pela sua 

condição e assumem-na como uma falha pessoal, relacionando-a muito mais à sua própria 

incapacidade para tê-la evitado, do que a outros fatores.  

Esses depoimentos demonstram que a visão manifesta por parte de outros sujeitos em 

relação aos alunos do PAV pode interferir no que esses pensam acerca de si mesmos e de suas 

condições na escola, isto é, podem influenciar na construção de sua auto-imagem. 

 Além disso, no que concerne ao trabalho do professor, se esses alunos são concebidos 

como incapazes, indisciplinados, com problemas de aprendizagem, dentre outras questões, 

por exemplo, poderão ser privados de um processo educativo mais exigente, isto é, pelo fato 

de considerar os alunos incapazes, o professor pode não buscar desenvolver determinadas 

competências que julga que tais alunos não sejam capazes de alcançar.  

Essas conclusões foram tiradas com base no que vivenciamos durante nosso convívio 

no campo da pesquisa, referindo-se especificamente ao universo de alunos que investigamos, 

no contexto definido nesta pesquisa, e podem ser exemplificadas por trechos de entrevistas 

com os docentes do PAV, tais como os que apresentamos na sequência:   

 

Pesquisadora: [...] não observei, durante o período de acompanhamento no campo, 
dessa classe de aceleração, um trabalho com esses alunos em termos de informática, 
isto é, não observei aulas que levassem os alunos para a sala de informática e 
desenvolvesse os conteúdos com o auxílio do computador e/ou da internet. Você já 
utilizou a informática com os alunos do Projeto? (ANEXO AD – questão nº. 12).  
 
José: Não.  
 
Pesquisadora: E com os alunos do ensino regular, você já utilizou? (questão nº. 
12.1).  
 
José: Já, algumas vezes.  
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Pesquisadora: Você poderia justificar por que não utilizou com os alunos do PAV? 
(questão 12.2).   
 
José: Realizei com os alunos do ensino regular e não com os do PAV porque os 
meninos do Projeto têm dificuldades na leitura e escrita, como já tínhamos 
conversado no início. Além disso, são apenas 50 minutos cada aula, e, pela minha 
experiência em sair com os alunos da sala e ir para a sala de informática, contando 
ainda que seria eu sozinho com esses alunos, sei que não seria uma aula proveitosa 
porque o tempo seria insuficiente, além do que eu precisaria de auxílio de mais 
alguém pra estar dando orientações aos alunos, ajudando-os a desenvolver as 
atividades. Então, não levei porque sinceramente eu achei difícil, achei que não teria 
o resultado que esperava. Os meninos do ensino regular são mais ágeis na leitura do 
que os do PAV e mesmo assim, quando os levei lá, tive alguns contratempos por 
estar sozinho pra orientar a todos. Como te falei, acho que existem coisas que esses 
alunos estão precisando muito mais do que aulas na sala de informática, como, por 
exemplo, aprender a ler bem, escrever e interpretar.  

 

Pela fala desse professor, observamos que sua visão acerca dos alunos o impediu de 

desenvolver um trabalho pedagógico importante, já que uma das linguagens do mundo 

moderno tem sido a mediada pelos recursos tecnológicos, sobretudo pelo computador e a 

internet, no entanto, mesmo sem levar os alunos e verificar se sua visão procedia, o professor 

tomou por verdade que teriam dificuldades para lidar com o computador e não chegou a 

realizar aulas com a utilização desses recursos.  

Assim como esse depoimento houve outros que demonstraram que a visão que se tem 

do aluno interfere no trabalho a ser desenvolvido com ele. Como exemplo, podemos citar o 

fato de termos ouvido por diversas vezes relatos dos professores do Projeto de que não 

abordariam com os alunos determinado conteúdo porque seria inútil, os alunos não 

entenderiam, não conseguiriam aprender, o que exemplifica a ideia de que, as concepções que 

temos das pessoas podem influenciar nossas atitudes em relação a elas.  

Essas reflexões nos remetem novamente à ideia dos estereótipos, no sentido original 

da palavra, isto é, do verbo estereotipar120, referindo-se a algo fixo, invariável, imutável, como 

características imprimidas, atribuídas e que passam a definir algo ou alguém. Cardozo (2003) 

traz uma discussão nesse sentido, destacando que um dos grandes problemas da educação, 

refere-se à criação de estereótipos para os alunos, no caso, aqueles alunos que não conseguem 

corresponder a determinados padrões definidos como sendo adequados para os estudantes de 

um modo geral.  

                                                
120 Embora já tenhamos mencionado o sentido assumido, no contexto desse trabalho, pelo termo estereótipo – 
segundo o dicionário Michaelis (2008) – consideramos importante trazer novamente à tona a atenção a esse 
termo ou derivados, por fazerem parte efetiva da visão que se tem tido do aluno encaminhado ao PAV. Assim, 
destacamos que o termo estereotipar é encontrado também em Ferreira (2008) com a seguinte definição: 
“imprimir por estereotipia; tornar fixo/inalterável.  
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Segundo a autora, os estereótipos são responsáveis por muitos dos comportamentos 

que não compreendemos no âmbito da sala de aula, e mesmo da escola:  

 

Na trama de relações existentes na sala de aula, o estereótipo determina o jogo de 
papéis, nele estão os “bons” e “maus” alunos representados pelos responsáveis e os 
irresponsáveis, os malandros e os estudiosos, os bagunceiros e os tímidos. Essas 
imagens, geralmente, são traduzidas no rigor dos papéis interpretados (CARDOZO, 
2003, p. 218).  
 

 

Essa autora relaciona ainda a criação de estereótipos à criação de estigmas 121, e, 

ambos, à situação desses meninos e meninas submetidos ao PAV, considerando-a como uma 

situação de exclusão e uma das muitas questões complexas que coexistem no contexto das 

classes de aceleração da aprendizagem e que precisam ser discutidas.  

 Ao explicitar a origem do termo “estigma”, e ao defini-lo como sendo a marca física 

que era feita nas pessoas consideradas inferiores, por serem escravos ou que, por algum 

motivo, tivessem transgredido as leis da sociedade, associa tal ato ao que hoje se faz com 

alunos rotulados na escola como incapazes, indisciplinados e fracassados, e como tal, 

responsáveis pelo seu fracasso, e declara que, embora hoje não se utilize mais a prática do 

estigma tal como aqui foi definida, marcando as pessoas com faca e fogo, é difícil precisar se 

essa marca impregnada no corpo seria mais ou menos dolorosa do que a marca representada 

pelo rótulo, definida a partir de padrões que rejeitam e excluem os que não se encaixam nele.  

 Essa perspectiva declarada pela autora traz ao debate outra discussão – a da 

autoestima, cujo resgate é um dos principais objetivos constantes dos pressupostos do PAV, 

no que se refere aos alunos atendidos pelo Projeto. Isso fica claro em alguns trechos: “A 

proposta pedagógica adotada no Projeto está centrada no aluno defasado, com repetências 

sucessivas, com histórico de fracassos acumulados, autoestima fragilizada (grifo nosso) e que 

por isso, necessita de atenção especial, [...]” (MINAS GERAIS, 2008c, p. 9).   

 Na filosofia do PAV, os alunos multirrepetentes, que hoje estão em distorção, 

apresentam, em sua grande maioria, comprometimento em sua autoestima, visto que não têm 

conseguido, ao longo de sua trajetória escolar, vencer os obstáculos que se impõe para seu 

êxito na aprendizagem. Como essa questão é um dos pontos marcantes no texto do PAV foi 

                                                
121 O termo “estigma” originou-se na Grécia e era destinado a evidenciar sinais corporais que depunham sobre o 
status moral de quem os apresentava. Esta marca era o sinal que os excluía da sociedade. (CARDOZO, 2003). 
Conforme já especificado na seção II desse trabalho, na subseção 2.3.2, segundo o dicionário Ferreira (2008), o 
termo estigma é definido como sendo “cicatriz, sinal”.  
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também um dos itens aos quais ficamos atentas, tanto durante nossas observações no campo, 

quanto nas entrevistas.  

 Recorrendo às nossas anotações no diário de campo, atentamos para episódios que 

pudessem nos dizer algo acerca do nível de autoestima desses alunos e encontramos alguns 

que nos auxiliaram na interpretação nesse âmbito:  

Os alunos não tomam a iniciativa de resolver os problemas propostos pela professora, ficam 

aguardando que ela venha até sua carteira ou então que corrija no quadro para que copiem. 

É impressionante como eles dizem o tempo todo que não dão conta, nunca deram. 

(pesquisadora) (anotação da aula observada no dia 21/09/2009).  

 

 Algumas falas dos alunos também, durante as aulas observadas, confirmam essa 

perspectiva, ou seja, seu baixo nível de autoestima, ou um comprometimento nesse aspecto: 

Nós aqui é esquecido [...]. Ninguém veio avisar nada aqui não. Todo mundo foi e nós nem 

ficou sabendo. (Aluno Rag) (anotação de observação da aula do dia 08/10/2009)122; 

 Ah não, professora, nós é burro mesmo, nós não aprende, não adianta não [...].  (Aluno 

Ben) (anotação da aula do dia 26/09/2009).   

Os trechos em destaque demonstram que o nível de autoestima dos alunos no PAV 

realmente se apresenta fragilizado. Percebemos, por parte desses alunos, falta de confiança em 

si mesmo, em sua capacidade, quando não tentaram resolver os problemas propostos 

acreditando que sozinhos não conseguiriam; também notamos um sentimento de inferioridade 

ao declararem que ficam esquecidos na escola, e, ao afirmarem ser burros e não aprender o 

que é ensinado.   

   

2º Momento: Alguns resultados obtidos com relação às características dos alunos 

investigados  

 

 No intuito de conhecer melhor os alunos – sujeitos da pesquisa – alvo de nossa 

investigação, buscamos traçar um perfil por meio da análise do questionário (apêndice B) e 

das entrevistas – individual e coletiva (anexos X e Y, respectivamente).  

 O questionário, de caráter exploratório, procurou conhecer melhor os alunos 

abordando itens como idade dos alunos, os recursos que possuem em casa e que pudessem 

                                                
122 Esse trecho refere-se a um episódio em que um vendedor de livros visitou a escola e não visitou a sala do 
PAV, no entanto, esse aluno não sabia que não havia visitado nenhuma das salas da escola, tinha sido uma visita 
para conversar com os professores.  
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contribuir para a sua aprendizagem – tais como computador, internet, ou outros – e que uso 

faziam desses recursos, escolaridade dos pais, enfim, dados socioeconômicos que julgamos 

importantes para compor nossos dados.  

Foram também investigadas questões relativas ao perfil cultural dos alunos, tais como 

o gosto pela leitura e o hábito de ler; como preenchem as horas vagas; o que pensam sobre a 

escola; sua relação com a matemática; sua trajetória escolar até chegar ao PAV, e seu 

conhecimento e concepções acerca desse projeto.  

 A seguir, apresentamos os resultados de nossas análises quanto ao que foi abordado 

neste questionário, tendo também por base as entrevistas realizadas com os alunos, buscando 

entrelaçar essas análises com as interpretações a que chegamos.  

Os aspectos identificados por meio desses instrumentos e que seguem discutidos, são 

de três naturezas: A) Socioeconômicos e culturais; B) Referentes à relação dos alunos com a 

escola, a matemática e o Projeto PAV; e, C) Referentes à trajetória escolar dos alunos até 

chegarem às classes de aceleração da aprendizagem. 

 

a. Aspectos socioeconômicos e culturais:  

 

Para a explanação das análises referentes a esses aspectos apresentamos um quadro cujo 

conteúdo sintetiza alguns dados a respeito dos alunos envolvidos na pesquisa. Esses dados 

referem-se a algumas características desses sujeitos, tais como: sexo, idade, cor, número de 

reprovações/ano de escolaridade e estrutura familiar.  

À semelhança do quadro nº 4, apresentado na seção III, subseção 3.5, os sujeitos são 

apresentados nomeados pelos respectivos pseudônimos, tendo em vista, conforme já 

mencionado, o sigilo de suas identidades.  
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QUADRO 6 – Caracterização dos alunos participantes da pesquisa  

SUJEITOS DA PESQUISA/ALUNOS – Ano base de referência: 2009  

 Pseudônimos Sexo123 

  

Idade 

(anos)  

Cor124 

 

Nº de reprovações/ano de 

escolaridade  

Estrutura familiar 

(com quem moram)  

1- Ada  F 14 B 02 (7ºano) Com a avó 

2- Bem M 16 P 03 (6º ano) Com os pais 

3- Keca M 14 B 02 (1 no 5º ano e 1no 6º ano) Com os pais 

4- Caco M 14 B 03 (1 no 4º ano e 2 no 6º ano) Com a mãe e o tio 

5- Rique M 15 B 02 (1 no 6º e 1 no 7º ano) Com os pais 

6- Caty F 14 B 02 (1 no 5º ano e 1 no 7º ano) Com o pai e a madrasta 

7- Edy M 15 P 02 (1 no 6º ano e 1 no 7º ano) Com a avó 

8- Gy F 14 B 02 (1 no 6º ano e 1 no 7º ano) Com os pais 

9- Guima M 16 P 02 (1 no 4º ano e 1 no 7º ano) Com os pais 

10- Goi M 13 P 02 (6º ano) Com a mãe e a avó 

11- Jota M 16 A 03 (1 no 5º ano, 1 no 6º ano e 

1 no 7º ano) 

Com a irmã e o marido 

dela 

12- Jotinha M 14 P 02 (1 no 6º ano e 1 no 7º ano) Com os pais 

13- Lia F 14 P 02 (1 no 5º ano e 1 no 6º ano) Com os pais 

14- Rag M 14 P 03 (1 no 3º ano, 1 no 4º ano e 

1 no 6º ano) 

Com a mãe e o padrasto 

15- Nany F 14 P 02 (6º ano) Com a mãe e o padrasto 

16- Dado  M 15 P 04 (1 no 3º ano e 3 no 6º ano) Com os avós 

17- Rony M 15 B 03 (1 no 4º ano, 1 no 5º ano e 

1 no 7º ano) 

Com os pais 

18- Tita 

 

M 13 B 02 (6º ano) Com a mãe 

19- Vic  M 13 P 02 (6º ano) Com a avó 

20- Lely M 14 B 02 (1 no 6º ano e 1 no 7º ano) Com os pais 

Fonte: Elaborado pela autora  

 
 Como mostrado no quadro acima, apenas cinco alunos são do sexo feminino, enquanto 

que 15 são do sexo masculino, diferença que nos levou às seguinte indagações:  

1. Em geral, os meninos reprovam mais na escola do que as meninas?  

2. Por que nesta classe o número de meninos em atraso escolar é maior que o número de 

meninas?  

                                                
123 Representamos neste quadro, o sexo masculino por M e o feminino por F.  
124 As opções para cor apresentadas no questionário foram: branco (B), índio (I), negro (N), pardo (P), ou 
amarelo (A), de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.   
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3. Será que essa realidade se repete em outras realidades onde se desenvolveram e se 

desenvolvem projetos de aceleração?  

Embora esse não tenha se constituído em foco de nossa investigação, foi um dos 

aspectos que muito se destacou nesta pesquisa, principalmente porque na escola investigada 

os meninos têm sido frequentemente maioria no conjunto de estudantes que reprovam e, 

sobretudo, maioria nas classes de aceleração da aprendizagem nesta escola, o que nos levou a 

considerar essa como uma das importantes questões a serem investigadas e aprofundadas 

posteriormente.   

 O quadro mostra que a faixa etária média dos alunos envolvidos na pesquisa é de 14 

anos, no entanto há alunos cuja idade extrapola essa faixa, com 15 e 16 anos. Vale lembrar 

que, esses alunos, que estão cursando no PAV o 1º período de aceleração II – correspondendo 

ao 6º e 7º anos do ensino regular – deveriam, com as respectivas faixas etárias apresentadas, 

estar cursando o 1º e o 2º anos do ensino médio.  

Quanto à cor, verifica-se que 50% do total de alunos interrogados se declaram 

pardos125. E quanto a isso outra interrogação se fez presente em nossas análises no sentido de 

nos perguntarmos se há alguma relação entre essa característica e o fracasso 

escolar/reprovações, isto é, por que nessas classes, ou, pelo menos no universo em que esta 

pesquisa se desenvolveu, a maioria dos alunos é negra? Essa questão, à semelhança das 

anteriores, merece ser aprofundada.  

No quesito estrutura familiar, nosso interesse foi saber com quem os alunos moravam. 

Verificamos que apenas nove (45%), dos 20 alunos moravam com os pais (pai e mãe), quatro 

(20%) moram com os avós e os demais com a mãe e o padrasto ou com o pai e a madrasta ou 

com outro familiar.  

As justificativas alegadas no caso de alunos que não moram com ambos os pais – pai e 

mãe – foram o fato desses estarem separados; ou da mãe nunca ter se casado e eles não 

conhecerem o pai; ou da mãe tê-los abandonado com o pai e ido embora; ou ainda porque sua 

guarda foi cedida ao pai depois de constatar que a mãe não estava cuidando deles.  

Oito (40%) desses alunos já trabalham fora para ajudar no sustento da casa, alguns, 

apenas meio período, outros trabalham dois períodos – manhã e noite, após a aula. Quanto aos 

alunos que ainda não trabalham foi constatado que ficam em casa sozinhos, durante todo o 

período em que não estão na escola, porque os pais ou responsáveis trabalham fora o dia todo.  

                                                
125 Em rodapé, no questionário, definimos “pardo” como sendo pessoas que se declaram mulatas, caboclas, 
cafuzas, mamelucas ou mestiças de negro com pessoa de outra raça. Para efeitos estatísticos, pardos são 
considerados negros pelo governo.  
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 Quanto à profissão dos pais, destacam-se: eletricista, trabalhador braçal em cerâmica, 

pedreiro, caminhoneiro, mecânico, diarista, lavoura de eucalipto, doméstica. Relevante 

destacar que alguns alunos não souberam dizer onde os pais trabalham, nem qual a atividade 

desempenham.  

A renda familiar média desses alunos declarada por eles ficou em torno de dois 

salários mínimos. Quanto ao que os alunos que trabalham fazem do que recebem, não temos 

clareza pra dizer, visto que não nos foi relatado, apenas sabemos que contribuem com as 

despesas em casa.   

 A família desses alunos possui em média três filhos, havendo casos que extrapolam 

essa quantidade, como, por exemplo, uma família que possui cinco filhos, e outra, nove. Na 

maioria dos casos, com o aluno investigado sendo o primogênito. Apenas em um caso o aluno 

é filho único.  Quanto à escolaridade dos pais, o resultado nos mostrou que a maioria possui 

apenas 1ª a 4ª série incompleta. Raros são os casos em que os pais possuem uma escolaridade 

mais elevada.  

Com relação ao desempenho escolar dos alunos, sobretudo quanto ao número de 

reprovações e o ano de escolaridade em que essas aconteceram, verificamos que a maior parte 

ocorreu no 6º ano do Ensino Fundamental. Assim, em cruzamento com as entrevistas que 

realizamos procuramos investigar algum indício que pudesse nos esclarecer esse fato. 

Constatamos então que tais reprovações ocorreram na passagem de um nível para outro no 

Ensino Fundamental, isto é, do último ano das séries iniciais – 5º ano – para o primeiro das 

séries finais – 6º ano.  

Constatamos ainda que todos esses alunos, que reprovaram nessas condições vieram 

de outras escolas e se ingressaram na escola investigada. As queixas desses alunos 

apresentadas nas entrevistas demonstraram que um dos fatores responsáveis por essas 

reprovações foi a dificuldade encontrada por eles nessa mudança, uma vez que o novo 

contexto se configurou muito mais exigente do que o anterior – sentiram que o ensino estava 

mais aprofundado e exigia mais deles.  

Em entrevista com os professores desses alunos, a queixa dos professores foi a de que 

vieram muito defasados dos anos iniciais, com sérias defasagens no âmbito da leitura, escrita 

e cálculo. Além disso, ressaltaram que eles não tinham hábito de fazer as tarefas de casa, o 

que foi também constatado pelas respostas dos alunos no questionário. Ainda que não sejam 

os únicos, os motivos alegados pelos alunos com relação à suas dificuldades na realização das 

tarefas de casa, deveu-se tanto pela ausência dos pais/responsáveis em casa para os auxiliar – 
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devido à jornada dupla de trabalho desses – quanto pela baixa escolaridade que esses 

possuíam.  

No item, que questiona se esses alunos moram em casa própria ou alugada ou outros, 

observamos certo constrangimento, pois, ao marcarem a opção “alugada”, deixavam uma 

justificativa do por que ainda não possuíam esta casa própria, parecendo sentir vergonha 

daquela condição.  

 Também perguntamos se possuíam computador, e se tinham acesso à internet. O 

resultado foi que apenas quatro desses alunos possuíam computador em casa, e desses, 

somente dois tinham acesso à internet.   

 Quanto ao gosto pela leitura e o hábito de ler, constatamos que a maioria não gosta e 

não tem hábito de ler; alguns mencionaram gostar apenas de revista de história em 

quadrinhos, mas que também raramente liam. Apenas uma aluna declarou o gosto pela leitura 

afirmando ter hábito de ler e sua preferência por livros científicos, que trouxessem 

informações sobre os animais ou sobre o planeta terra.  

Com relação ao que fazem nos períodos vagos do dia durante a semana, e/ou nos finais 

de semana, quando não estão na escola, ou no trabalho, relataram que ficam em casa 

assistindo televisão ou saem pra rua; nenhum declarou ler, ou estudar os conteúdos da escola 

nesses momentos.  

 

b. Aspectos referentes à relação dos alunos com a escola e com a matemática e sobre o 

Projeto PAV 

 

Ao serem interrogados acerca do motivo pelo qual frequentam a escola – questão nº. 

3.13 (apêndice B) – a maioria dos alunos (80%) respondeu que considera importante ir à 

escola para ter um futuro melhor, ainda que, conforme observamos em campo, muitas vezes 

esse discurso não tenha se mostrado afinado com as atitudes e o envolvimento desses alunos 

em sala de aula.  

Assim, em cruzamento com os resultados das entrevistas realizadas com eles 

procuramos aprofundar no entendimento do que de fato estaria sendo o significado da escola 

na ótica desses alunos.  Apresentamos a seguir as respostas de alguns alunos em entrevista, 

quando questionados acerca dessa importância.  

 

Pesquisadora: Você acha que a escola é algo importante para a sua vida?  
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Aluno Rony: Sim, acho muito importante prá nós. Assim, porque ingual assim, eu 
que tenho poucas falta, e quando eu falto é porque eu to doente, a minha mãe e o 
meu pai exige muito que eu vem sabe, eu acho também bão vim pra escola porque 
assim, pra não fica bombano, perdeno matéria esses trem. (ANEXO W – entrevista 6 
– questão nº. 13).  
 
Aluna Ada: Acho importante por causa que, como que faz. No futuro eu vou 
precisar. Por causa que, agora eu começo a escola, por enquanto eu não to ganhando 
nada, nos bens, eu to aprendendo, pra depois, no futuro eu ir pra uma profissão e lá 
eu fazer um serviço bom pra eu poder ganhar e ter um futuro bom. (ANEXO W – 
entrevista 7 – questão nº. 13).  
 
Aluno Ben: É mio vim pra escola pra estuda do que fica nas rua aprendeno o que 
não presta, droga esses trem. (ANEXO W – entrevista 1 – questão nº. 17.8).  
 
 
Aluno Keka: Acho importante. Meu pai tá juntando um dinheiro pra eu ir pra 
faculdade. (ANEXO W – entrevista 5 – questão nº. 13.1).  
 
Aluno Guima: Antes eu não achava importante não. Agora eu acho. Foi porque eu 
vi que sem estudo a gente não consegue um emprego melhor, ai eu resolvi estuda 
muito. Até meus pais falaram também um dia lá. (ANEXO W – entrevista 2 – 
questão nº. 17.8).  
 

No entanto, encontramos também outras visões, ou seja, alunos que declararam não 

gostar de estudar nem de ir à escola; que frequentam a escola porque os pais obrigam, não 

deixam que eles faltem; e que, embora todos falem da importância da escola e do estudo, não 

sentem vontade de estudar, não acreditam que com a escola poderão melhorar de vida. 

Podemos constatar esses depoimentos pelos trechos a seguir:  

 

Pesquisadora: Você acha importante a escola para a sua vida?  
 
Aluno Caco: Ah não, pra que estuda se a gente não vai ganha dinheiro mesmo? Eu 
não do conta de faze uma faculdade mesmo pra consegui um emprego melhor, 
então, é mio arruma um emprego bão agora e já ir fazendo a vida. (ANEXO W – 
entrevista 4 – questão nº. 13).  

 

Enquanto estávamos visitando o campo, presenciamos algumas vezes conversas entre 

os alunos e a professora de matemática sobre a importância da escola. Em geral aconteciam 

em alguns momentos em que ela não estava conseguindo estimulá-los para a realização das 

atividades propostas, ou para a participação nas aulas. Um desses diálogos foi registrado por 

nós e ocorreu na aula do dia 17/10/2009, quando ela trabalhava com a resolução de problemas 

envolvendo equação do 1º grau com uma variável. Veja parte desse diálogo:     
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Pesquisadora: Rag126, você disse que não gosta de estudar certo? Mas, você não gosta de 
escola?  
Aluno Rag: Foi. Eu não gosto de escola não.  
Pesquisadora: Mas, você não acha a escola importante pra vida das pessoas, assim, pra sua 
vida?  
Aluno Rag: Ah, fessora. Tem gente que nunca estudo e é muito mio de vida do que os que 
estuda.  
Pesquisadora: Rique, você também me falou que não gosta de estudar, não é?  
Aluno Rique: É, eu não gosto. Eu venho porque a minha mãe me obriga. [...] às vezes eu 
quero faltar, mas, a minha mãe não deixa. Eu até queria sair da escola se a minha mãe 
deixasse. Só que agora eu não posso sai não porque o serviço que eu trabalho agora exige eu 
na escola.  
 
 

Como verificamos, a expectativa desses alunos com relação à escola é baixa. Não 

temos clareza pra afirmar sobre os motivos dessa visão, mas, com base no convívio com eles 

e nas entrevistas, observamos que tem muito haver com a expectativa de seus pais com 

relação à efetiva contribuição da escola na melhoria de vida de seus filhos. Embora façam 

questão que os filhos freqüentem a escola, em geral a expectativa é a de não deixar os filhos 

ociosos e sozinhos em casa enquanto trabalham, ou então, na rua aprendendo o que não deve. 

Apenas alguns alunos declararam uma expectativa mais alta com relação à escola em termos 

de vida profissional.  

Percebemos também, a baixa expectativa dos professores com relação à esses alunos, 

inclusive alguns professores declararam que ainda que eles consigam recuperar seu percurso 

escolar e concluam o ensino médio não acreditam que a vida acadêmica, o ensino superior 

esteja entre os planos desses alunos, até mesmo pela condição de vida em que a maioria vive e 

a carência de apoio dos pais nesse sentido.  

Declararam também não acreditar que egressos desses Projetos têm as mesmas 

chances de sucesso na vida profissional via concursos públicos, já que nesses contextos de 

aceleração o ensino é mais fraco, menos exigente em termos de conteúdo, considerando-se a 

própria característica do grupo – o fato de terem sido encaminhados para as classes de 

aceleração por defasagens, por não estarem acompanhando o ritmo do ensino regular. 

Conforme constatamos no depoimento a seguir:   

 
José: Olha, pra ser bem sincero eu acredito que não. Dizem que esses projetos tipo 
PAV garantem igualdade de oportunidade para os alunos com relação aos do ensino 
regular, mas não concordo e não vejo assim, pela própria característica do grupo, por 
tudo que envolve esses alunos, a visão das pessoas, enfim. Não podemos dizer que 

                                                
126 Rag era um dos alunos mais indisciplinados da turma, por vezes até violento. Muito agitado ele não conseguia 
ficar quieto em sua carteira durante toda a aula, mas, se levantava e perturbava os colegas. Também não se 
interessava pelas aulas nem pelas atividades que a professora propunha.  
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as oportunidades serão as mesmas porque sempre haverá o peso da diferença de 
qualidade e de nível de conhecimento. Os alunos do PAV não competirão com 
igualdade com os outros – nem com os que são do ensino regular, nem com aqueles 
que estudam em escola particular, que dispõe de muito mais recursos e qualidade de 
ensino que eles. Os alunos do PAV têm a garantia de avanço na escolaridade, ainda 
que não consigam vencer suas defasagens de conhecimento, e isso pode fazer com 
que eles não adquiram as habilidades que os tornarão aptos para competir com os 
outros alunos. É lamentável, mas muitos desses alunos do PAV até poderão 
conseguir terminar sua escolaridade regular, mas não vão conseguir ir muito longe, 
fazer uma faculdade, por exemplo, por motivos muito óbvios: a baixa condição 
sócio-econômica deles. Acredito que, pra uma parcela ínfima desses alunos a escola 
realmente será decisiva na sua melhoria de vida. (ANEXO AD - questão nº. 13.1).  
 
 

 Uma das questões, que fez parte do questionário aplicado aos alunos perguntou qual 

(is) disciplina (s) do currículo do PAV eles mais gostavam, e, qual(s) a que menos gostavam. 

O resultado foi que, apreciam mais as disciplinas de Ciências e Matemática e menos a de 

Língua Portuguesa. As demais foram pouco citadas.  

Entretanto, pela análise das respostas que deram a esse questionário, observamos que, 

o gosto pelas disciplinas citadas se deveu mais ao bom relacionamento deles com os 

professores que ministravam essas disciplinas, do que propriamente às características do 

conteúdo. O que foi também constatado nas entrevistas realizadas com eles, quando fizemos o 

cruzamento dessas informações. Segue abaixo alguns trechos que selecionamos dessas 

entrevistas, nos quais essas afirmações estão presentes:  

 

Aluna Caty: [...] O professor de ciências é de boa, legal mesmo! A D. Regina 
também é muito gente boa. Ela sabe ensinar. Ela preocupa com a gente, se a gente tá 
aprendendo ou não. Ela sempre vai na nossa carteira pra perguntar se a gente tá 
entendendo, se precisa de ajuda. Nos outros anos não era assim. Os professores nem 
tavam ai se a gente tava sabendo as matérias ou não. (ANEXO W – entrevista 8 – 
questão 17.4).  
 
Aluno Ben: Nossa! A professora de matemática é a melhor que nós já teve. Eu 
detestava matemática, mas agora, com a dona Regina eu vi que é bom, é diferente. 
(ANEXO W – entrevista 1 – questão 17.11).  
  

 

Quanto ao desgosto pela disciplina de Língua Portuguesa, não observamos que o 

relacionamento com o professor tenha sido o principal responsável. Nesse caso, o que 

consideramos determinante desse desgosto tenha sido muito mais as defasagens com as quais 

esses alunos vieram para o PAV e a relação dessa disciplina com as reprovações que tiveram, 

pois a queixa maior foi a de que a matéria era muito difícil, eles não entendiam muito do que 

era ensinado e por isso não gostavam.  
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Aluno Keka: Ah, eu não gosto é de português. A matéria é muito difícil. Aquelas 
coisa lá de conjunção, de oração, nossa, é muito difícil. Eu nunca aprendi essa 
matéria de português não, sempre tive uma dificuldade, nunca gostei também. 
(ANEXO W – entrevista 5 – questão nº. 9.2) 
 
 
 

 O fato de termos observado que o gosto pela matemática se devia mais ao 

relacionamento com a professora – sobretudo por termos constatado nos momentos em que 

estivemos em observação na sala de aula desses alunos, que a dificuldade na matemática 

existia – se deveu às respostas que obtivemos nas questões nºs. 3.18 e 3.19 do questionário, 

averiguando se tinham dificuldades, se consideravam ter conhecimento do conteúdo, e se 

gostavam de matemática. Pelas respostas percebemos que os alunos olham hoje para a 

matemática de forma muito ligada à figura da professora, com a qual conseguiram 

desenvolver um bom relacionamento.  

Nesse sentido, dos 20 alunos questionados, apenas três consideraram ter dificuldades 

no conteúdo, quando, na realidade, segundo observações da própria professora, todos eles, 

apresentavam muita defasagem de conhecimento, além de dificuldades na resolução de 

problemas, e, inclusive em conteúdos básicos, como o domínio da tabuada, por exemplo.  

Esse mesmo item foi também investigado durante a entrevista com os alunos e nesta 

demonstraram que, por matemática entendem uma disciplina na qual se faz muita conta. 

Nessa perspectiva declararam ter muita dificuldade, principalmente na operação de divisão. 

Todos os alunos fizeram essa declaração. O que confirmou nossas observações durante a 

pesquisa de campo.  

 Quanto ao Projeto, reconhecem que precisavam dessa oportunidade, enxergando-o 

como uma chance para recuperarem o tempo perdido. Consideram que no contexto do PAV 

estavam conseguindo aprender melhor, principalmente por ser uma classe composta por 

poucos alunos, quando comparadas com as classes regulares.  

Declararam também que, nas classes de aceleração, os professores ensinam melhor, 

dão mais atenção a eles e que o conteúdo das disciplinas, de forma geral, é mais fácil que nos 

outros anos. No caso de português, mesmo achando mais difícil a matéria, consideram menos 

difícil quando comparado com o que estudaram no ensino regular.   

 Tendo em vista investigar se esses alunos tinham alguma reflexão crítica acerca de sua 

condição de aluno do PAV, sobretudo no que se refere à suposta igualdade de condições e 

oportunidades sociais entre eles e os alunos do ensino regular, fizemos também alguns 

questionamentos nesse sentido. O resultado foi que não refletem muito sobre isso, e que, nem 

todos demonstram o sentimento de exclusão citado por muitas pesquisas nessa temática.  
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A visão desses alunos encontra-se mais voltada para a correção de sua escolaridade e 

não necessariamente para a de sua defasagem de conhecimentos, o que, a nosso ver, é 

preocupante, uma vez que, como já acentuamos anteriormente, a defasagem não corrigida 

hoje, no ensino fundamental, poderá se tornar a defasagem no ensino médio, ao retornarem 

para a escolaridade regular. 

Nessa perspectiva, corroboramos novamente com Sampaio (2000) ao destacar a 

importância de entender e pensar reflexivamente acerca dos Projetos de Aceleração:  

 

Se, na origem, na intenção de algumas das políticas implantadas, o pretendido foi 
simplesmente acelerar para descongestionar o fluxo dos alunos por série, atingindo 
assim redução dos índices de fracasso e economia de recursos, em seu 
desdobramento esse projeto revelou muito maior complexidade. O problema não se 
soluciona por aceleração de escolaridade compactando ou reduzindo conteúdos de 
ensino em um ano letivo, assim como o projeto não se identifica com a oferta usual 
de recuperação, pela repetição dos assuntos não assimilados em séries anteriores. 
Tampouco se trata de tentar simplesmente estimular os alunos para que assimilem 
rapidamente os conteúdos perdidos, como se assim ficassem sanadas dificuldades 
acumuladas. (SAMPAIO, 2000, p. 61).  

 

 

c. Aspectos referentes à trajetória escolar dos alunos até chegarem às classes de 

aceleração da aprendizagem  

 

 O levantamento das fichas individuais dos alunos foi realizado por acreditarmos que 

essas pudessem nos auxiliar a compreender e a discutir acerca de sua condição de aluno PAV, 

tendo em vista a angariação de dados referentes à trajetória escolar desses alunos desde sua 

entrada na escola até chegar às classes de aceleração, sobretudo com vistas a observar se 

trazem, ao longo de sua vida escolar, uma história de fracasso, por reprovação ou 

interrupção/evasão escolar. 

Dentre os dados que nos propusemos a analisar encontram-se: ocorrências de 

indisciplina e/ou suspensão de aula ou da escola; quantidade de escolas diferentes em que 

estudou e quais, até aquele momento; quantas reprovações e em quais escolas reprovou; se 

estudou em regime de ciclos ou seriação e como foi seu desempenho com relação à disciplina 

de matemática nesse período.  

 Também foi nosso interesse o conhecimento de descrições que contassem se esses 

alunos tiveram alguma dificuldade de aprendizagem, algum problema em seu percurso escolar 

e que intervenções foram feitas nesse sentido; seus avanços ou retrocessos. No entanto, nosso 

objetivo não foi totalmente contemplado nesse levantamento visto que as fichas encontravam-



255 

 

se incompletas, faltando muitos dados nesse sentido, de forma que pouco nos esclareceram 

acerca dessas questões.  

 Conseguimos contemplar apenas os dados mais formais como regime em que 

estudaram nas séries iniciais do ensino fundamental, seu desempenho acadêmico em 

matemática, e alguns dados sobre as escolas em que estudaram antes de chegarem às classes 

de aceleração na escola investigada. 

 Assim, verificamos que, dos 23 alunos da turma, 22 estudaram em regime de ciclos – 

em escola pública estadual e apenas um aluno estudou em regime de seriação – em escola 

pública municipal.  

Investigamos então como foi à trajetória de desempenho desses alunos na disciplina de 

matemática e verificamos que todos eles tinham como conceitos127 nessa disciplina, letra B ou 

C, o que significa um nível de desempenho de médio para baixo.  

 Acerca das reprovações, verificamos que essas incidiram mais no último ano das 

séries iniciais do ensino fundamental – 5º ano/4ª série; e, no 1º e 2º anos das séries finais 

desse nível – 6º e 7º anos, mais especificamente no 1º ano.  

Uma das interpretações a que chegamos diante desses dados, quanto à incidência 

maior de reprovação em determinados anos de escolaridade, foi a de que, o fato dessa 

incidência ter ocorrido, nas séries iniciais, no último ano, não significa necessariamente que o 

problema estava nesse ano de escolaridade, mas também que os alunos não estavam tendo 

bom desempenho nos anos anteriores, e que, pelo fato de poder haver retenção apenas nesse 

último ano, essa se concentrava aí.  

Além disso, o fato dos resultados apontarem uma incidência maior de reprovação 

também no 6º ano do Ensino Fundamental, configura um forte indicativo de que haja uma 

defasagem acumulada no ano final da etapa anterior, além do que já apontamos anteriormente 

de que o alto índice de reprovação desses alunos na 5ª série/6º ano, decorreu da mudança de 

escola – mudança de cultura, de ambiente, de metodologias, dentre outros, conforme 

percebido na fala dos próprios alunos durante as entrevistas realizadas com eles.  

                                                
127 No regime de Ciclos, adotado pelas escolas públicas para as séries iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º 
ano), a avaliação dos alunos não é apresentada de forma quantitativa – com valores numéricos – mas sim, 
qualitativa, por meio de conceitos representados por letras.  Cada letra representa uma, ou um conjunto de 
atitudes e habilidades/competências que a criança deve ter adquirido para alcançá-las. Para esclarecer melhor 
sobre esses conceitos, obtivemos junto à secretaria da escola investigada, um modelo de ficha individual, da 
pasta dos alunos envolvidos na pesquisa e que estudaram nas séries iniciais em regime de ciclos – no caso 
referia-se ao ano de 2002 e 2003 – no qual esses conceitos vêm especificados. São representados pelas letras A, 
B e C, e compõem o referencial para preenchimento dos campos sobre as áreas de conhecimento, vindos assim 
expressos: A – Alcançou suficientemente os objetivos de estudo; B – Alcançou parcialmente os objetivos de 
estudo; C – Com um pouco mais de esforço conseguirá alcançar os objetivos de estudo.   
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 Quanto ao número de escolas em que esses alunos estudaram, constatamos que a 

maioria passou por mais de duas escolas, por vezes quatro ou cinco, antes de chegar às classes 

de aceleração, com uma trajetória escolar marcada por diferentes interferências, tais como 

mudança de cidade, não adaptação em uma escola mudando-se para outra, separação ou perda 

dos pais, doenças, dificuldades financeiras, dentre outros motivos.  

 Tendo em vista averiguar com mais clareza essa questão, nos utilizamos do 

questionário e das entrevistas para verificar como o aluno vê sua condição, ou seja, a que 

fatores atribuem a responsabilidade pelas suas reprovações na escola. Os trechos a seguir 

mostram alguns resultados:  

 

Pesquisadora: Por que você acha que reprovou (tomou bomba)?  
 
Aluno Ben: Eu não fazia nada né, eu ficava brincano dentro da sala de aula, tacano 
bolinha de papel, amolano os outro que tava queto. (ANEXO W – entrevista 1 – 
questão nº. 17.5).  
 
Aluno Guima: Ah, eu brincava demais dentro da sala, não prestava atenção [...] é 
porque também eu tinha dificuldade em quase todas as matéria. (ANEXO W – 
entrevista 2 – questão nº. 17.1).  
 
Aluno Caco: Tomei bomba por causa de falta. (ANEXO W – entrevista 4 – questão 
nº. 17.2).  
 
 

Com a aluna Caty houve uma argumentação maior, veja extratos retirados de sua 

entrevista (ANEXO W – entrevista 8):  

 
 

Pesquisadora: Por que você acha que reprovou (tomou bomba)? (questão nº. 17.1).   
Aluna Caty: Tomei bomba porque eu não dei conta do batimento, porque eu 
brinquei demais da conta. Eu entrosei com umas menina, juntava nóis tudo nóis 
fazia a maio bagunça lá na sala. Mas também não é só isso, é que tinha umas coisa 
que eu não gostava, não concordava, muitos professor era enjoado né, não ensinava 
direito, não gostava de ensiná, não falava direito.  
 
Pesquisadora: E hoje, Caty, você pensa assim? (questão 17.2).  
 
Aluna Caty: Não, de jeito nenhum. A gente tem vergonha sabe, mas esse ano eu 
acordei, eu resolvi muda sabe, muita gente, para pra conversar e tal, mas agora esse 
ano, porque é ruim sabe, eu tenho vergonha. E também tem que esse ano a 
professora de matemática é diferente.  
 
Pesquisadora: E o que é diferente? (questão 17.3).  
 
Aluno Caty: Ah, ela é alegre, brinca, conversa. Se você quiser chegar nela você 
pode chegar e fala.  
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 Pelos extratos apresentados, observamos que os alunos se culpam pela condição 

escolar em que se encontram, associando suas reprovações a atitudes inadequadas que tiveram 

nos anos anteriores ao PAV – brincadeiras fora de hora, bagunça, falta de atenção, 

infrequência às aulas, dentre outros. Em alguns casos, culpam os professores por esse 

fracasso, apresentando queixas relacionadas ao perfil dos professores e às formas como esses 

desenvolvem o trabalho pedagógico. Alguns declararam ainda que um dos motivos foi 

também o fato de terem dificuldades na aprendizagem dos conteúdos.  

 Alertamos, entretanto para o fato de que todos esses fatores podem estar inter-

relacionados, no sentido de que, se o aluno não presta atenção à aula, ou se fica brincando, 

pode ser indício de que o que está sendo tratado não esteja lhe interessando, ou que ele não se 

alertou para a importância daquilo, ou que não está maduro naquele momento, ou mesmo que 

a forma como está sendo abordado não tenha lhe motivado a aprender. Perspectiva essa que 

corroboramos com Sampaio (2000) ao abordar sobre os alunos multirrepetentes, destacando 

que sobre esses “não se pode dizer muito além de que não tenham sido positivamente 

impactados pela cultura escolar” (p. 70).  

Para essa autora, embora os fatores determinantes do fracasso escolar não se limitem a 

questões pedagógicas, essas têm forte peso na origem dessas situações, e, nesse sentido 

declara que:  

 

Incidir sobre a problemática do fracasso na escola implica analisar as diferenças de 
desempenho entre alunos ou grupos de alunos, bem como obriga a questionar a 
intervenção pedagógica, reconhecendo sua importância e buscando torná-la 
favorável à aprendizagem efetiva, à formação e ao desenvolvimento intelectual dos 
alunos.  (SAMPAIO, 2000, p. 70).  

 

 Saviani (1991, p. 53) já enfatizava a importância da resposta pedagógica na criação de 

condições para que o problema do fracasso escolar se explicite e para que possam ser 

acionadas e articuladas medidas mais efetivas para o seu enfrentamento.   

Esse autor, referindo-se ao espaço que existe, no âmbito da educação e da própria 

escola, para se enfrentar o fracasso escolar, considera que a reprovação e a evasão, embora 

sejam problemas que envolvam outros fatores, como os de ordem social, são também do 

âmbito das políticas educacionais – são pedagógicos, por terem relação com a forma como é 

organizado esse trabalho. Assim destaca que “reorganizar o processo pedagógico não é de 

fato suficiente para resolver esses problemas, no entanto é inegavelmente parte da solução”. 

(SAVIANI, 1991, p. 51).  
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 Nesse debate é relevante, portanto considerar que o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico não é uma questão simples de ser discutida, já que encontra desafios bem maiores 

e mais diversos que os cursos de formação inicial possam estar abrangendo.  

 As questões relacionadas ao problema de defasagens de alfabetização dos alunos, por 

exemplo, é uma questão que atinge a todas as disciplinas, mas que, culturalmente a escola tem 

delegado ao professor de Língua Portuguesa. Devemos levar em consideração que é um 

problema que interfere no desempenho do aluno nos diferentes conteúdos, uma vez que é 

habilidade básica para estudar e aprender. E, nesse sentido, o questionário aplicado foi muito 

importante por ter contribuído na identificação desse aspecto.  

 Como o questionário foi constituído, além das questões objetivas, também por 

algumas questões discursivas, os alunos tiveram que escrever; formular frases e demonstrar 

seu vocabulário para se expressarem; e, embora tenhamos estado em contato com eles durante 

o trabalho de campo podendo observar características como caligrafia e ortografia, dentre 

outros, foi principalmente por intermédio das respostas desse questionário que pudemos 

identificar de forma mais ampla o nível de defasagem de alfabetização e também de 

letramento desses alunos.  

 Essa foi uma das questões mais levantadas nas queixas dos professores quanto ao 

desenvolvimento dos conteúdos no PAV, alegando inclusive que, mesmo copiando do quadro 

os alunos apresentavam muitos erros ortográficos, além da caligrafia bastante ilegível e das 

constantes dificuldades apresentadas em termos de interpretação de textos e enunciados de 

questões.   

Essas constantes queixas nos levaram a realizar observações, na direção desse aspecto, 

sobretudo por meio do referido questionário, sobre as quais apresentamos as seguintes 

considerações:  

(1) Erros ortográficos128: troca de letras de mesmo som; palavras faltando letras ou 

sílabas;  

(2) Outros erros como: ausência de concordância na elaboração das frases, o uso de 

palavras inadequadas para o contexto ao qual se refere; caligrafia muito ilegível, a 

estética da escrita, os espaços, a organização da escrita no espaço bastante confusa.  

 

                                                
128 Transcrevemos aqui algumas dessas palavras ou expressões encontradas no questionário, especificando entre 
parênteses, o que o aluno queria ter escrito em cada caso: “dificio (difícil), asselerar (acelerar), inresponsaveis 
(irresponsáveis), comersio (comércio), dechava (deixava), bicado (brincando), sava (salvar); a profesora é diboa 
(a professora é “de boa”); a pesoa axão que ajente é bobos (as pessoas acham que a gente é bobo); mia prima 
(minha prima); progran de aceleraneto (programa de aceleramento).  
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A imagem abaixo é de uma página do caderno da aluna Lia e mostra claramente o nível de 

erro ortográfico dessa aluna:  

 

Figura 3 – Imagem do caderno de Matemática da aluna Lia 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

Diante disso, consideramos importante questionar se essas defasagens estariam 

interferindo no desempenho desses alunos no seu processo de ensino e aprendizagem da 

matemática, e de que forma isso poderia estar acontecendo. Discussão retomada no quarto 

momento da presente seção, na subseção 4.2.2.5.    

 

3º momento: Sonhos e perspectivas identificadas nos alunos do PAV 

 

A fim de conhecer um pouco sobre as expectativas e sonhos desses alunos, fizemos a 

eles três perguntas nesse sentido, sendo, duas no questionário e uma em entrevista:  

  

(1ª) O que você quer ser quando crescer? (APÊNDICE B - questão nº 3.14 – item III) – 

Preferindo elaborar essa pergunta como tem sido geralmente formulada no cotidiano, e nossa 

intenção era que fosse o mais familiar possível a fim de atingirmos nosso objetivo que era o 

de conhecer esse lado do aluno.  

(2ª) Tem alguma coisa que você gostaria de ter e ainda não tem? (APÊNDICE B – questão nº 

7).  

(3ª) Qual é o seu maior sonho? (APÊNDICE B - questão nº 1.26 – item I).   
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Com relação à primeira questão, as profissões citadas foram: jogador de futebol, 

médico, mecânico, exército, estilista, caminhoneiro, engenheiro mecânico, engenheiro 

agrônomo e advogado. Além disso, na entrevista que realizamos com eles e na qual 

levantamos novamente a questão, pudemos obter deles as justificativas de suas escolhas. 

Percebemos que muitos deles se espelharam nos pais para a escolha de sua profissão, como 

por exemplo, os que responderam querer ser caminhoneiro ou mecânico – observando ainda 

que não sonharam mais alto que os pais.  

Outros procuraram aliar seu ideal à sua realidade, como por exemplo, os que disseram 

querer fazer engenharia agronômica, porque o tio tem um sítio e eles podem trabalhar lá. Em 

alguns casos os alunos escolheram profissões relacionadas à atividade que já desempenham 

atualmente, como por exemplo, os que escolheram ser estilistas porque já trabalham com 

moda – roupa, salão de beleza.  

Aos que responderam querer medicina, as justificativas foram que a profissão é bonita 

porque salva vidas, mas, complementaram que, embora desejarem isso, não se consideravam 

capazes de conseguir, por ser muito difícil precisar ter “cabeça boa” e estudar muito. 

Aos que declararam o gosto por ser jogador de futebol, a justificativa foi mais a de que 

são bons pra jogar, e porque nessa profissão não precisa muito de estudar, basta ser “bom de 

bola”.  

 Quanto a essa primeira questão, consideramos importante destacar a fala de um aluno 

ao ser questionado sobre o que quer ser quando crescer:  

 

Aluno Rony: olha, eu tenho 2 escolhas, assim. Eu queria exercer essa carreira 
muito, eu queria ser da Polícia Federal ou civil ou então ser um médico 
cardiologista, a 1ª opção é porque eu acho um serviço muito respeitado, muita 
adrenalina, e a 2ª, ser médico, assim é porque vem desde os meus 6 anos. O meu avô 
morreu, e ele me falava pra ser um médico cardiologista e foi logo o problema com 
o qual ele veio a falecer, né? Ele morreu com problema de coração, e aqui na nossa 
cidade não tinha UTI, ai até que nós levamos ele pra Uberlândia não deu tempo ai 
ele faleceu. (ANEXO W – entrevista 6 – questão nº. 8).  
 
 

 Por esse extrato notamos a facilidade que o aluno tem de se expressar e a maturidade 

de seus argumentos, fato que nos levou a registrar, na subseção “minhas impressões” a 

seguinte reflexão:  

Como considerar fracassado um aluno que é capaz de refletir sobre suas escolhas, 

demonstrar valores morais e sociais e, além disso, consegue justificar de forma madura essas 

escolhas? De que fracasso se fala ao se rotular esses alunos como fracassados? 

(pesquisadora) (extraído das anotações do dia 20/11/2009). 
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Na segunda questão, nos impressionou muito que a maioria dos alunos respondeu que 

não precisavam de nada, que “estava bom do jeito que estava”. Quanto a isso, embora não 

tenhamos muitos dados para afirmar, mas, considerando nossa vivência com eles durante a 

pesquisa de campo, percebemos que são meninos e meninas muito simples, e acostumados a 

viver com pouco. Apenas três alunos expressaram seu desejo, sendo um, de ter um vídeo 

game, porque nunca teve, jogava na casa de um amigo, e, os outros dois, queriam um 

computador, porque nunca tiveram um antes.  

 Na terceira questão, ao indagar qual o maior sonho desses alunos, as respostas se 

misturaram um pouco com a segunda questão, respondendo mais em termos profissionais. No 

entanto, percebemos forte ingrediente emocional, quando alguns alunos declararam que, o 

maior sonho deles seria ter sua família de volta, ou tê-la reunida:  

 

Aluno Caco: Às vezes penso que o que eu mais queria mesmo era ter a minha mãe 
junto com nós [...] mas [...] não tem jeito não. (ANEXO W – entrevista 4 – questão 
nº. 7.1).  
 
Aluno Guima: Ah, o que eu mais quero mesmo é ser um cara trabalhador, ter meus 
filhos e dar o que eu aprendi para eles e não deixar eles passar fome. (ANEXO W – 
entrevista 2 – questão nº. 8.1).  
 
 

Para finalizar nossas considerações no espaço dedicado ao terceiro momento, outra 

observação que consideramos muito importante citar, e ainda na perspectiva de conhecer os 

sonhos desses alunos, é o fato de que, dentre todos os alunos participantes da pesquisa, apenas 

um declarou sonhar em ser “patrão” ao invés de “empregado”, no entanto não podemos 

sinalizar muito em cima disso, até porque essa tem sido a perspectiva de educação escolar que 

temos presenciado de forma geral.  

 

4º momento – O conhecimento matemático dos alunos em distorção e o contexto de 

aceleração da aprendizagem 

 

 Uma das falas mais comuns que ouvimos durante toda a pesquisa e mesmo antes de 

iniciá-la, quando estávamos estudando os documentos do Projeto foi a de que os alunos 

encaminhados para o PAV detêm uma defasagem muito grande de conhecimentos, além da 

deficiência de alfabetização e letramento já mencionada anteriormente.  
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Ao falar sobre defasagem de conhecimentos, o que observamos foi que essa se refere à 

distância do aluno em relação ao nível de conhecimento que deveria ter adquirido até aquela 

faixa etária ou mesmo até o ano de escolaridade correspondente a essa faixa.  

Inicialmente, ao presenciarmos as queixas dos professores que atuavam no PAV em 

relação a essa defasagem dos alunos acreditávamos que havia ai certo preconceito que levava 

a rotular esses alunos como defasados somente por terem sido encaminhados para o Projeto, 

de forma que este se tornou, ao longo de nossa investigação, um dos aspectos que mais se 

destacaram, especialmente por ter sido o mais evidenciado nessas queixas dos docentes.  

Com o tempo e o acompanhamento a esses alunos fomos percebendo e conhecendo 

que as referidas defasagens realmente existiam e em proporções muito amplas, chegando a 

prejudicar o desenvolvimento normal do processo de ensino e aprendizagem desses alunos 

nos diferentes conteúdos, até porque o grande problema inseria-se na questão da alfabetização 

e, sobretudo do letramento, o entendimento dos textos e também na questão do vocabulário 

muito restrito, o que interferia nesse entendimento.  

Uma das formas que os professores encontraram para conseguir trabalhar com os 

alunos do PAV, diante dessas defasagens foi a de diminuir o ritmo de trabalho e a exigência 

diante dos conteúdos de cada disciplina, tentando trazer esses conteúdos em um nível que 

acreditavam ser acessível aos alunos, conforme os próprios professores nos relataram. 

Isso muito nos intrigou porque nos levou a questionar se posteriormente, egressos do 

PAV, esses alunos estariam aptos a acompanhar a escolaridade regular e se aprenderiam o 

suficiente para garantir o prosseguimento de seus estudos sem mais prejuízos em sua trajetória 

escolar, pois, o contexto que encontrariam pela frente não seria semelhante ao que esses 

alunos estavam vivenciando no PAV. 

Assim, na entrevista realizada com o Professor de geografia – Anexo AD – abordamos 

essa questão da defasagem dos alunos, e se acreditava que o aluno estaria apto para seguir 

com sucesso sua trajetória escolar após ter passado pelas classes de aceleração da 

aprendizagem. A resposta foi a seguinte:  

 

José: Olha, acredito que aprovados eles serão, serão também acelerados, mas não 
vão conseguir as competências e habilidades mínimas necessárias que garantam o 
prosseguimento de seus estudos com sucesso. Outra coisa que é preciso pensar é que 
não estarão aptos a competir no mercado de trabalho, com os outros alunos, das 
séries regulares, ou seja, de todo jeito ele vai ter um papel na mão – o diploma – mas 
a exclusão dele vai continuar. (questão nº. 13).  
  
Pesquisadora: E o que te dá tanta segurança em falar isso? 
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José: Estou tirando por base a geografia. A carga horária, por exemplo, foi reduzida 
em relação às outras disciplinas. O currículo enviado pra nós desconsiderou uma 
sequência de conteúdos importantes para eles darem sequência no ensino médio; só 
pra você ter ideia não tem nada de geografia física no currículo no PAV, eles 
estudam um assunto que é a geografia urbana no 1º período, e no 2º, eles estudam 
sobre globalização; são dois assuntos apenas. E ai o que o currículo fez, pegou 
outras duas disciplinas que são a Língua Portuguesa e a Matemática e colocaram 
sete aulas pra cada uma, e, particularmente como na geografia eles escrevem muito, 
eu não vi um progresso nessa parte, desses alunos, a escrita ainda muito aquém do 
que deveria. Uma fala de forma muito incorreta, eles não têm seqüência de 
raciocínio quando escrevem. (questão nº. 13.2).  

 
Pesquisadora: Então você afirma que vai haver aluno que vai passar sem saber? 
 
José: Vai. Essa é a minha maior frustração de estar no projeto, é que os alunos ali 
eles são aprovados sem vencer a defasagem de conhecimento. E como eles 
conseguiram isso? Porque infelizmente, eu assumo a minha parcela de culpa, porque 
eu tive que baixar demais o nível das avaliações pra que eles conseguissem fazer. 
(questão nº. 13.3).  

 

Embora tenhamos transcrito apenas o depoimento desse professor, a queixa quanto à 

defasagem dos alunos era geral, em todas as disciplinas.  

Como nosso foco nesta investigação inseria-se no ensino e aprendizagem da 

matemática desenvolvida no contexto do Projeto Acelerar para Vencer, nos concentramos 

mais na sequência desse tópico a dissertar acerca das defasagens de conhecimento dos alunos 

no âmbito dessa disciplina.  

Como a professora de matemática não havia trabalhado anteriormente com esses 

alunos, não os conhecia, nem às suas dificuldades e defasagens de forma que, conforme 

orientado pelo projeto, aplicou uma avaliação diagnóstica – conforme referida na seção III, 

subseção 3.5 – a fim de obter informações iniciais acerca do conhecimento matemático desses 

alunos e assim poder direcionar melhor seu trabalho.  

Foram aplicadas duas avaliações, uma referente ao 6º ano (anexo R) e uma referente 

ao 7º ano (anexo S), já que essa classe correspondia ao 6º e 7º anos do ensino regular. Essas 

avaliações foram obtidas no site do Centro de Referência Virtual do Professor – CRV, no 

ambiente do Projeto Acelerar.  

Relevamos ressaltar que os conteúdos avaliados nessas diagnósticas se referiam ao 

conjunto de habilidades e capacidades que deveriam ter sido adquiridas/desenvolvidas pelos 

alunos durante os anos iniciais do Ensino Fundamental. Assim, a análise dos resultados foi 

guiada pela matriz de referência do SIMAVE para o 5º ano (anexo V) desse nível de Ensino, a 

qual contém os descritores referentes a cada uma dessas habilidades.  

Com relação a essas avaliações, os resultados da análise da professora mostraram que, 

tanto na avaliação do 6º quanto do 7º anos, os alunos apresentaram dificuldades em lidar com 
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as operações fundamentais básicas – adição, subtração, multiplicação e divisão; não 

reconhecem os números decimais e não conseguiram operar com eles; embora reconheçam 

frações, não demonstraram compreensão de seu significado, como por exemplo, reconhecer 

que  equivale a  ou a , por exemplo.  

Outra defasagem apresentada refere-se ao reconhecimento das figuras geométricas, 

isto é, não reconhecem nem pela forma nem pelas propriedades, inclusive demonstrando 

dificuldades na distinção entre figuras geométricas mais comuns, tais como o triângulo, o 

retângulo e o quadrado. Isso foi constatado, por exemplo, na questão nº 10 – da avaliação do 

6º ano – e na questão nº 3 – da avaliação do 7º ano – sendo que nesta última, demonstraram 

também desconhecer a diferença entre figura geométrica plana e sólido geométrico.  

Outra grande dificuldade apresentada pelos alunos foi à distinção entre gráfico e tabela 

e, sobretudo a leitura desses, isto é, a identificação de informações apresentadas em tabelas – 

conforme questão nº 6 – do 6º ano – e questão nº 6 – do 7º ano – bem como a compreensão 

desses dados, além da imensa dificuldade demonstrada na compreensão do vocabulário da 

avaliação, isto é, a linguagem matemática. Essas foram algumas das muitas dificuldades 

identificadas por meio da análise das referidas avaliações. 

No entanto, essas não foram às únicas avaliações aplicadas pela professora durante o 

ano, pois, segundo ela própria, apenas por meio de uma avaliação não podemos inferir muito 

sobre os alunos, mas apenas que, naquele contexto específico da questão, eles demonstraram 

dificuldades – o que não equivale a pensar que teriam dificuldades em outras questões.  

Dessa forma, ao longo do semestre no qual acompanhamos essa turma, observamos 

que a professora aplicava periodicamente uma avaliação diagnóstica antes de introduzir o 

trabalho com algum conteúdo. O que foi dando uma visão mais ampla acerca dessas 

diferentes defasagens dos alunos.  

Além das referidas avaliações e em complemento a elas, a professora também 

realizava outras formas de averiguar o conhecimento dos alunos, tais como atividades na sala 

de aula, trabalho em grupos, tarefa de casa, aula por meio de jogos, dentre outros. Todos 

representavam momentos ímpares na identificação das defasagens dos alunos, bem como 

possibilitavam o acompanhamento dos progressos desses alunos.  

A título de exemplificar e explicitar melhor o que estamos discutindo, no âmbito da 

defasagem de conhecimento matemático dos alunos no contexto do PAV, trazemos algumas 

reflexões acerca de um dos episódios – relato da aula do dia 26/10/2009 (ANEXO Y) – 

ocorrido nesta classe, quando a professora discutia o conteúdo de equações do 1º grau.  
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Esse episódio relata uma aula de matemática em que a professora ensinava aos alunos 

a resolução de uma equação de uma forma mais reflexiva, por meio de uma metodologia 

orientada, encontrada no site do CRV, no ambiente dedicado ao PAV. Essa metodologia 

sugeria o trabalho com a balança de pratos, a ideia do equilíbrio dos pratos como forma de 

significação do sinal de igualdade.  

Nosso interesse volta-se inicialmente para os comentários do aluno Edy – o diálogo  

estabelecido entre ele e a professora, e, posteriormente, para o depoimento dado pela 

professora na entrevista do dia 09 dezembro de 2009 (ANEXO AA) – no qual deixa claro 

como interpretou a fala do aluno quando esse expressou ter achado mais fácil resolver uma 

equação da maneira como tinha visto nos anos anteriores, do que da maneira que ela estava 

ensinando.  

Veja a seguir trechos do referido diálogo, quando, num determinado momento da aula, 

o aluno Edy disse à professora que não estava gostando daquela forma de resolver equação, 

que ele já tinha aprendido isso antes, nos outros anos de maneira mais fácil:  

 

Aluno Edy: Eu já aprendi isso de forma mais simples. 
 
Regina: Mas, então por que você não está conseguindo realizar os cálculos?  
 
Aluno Edy: Não, não é que eu não to conseguindo professora, é que eu esqueci como que faz, 
mas eu sabia, e achava bem mais fácil.  
 
Regina: Sabe por que você esqueceu? Porque provavelmente você não aprendeu, não 
assimilou o processo de resolução, porque do jeito que foi ensinado é um processo mecânico, 
você segue alguns passos e sai no resultado, mas, você não entende muitas vezes o por que do 
que está fazendo. Por exemplo, você sabe me explicar o que acontece com um número quando 
ele pula a igualdade para o outro lado da equação? 
 
Aluno Edy: Ah, isso é fácil. Ele troca de sinal. 
Regina: Sinal de quê? Qual sinal? 
 
Aluno Edy: Uai, professora, tipo assim, se o número, vamos supor, se o número é 4, ele vira 
4 negativo, ué, não é isso? 
 
Regina: Então, é isso, mas, eu quero saber se você entende por que ele vira -4.  
 
Aluno Edy: Ah, isso eu não sei. 
 
Regina: E, por exemplo, quando você tem um número multiplicando no primeiro membro 
(escreve a situação no quadro: 3x = 15) como ele passa para o outro lado da igualdade? 
 
Aluno Edy: Um número positivo? 
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Regina: Qualquer número. 
 
Aluno Edy: Ué, do mesmo jeito. Se for positivo ele passa negativo. 
 
Regina: Então, Edy, você está vendo? Agora, nesse caso o número não muda de sinal.  
 
Aluno Edy: Uai, por quê? 
 
Regina: Por que na verdade o que acontece com uma parcela, ou um fator ao pular a 
igualdade não é troca de sinal, mas, a operação inversa, entende? 
 
Aluno Edy: Ah, só! 
 
Regina: Então, é por isso que eu te falei que vocês até podem ter visto, mas não aprenderam, 
porque já avaliei vocês nisso. Vocês fazem o processo mecanicamente, sem saber bem o que 
estão fazendo, e, a minha intenção com as atividades da balança é que vocês aprendam em 
definitivo, entende?  
 

Na referida entrevista (ANEXO AA), com relação ao conteúdo desse diálogo, a 

professora fez o seguinte comentário:   

 

Regina: [...], todos os outros professores da área, geralmente introduzem a equação 
pelo método técnico, ou seja, o de x, passar para o 2º membro trocando o sinalzinho 
de mais e de menos. Mas, por exemplo, quando temos 2x, e ele tem que passar o 2 
para o segundo membro, ai ele já confunde tudo, porque sempre quer passar esse 
dois com o sinal de negativo [...] o aluno não entende que o sinal que troca tem que 
ser o da operação, fazer a operação inversa, e ai ele quer passar qualquer número 
com o sinal negativo. Porque interpretou equivocadamente essa questão do sinal. Ai 
acontece o que aconteceu com o Edy, bateu o pé e falou que já tinha aprendido de 
forma mais simples.  Mas a gente vê que não aprendeu, porque não desenvolve. Eu 
diria que a técnica poderia até ser a conseqüência final disso, ou seja, após ter 
compreendido a ideia da equação, o aluno pode até utilizar a técnica, mas ele precisa 
compreender primeiro a ideia matemática disso. (ANEXO AA – questão nº. 1.4).  
Pesquisadora: Então, quer dizer que em sua opinião ensinar com a técnica não 
funciona? 
 
Regina: Olha, eu trabalho com esse perfil de alunos – defasados, em atraso escolar - 
há sete anos, embora seja com a EJA. Tenho tido muitas experiências importantes 
nesse sentido, por isso é que constatei que ensinar a partir da técnica, como algo 
mecânico não atinge a esse público de alunos que já traz uma história de defasagem. 
Eles usam a técnica por uma questão de tempo, de hábito, porque foi assim que 
sempre lhes ensinaram. Mas, a ideia, a noção de equação ou de qualquer outro 
conteúdo matemático tem que ser ensinado com um significado, em especial para 
esses alunos que já tiveram uma primeira experiência frustrante de aprendizagem. 
Por quê? Porque eu sei que eles já passaram pelo processo técnico de todas as aulas 
que a gente desenvolveu no ensino regular e não deu certo, ele não consegue operar. 
Falando dos alunos que trabalho hoje: primeiro, eles têm uma dificuldade enorme na 
leitura e na expressão oral também, por isso, sempre estou pedindo que leiam o 
enunciado, leiam novamente, leio com eles também. É isso que precisa. Mudar a 
forma de explicar, de abordar, é preciso tentar aproximar o aluno do conhecimento 
por alguma via acessível a ele. Aí então eu sinto a vontade assim de tá 
diferenciando, de tentar de uma forma diferente. (ANEXO AA – questão nº. 1.5).  
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Além dessa questão, outro ponto que nos interessou muito também no relato dessa 

aula do dia 26/10, refere-se ao trabalho com a escrita de textos pelos alunos, que a professora 

já vinha desenvolvendo há algum tempo. No caso dessa aula na qual a professora trabalhou 

com a ideia de equação e resoluções, ao final do trabalho de mais de seis aulas consecutivas, a 

professora solicitou aos alunos que fizessem em casa, como tarefa de casa, o relatório do que 

tinham vivenciado naquela última aula – 26/10 – fornecendo, para tanto, aos alunos, uma 

espécie de roteiro-guia, para que não escaparem ao objetivo do texto. O referido roteiro 

continha os seguintes itens:  

1 – o que a professora pediu para vocês fazerem nesta aula? 

2 – o que vocês fizeram?  

3 – do que vocês gostaram mais? 

4 – do que não gostaram?  

Abaixo exemplos de alguns relatórios129 aos quais tivemos acesso.  

 

Relatório escrito pela aluna Ada: A profesora pediu pra nós recortar e colar figuras de 

alimentos e fazer as contas na balança. Eu achei a questão 4 muito dificio. Eu recortei os 

alimento e colei nos prato certo. Fiz as contas e depois ela disse que vai corrigi pra ver se tá 

certo.  

Relatório escrito pelo aluno JJ: A profesora troce atividades pra gente fazer. Deu também 

figuras de alimentos e o desenho de uma balança pra gente usar. Eu recortei e fui fazer, mas 

vi que a balança da última questão não tava equilibrada, e também o ponteiro não tava no 

lugar. Eu gostei das atividade porque a gente tem que pensa pra fazer, mas não gostei da 

questão 4 porque é muito dificio 

 

Retomando a discussão acerca do conhecimento matemático dos alunos relevante 

acentuar que esse foi também investigado por meio da entrevista individual realizada com 

eles, conforme demonstram os recortes abaixo: O primeiro, extraído da entrevista com o aluno 

Ben (ANEXO W):   

 
Pesquisadora: Assim, dentro do conteúdo da matemática, em que você sente mais 
dificuldade para entender? (questão nº. 10.1).  
  
Ben: Ah, fessora, aqueles trem de divisão, de fração. Eu não sou bom na divisão 
não.  
 
Pesquisadora: Mas, como assim? (questão nº. 10.2).   

                                                
129 Transcritos tal como os alunos escreveram em seus cadernos.  
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Ben: Ah, eu não do conta de faze. 
 
Pesquisadora: Mas você não viu esse conteúdo nos outros anos? (questão nº. 10.3).  
 
Ben: Vê, assim, eu vi, mas, não aprendi, eu não entendo nada, não sei fazer isso não.  

 

A segunda, na entrevista com o aluno Caco (ANEXO W):  

 

Pesquisadora: Em quais conteúdos da matemática mesmo você disse que tem 
dificuldade? (questão nº 10.1).  
 
Caco: Naquelas conta de divisão. Sei faze isso não. Já quebrei a cabeça, mas não sai 
nada.  
 
Pesquisadora: Mas como assim, você não dá conta de dividir, por exemplo, 27 por 
9? (questão nº 10.2).  
 
Caco: Não, não do conta de nenhuma.  
 
Pesquisadora: Não dá conta de qualquer divisão? (questão nº. 10.3).  
 
Cai: Não 
 
 

 Os depoimentos feitos por esses alunos nessa entrevista, também eram feitos 

constantemente à professora na sala de aula, além do que já havia sido identificado por ela no 

desenvolvimento de seu trabalho junto a eles.  

Diante dessas declarações e, tendo como suporte seu acompanhamento a esses alunos 

no PAV, a professora nos relatou que a dificuldade maior dos alunos na divisão inseria-se, 

sobretudo no fato de não saberem a tabuada – o que foi constatado por meio de inúmeras 

atividades propostas por essa professora nessa classe de aceleração.  

 Também foram identificadas as seguintes defasagens: transformação de números 

decimais em números fracionários e vice-versa, bem como operações com esses tipos de 

números; leitura e escrita de numerais com mais de três algarismos; operações com os sinais 

positivo e negativo, cálculo do mínimo múltiplo comum (mmc) e do máximo divisor comum 

(mdc).  

Outra grande dificuldade identificada pela professora por parte dos alunos foi quanto 

ao uso da calculadora130. Ficou constatado que esses alunos não sabiam operar bem com a 

calculadora, muitas vezes confundindo a vírgula com o ponto imaginário de separação das 

classes nos numerais. Outro problema também era o da simplificação das frações e o 

                                                
130 Nesse caso referimo-nos à calculadora comum, geralmente utilizada para operações básicas, como adição, 
subtração, multiplicação, divisão e raiz quadrada.  
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reconhecimento de múltiplos e divisores. Em especial, apresentavam muita dificuldade na 

resolução de problemas.   

Segundo a professora a resolução de problemas, em geral, requer um conjunto de 

conhecimentos e habilidades e, no caso desses alunos o que estava dificultando era a carência 

desses conhecimentos consolidados. Em consonância com Pirola (2000, p. 33) a professora 

acreditava que, a resolução de um problema matemático, na maioria das vezes, requer bem 

mais do que a aplicação de um algoritmo, uma técnica, mas a construção de conhecimentos, 

representando-se assim como um desafio, exigindo o desenvolvimento de competências e 

habilidades prévias por parte do aluno.  

Muitos professores acreditam que a matemática tem por natureza, que um 

conhecimento anterior contribui para um posterior, ou seja, o conhecimento matemático tem 

caráter cumulativo. Na visão de Pirola (2000) esse tipo de conhecimento é definido como 

conhecimento factual, isto é, o conhecimento de fatos presentes na situação-problema que se 

deseja resolver. Por exemplo, para resolver um problema sobre perímetro, ou área, os alunos 

deverão ter domínio factual sobre as unidades de medidas.   

 Nesse sentido, a professora destaca também a questão da interpretação, isto é, a 

dificuldade dos alunos em compreender a proposta das atividades. Além disso, muitos dos 

símbolos matemáticos e muitos termos utilizados não se incluíam no rol de conhecimento 

desses alunos. Termos como: três quartos; triplo; quádruplo; equivalente; diagonal; índice, 

expoente; múltiplo, divisor, dentre outros não foram verificados como familiares a esses 

alunos do PAV, pois não conseguiram desenvolver atividades com a presença dos mesmos.  

Muitas outras defasagens de conhecimento de conteúdo matemático foram verificadas 

nesses alunos ao longo do ano letivo, e foram sendo trabalhadas pela professora à medida do 

possível, já que foi um trabalho mais isolado devido à impossibilidade de investimento no 

desenvolvimento desse trabalho de forma interdisciplinar e com projetos – como já 

mencionado anteriormente.  

Essa questão da defasagem de conhecimento dos alunos encaminhados para o PAV foi 

foco de muitas discussões no âmbito da escola investigada, e de nossa atenção durante o 

processo de investigação, sobretudo no que diz respeito ao percurso desses alunos quando 

egressos do Projeto, uma vez que a grande questão que estava sendo colocada de fato pelos 

docentes, nessa discussão, era se, de fato esses alunos teriam condições, estariam aptos a 

prosseguir os estudos no ensino regular a partir do trabalho educativo desenvolvido no 

Projeto, especialmente por ser uma política agilizada, de aceleração.  
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Nesse sentido, três foram as grandes indagações que emergiram nesse âmbito, e que 

seguem apresentadas:    

 
(1) Se o aluno submetido ao PAV ficou defasado ou evadiu, ao contrário do que o projeto 

defende, não necessitaria de maior tempo e intensidade em seus estudos para então conseguir 

acompanhar o ensino regular?  

(2) Há, efetivamente, possibilidades de superação, pelos alunos, da exclusão do 

conhecimento matemático com essa política agilizada de recuperação da defasagem? 

(3) Quais as implicações para a trajetória escolar desses alunos do PAV no caso de haver 

o avanço em sua escolaridade com a manutenção de sua defasagem de conhecimentos?  

 

Nessa perspectiva de discussão, destacou-se amplamente o trabalho pedagógico da 

professora de matemática, não apenas pelo trabalho em si, os resultados de aprendizagem dos 

alunos e da recuperação da autoconfiança dos mesmos em aprender, mas, sobretudo pelas 

concepções expressas e manifestas cotidianamente por essa professora na direção da 

recuperação das defasagens desses alunos, aspecto que muito se destacou nessa pesquisa e 

que por isso vem constituindo nosso terceiro e último eixo de análise.  

 

4.2.3 Eixo 3: O Trabalho Pedagógico com a matemática no PAV  
 

A proposta de discussão nesse eixo emergiu do nosso próprio contexto de investigação 

nessa pesquisa, isto é, a sala de aula, em especial as aulas de matemática, uma vez que, 

conforme já especificado na introdução desse trabalho, tivemos como foco de estudo, o ensino 

e aprendizagem dessa disciplina no âmbito da implementação de um Projeto de Aceleração da 

Aprendizagem – Projeto Acelerar para Vencer.  

Nesse ambiente tão diverso que é a sala de aula, além dos muitos aspectos já 

mencionados e discutidos nessa seção IV, nos eixos anteriores, relevamos salientar ainda 

outros que foram expressivamente se destacando durante nosso contato com esse ambiente, 

aspectos em especial relacionados à matemática e à sua abordagem junto a alunos 

multirrepetentes e envolvidos em situações de atraso escolar.  

Referimo-nos, sobretudo ao trabalho pedagógico desenvolvido com a matemática na 

classe de aceleração participante dessa investigação, trazendo à tona reflexões voltadas para o 

desempenho da professora de matemática junto a esses alunos com histórias de fracasso 

escolar; ao desempenho desses alunos na aprendizagem da matemática, sobretudo levando 
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em conta suas defasagens escolares geradas pelo atraso em sua escolaridade; e; em especial, a 

relação desses alunos com a matemática mediados por essa professora, tendo em vista o 

contexto mencionado.  

Além disso, consideramos importante e necessário trazer ao final do eixo um espaço 

para explicitar o destino escolar dos alunos da classe investigada, isto é, o que aconteceu com 

cada um desses alunos ao final do ano de 2009 – ano de início da pesquisa, ou, mais 

precisamente início do ano subsequente – em que observamos a classe – 2010 – e também ao 

final do ano de término dessa pesquisa – final de 2010/início de 2011 – sobretudo no que se 

refere à interrupção dos estudos por parte deles, ou de sua reinserção na escolaridade regular.  

 Para o desenvolvimento dessa proposta de diálogo, nos referimos algumas vezes às 

considerações já apresentadas na seção II, subseção 2.3.1 – quando explicitamos o conteúdo 

do Projeto Acelerar para Vencer – com o objetivo de retomar a visão do Projeto nesse sentido 

e também de possibilitar o confronto das orientações nele contidas com o que de fato foi 

possível realizar nessas classes, em termos de trabalho pedagógico efetivo.  

Nessa perspectiva de reflexões trazemos à luz, consequentemente, o debate acerca dos 

desafios, possibilidades, e também das dificuldades que podem estar envolvidas no 

desenvolvimento do trabalho educativo com a matemática em um ambiente de aceleração da 

aprendizagem.  

Com a imersão no campo de pesquisa, acompanhamos de perto o trabalho pedagógico 

da referida professora nos diferentes momentos – aulas cotidianas na sala de aula, atividades 

desenvolvidas fora da sala de aula, horários vagos nos quais ela sempre estava preparando 

material para utilizar em sua classe de aceleração e ainda as entrevistas que realizamos com 

ela durante a angariação dos dados – o que gerou de nossa parte um grande volume de 

anotações e observações referentes ao ambiente educativo empreendido por essa doente nessa 

classe de aceleração, em termos de estratégias e atividades, as diferentes formas de 

abordagem do conteúdo matemático e a forma como ela concebia e desenvolvia o processo de 

avaliação com os alunos.  

Outro item, que também foi se emergindo no movimento de acompanhamento desse 

trabalho pedagógico no PAV foi o de conhecer melhor a professora de matemática - sua 

formação profissional e sua experiência docente, mas também seus sonhos e suas 

dificuldades, sobretudo em conhecer as condições pessoais e profissionais sob as quais essa 

docente realizava seu trabalho educativo no Projeto. Essa abordagem foi considerada 

fundamental nesse trabalho tendo em vista o desenvolvimento de uma reflexão cruzada com 
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outras discussões já desenvolvidas anteriormente acerca do perfil docente para o trabalho 

educativo no PAV.  

Quanto à relação dos alunos com a matemática, trazemos dados referentes às suas 

falas durante as aulas observadas e também no momento das entrevistas, destacando 

principalmente as alterações percebidas nessa relação mediante o referido trabalho 

pedagógico da professora nessa disciplina.    

Diante dos propósitos de reflexão acima referidos, organizamos assim nossas 

considerações articuladas com a seguinte configuração: Por trás da porta, que matemática 

acontece? Quem é essa professora que ensina matemática no PAV? Por onde caminham os 

alunos do PAV participantes da pesquisa?  

  

4.2.3.1 Por trás da Porta, que matemática acontece?  

 

 Pedimos aqui permissão a Dario Fiorentini131 e Maria Ângela Miorim132, 

organizadores da obra: “Por trás da porta, que matemática acontece?133”, para utilizarmos o 

título dessa publicação nesse tópico de discussão.  

Nossa opção em utilizá-lo como ponto de partida de nossas reflexões nesse espaço 

decorreu do fato de que, à semelhança da referida obra, também não falamos apenas de 

sucessos e acertos, mas também de dilemas, incertezas e dificuldades, que marcaram a 

trajetória de uma professora diante da difícil tarefa de ensinar matemática em uma classe de 

alunos com profundas defasagens de conhecimento nos conteúdos dessa disciplina, agravados 

pela suas diferentes histórias de fracasso escolar.  

 Para tanto, recorrendo ao nosso diário de campo, trazemos alguns episódios de aula 

que consideramos propícios para exemplificar as considerações que pretendemos tecer, 

sobretudo relacionadas às estratégias utilizadas pela professora para o desenvolvimento de seu 

trabalho com a matemática na classe investigada.  

                                                
131 Professor pesquisador da Faculdade de Educação da UNICAMP.    
132 Professora pesquisadora da Faculdade de Educação da UNICAMP.  
133 Por trás da porta, que matemática acontece refere-se a uma publicação, no âmbito da Educação matemática. 
Trata-se de uma coletânea de trabalhos elaborados por esses professores em um programa de formação 
continuada – Curso de especialização nas áreas de Artes, Ciências, Física e Matemática, promovido pela 
Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, durante os anos de 1996 e 1997. 
Essa publicação refere-se à 2ª edição, divulgada no ano de 2010 (Editora Ilion) e contém trabalhos dos seguintes 
autores: Armando Marchesi; Dora B. A. Megid; Edmea Ap. Rocha Silva; Eliane Matesco Cristovão; Giovana 
Delgado de Moraes Salles; Dario Fiorentini e Maria Ângela Miorim, sendo esses dois últimos seus 
organizadores. 
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Relevamos, entretanto esclarecer que, mesmo concordando com Lorenzato (2006, p. 

1), de que “o papel que o professor desempenha é fundamental na aprendizagem dessa 

disciplina, e a metodologia de ensino por ele empregada é determinante para o 

comportamento dos alunos”, e ainda retomando Saviani (1991, p. 51) – anteriormente já 

mencionado nesse trabalho – de que o processo pedagógico pode não ser suficiente, mas é 

inegavelmente parte da solução dos problemas de aprendizagem dos alunos, não podemos 

reduzir à simples questão metodológica de ensino a ênfase do problema relativo ao fracasso 

escolar desses alunos. Até porque essa tem sido nossa linha de raciocínio ao longo desse 

trabalho.  

Assim, as considerações aqui apresentadas, não têm a intenção de ser reducionistas ou 

de supervalorizar a prática pedagógica ou o papel do professor como redentor dos problemas 

de fracasso escolar dos alunos – embora concordando que esses sejam, conforme já referido, 

parte importante da solução – mas pretendem, antes de tudo, possibilitar um espaço de 

reflexão em torno das possibilidades e desafios no desenvolvimento desse trabalho, tendo em 

vista o perfil diferenciado de alunos – multirrepetentes e com diferentes níveis de defasagens 

escolares – submetidos a um contexto especial de aprendizagem – o PAV.     

Já dialogando então dentro dessa perspectiva, destacamos que, de forma geral, o 

desempenho da professora de matemática junto aos alunos da classe de aceleração que 

acompanhamos, nos surpreendia a cada dia, pela sua empolgação e dedicação a esse trabalho, 

sua capacidade de reconhecer as limitações e dificuldades dos alunos e valorizar seus 

conhecimentos prévios e seus interesses, próprios da faixa etária em que se encontravam, e 

pela sua crença na capacidade de aprender desses alunos, mas, sobretudo pela sua 

determinação na superação de suas frustrações quando esse trabalho não dava certo ou não 

alcançava suas expectativas.  

Ter considerado esse trabalho pedagógico com a matemática como um dos grandes 

aspectos que se destacaram nessa pesquisa se deve especialmente à criação, por parte dessa 

docente, de condições de aprendizagem para os alunos, condições que, pela natureza 

educativa que envolviam, foram denominamos nessa seção de ambientes de aprendizagem134.  

                                                
134 Ao utilizarmos os termos “Ambientes de Aprendizagem” não podemos dizer, especificamente, que o fazemos 
na acepção de que trata Skovsmose (2000, PP. 66-91), mas sim no sentido de a professora planejar, organizar a 
própria sala de aula e as aulas cotidianas de matemática por meio de estratégias pedagógicas e recursos didáticos 
com vistas a alcançar de forma mais ampla a totalidade dos alunos dessa classe de aceleração, tendo em vista a 
diferença de ritmo, dificuldades e interesses de cada um deles. No entanto, não podemos dizer que se distancie 
totalmente da referida acepção, uma vez que, em geral, nesse ambiente a professora primava por convidar os 
alunos à participação por meio de uma proposta que convergia para atividades de busca de significados na 
abordagem dos diferentes conteúdos da matemática nessa classe, na maioria das vezes privilegiando o diálogo e 
a descoberta por parte dos alunos. Exemplo desse tipo de atividade às quais nos referimos, podemos citar o relato 
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Dentre essas condições, destacam-se: a valorização do conhecimento cotidiano do 

aluno por meio de atividades que considerem seus gostos, preferências e experiências prévias; 

o reconhecimento da linguagem matemática como um dos empecilhos à aprendizagem dos 

conteúdos dessa disciplina pelos alunos; a consciência da importância da alfabetização e 

letramento para a conseqüente melhoria do nível de entendimento dos alunos na matemática, 

por meio do estímulo à leitura e a produção de textos – o Projeto MATLEITURA; a utilização 

da linguagem escrita nas aulas de matemática; e, as diferentes estratégias de abordagem dos 

conteúdos matemáticos junto a esses alunos em distorção – os jogos no ensino da matemática 

e o trabalho em grupo.  

Muito embora tenhamos destacado essas condições, não o fizemos com intenção de 

organizar uma discussão por meio de tópicos, como temos feito até aqui, mas de um diálogo 

contínuo e aberto à expressão dos diferentes aspectos percebidos nessa direção. Nesse sentido, 

trazemos alguns episódios de aula, ou mesmo parte deles, e por vezes também a fala dos 

sujeitos da pesquisa, angariadas nas entrevistas realizadas, tendo em vista tornar visível a 

criação, por parte da professora, do referido ambiente de aprendizagem definido por essas e 

outras tantas condições. É nosso objetivo também nessa interlocução trazer nossas 

interpretações acerca do que foi sendo percebido nesse âmbito.  

Ao mencionarmos a valorização do conhecimento dos alunos como condição 

propiciada pela professora à aprendizagem dos mesmos, nos referimos ao fato dessa 

professora trazer cotidianamente para a sala de aula os conceitos matemáticos a serem 

trabalhados, por meio de atividades que envolviam os gostos e as preferências desses alunos.  

Constantemente, durante nosso trabalho no campo de pesquisa – a sala de aula e/ou a 

escola e seus diferentes ambientes – presenciamos da parte dessa professora atitudes nessa 

direção, isto é, ao trabalhar com uma ideia ou conceito matemático não os definia 

inicialmente na lousa como ideias prontas e acabadas e que os alunos tinham que aprender – 

como tradicionalmente ocorre na maioria dos casos nas aulas de matemática – mas, buscava 

aproximar esses conceitos e ideias do entendimento dos alunos, utilizando-se do cotidiano 

deles fora da escola.  

Um exemplo extraído das anotações da aula do dia 08/10/2009: Ao propor a resolução 

de algum problema, geralmente a professora substituía os contextos definidos no enunciado 

por outros que soassem mais familiares aos alunos, como no problema a seguir:   

 

                                                                                                                                                   
da aula do dia 13/10/2009 – Episódio 02 – que consta do anexo Y, quando a professora, ao retomar o conteúdo 
sobre equações do 1º grau, procurou trabalhar inicialmente a noção de equação de forma mais significativa.  
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Uma das atividades que Adriana mais gosta de fazer em suas horas livres, após chegar da 
escola, é utilizar o bate-papo na internet para conhecer pessoas. Geralmente faz isso todos os 
dias. Sabe-se que a duração de sua conexão diária durante a semana é a seguinte: 2ª feira: 2 
horas; 3ª feira: 3 horas e meia; 4ª feira: quatro horas e vinte minutos; 5ª feira: 3 horas e 
quinze minutos; e, 6ª feira: 6 horas e meia. Assim, calcule: quanto tempo, em média, Adriana 
fica conectada diariamente?  
 

Pois bem, ao invés de propor o problema assim, fez pequenas alterações preferindo se 

utilizar de um contexto mais familiar aos alunos de sua classe de aceleração, propondo o 

problema assim:   

 
Uma das atividades que os meninos da sala 19 mais gostam de fazer, sempre quando não 
estão na escola ou no trabalho, é jogar bola com os amigos. Geralmente fazem isso três vezes 
por semana. Suponha que esses meninos joguem na 6ª feira, no sábado e no domingo, com os 
seguintes períodos de duração: 2 horas, 3 horas e meia e 4 horas, respectivamente. Assim, 
calcule: quanto tempo, em média, esses alunos jogam futebol por semana? 

 

Dessa forma, a professora consegue aproximar mais a atividade matemática dos alunos 

porque utiliza uma linguagem mais familiar, que fala de coisas de seu dia-a-dia e de algo pela 

qual já haviam demonstrado interesse – o futebol, no caso dos meninos. Mas também, temos 

muitos relatos de exemplos que vão de encontro aos interesses das meninas.  

Como o computador e a internet fazem parte de uma das mídias mais difundidas 

atualmente, pode nos parecer que a substituição de linguagem feita pela professora tenha sido 

desnecessária, principalmente porque hoje esses recursos existem na maioria das escolas 

públicas no Brasil, no entanto, no contexto em que investigamos, essa não é uma realidade 

para esses alunos – como já acentuamos ao apresentarmos o perfil dos alunos, na subseção 

4.2.2 (2º momento).  

Quanto à atividade referida, utilizando uma linguagem mais familiar, relevamos 

destacar que foi um dos momentos em que percebemos um maior interesse e envolvimento 

por parte dos alunos na resolução de um problema matemático.  

No entanto, essa prática não nasceu com a professora, nem foi aprendida em um banco 

de Universidade, mas decorreu de sua observação e profundo conhecimento de seu público de 

alunos. Muitas vezes inclusive, como qualquer professor comum, essa professora também 

tentou conduzir as aulas da forma tradicional, tanto pela indisponibilidade de tempo para 

prepará-las melhor – como já mencionado antes – quanto pelo desinteresse apresentado pelos 

alunos em relação a tudo que era levado para ser estudado nesta classe, mas foi exatamente 

esse “desinteresse” dos alunos que a estimulou a buscar outras formas de ensinar matemática 

nesta classe, como declara a própria professora:  



276 

 

Cada um dos alunos ali tinha uma dificuldade diferente, mas tem aluno também que 
não tinha dificuldade de aprendizagem propriamente dita. Por exemplo, o JJ e o 
Rique, eles não tinham dificuldade de aprendizagem como os outros alunos, mas, 
em algum momento, no ensino regular, eles devem ter tido algum problema 
emocional que desencadeou nessas reprovações. Outro exemplo, o Edy, um aluno 
que eu posso dizer que aprende, mas que tem dificuldade em expressar na escrita o 
que sabe oralmente, no questionamento, na argumentação, então ele tem essa 
limitação.  Outro aluno que também apresentou essa dificuldade foi o Keca, nossa! 
Até muito mais que o Edy, assim, nunca tinha trabalhado antes com um aluno que 
me mostrasse que era tão capaz de entender a matemática e não conseguir expressar 
na escrita. Ele tem um excelente raciocínio, até tem uma memória boa, porque 
assim, eu vou usar a divisão – uma dificuldade da grande maioria dos alunos lá – 
então, ele sabia dividir as continhas, mas na hora de escrever ali, ele não sabia, mas 
o processo, com alguém escrevendo pra ele, quando eles sentavam em dupla, né - 
porque eu gostava de trabalhar em duplas ou mais alunos – então ele sabia expressar 
bem, ele sabia orientar os colegas como deveria ser o processo de resolver, mas ele 
mesmo não conseguia desenvolvê-lo, a não ser oralmente. Então assim, foram 
muitos desafios, é um público diferenciado, tem a semelhança do critério de 
encaminhamento, mas, como já falei em diversos outros momentos em conversa 
com você que, existem peculiaridades que os tornam diversos. O que posso dizer 
sobre o desafio de trabalhar no PAV é que o que me deu forças pra chegar até o final 
desse trabalho foi exatamente o desafio de ter que estimulá-los, e, sobretudo de 
compreender a extrema necessidade desses alunos em ter da minha parte essa força. 
Muitas vezes pensei que não ia conseguir. Senti-me completamente impotente. 
(grifos nossos). (ANEXO AC – questão nº. 10).  
 

 

Acerca dos grifos em destaque no trecho acima, quando a professora fala sobre a 

dificuldade dos alunos em expressar na escrita o que sabem no campo das ideias, e o que 

conseguem expressar de forma oral, a professora declarou que isso a incomodava muito 

porque reconhecia que aquela não era apenas uma limitação pessoal desses alunos, mas, 

sobretudo da escola, do modelo de ensino, das estratégias dos educadores que trabalhavam 

com eles, no sentido de percebê-las e investir cuidadosamente em alguma forma de ajudá-los 

a superá-las.  

Considerava que essa dificuldade – sem descartar outras que também podia haver, 

evidentemente – estava sendo decisiva na condição de defasagem escolar desses alunos, e por 

isso mesmo se sentia responsável por ajudá-los nessa questão. Assim, uma das estratégias que 

empreendeu nesta classe com o objetivo de ajudar os alunos a vencerem suas barreiras nesse 

âmbito foi a de trabalhar com a linguagem escrita135 nas aulas de matemática. Essa prática 

traduz uma concepção afinada com Santos (2009, p. 128) ao acentuar que:  

 

                                                
135 Segundo Santos (2009, p. 129), “o recurso à linguagem escrita nas aulas de matemática vem sendo adotado 
por vários professores, em especial a partir da década de 80, como fruto do movimento pedagógico americano da 
escrita ao longo do currículo (WAC: Writing Across the Curriculum)”. Com relação à utilização da linguagem 
escrita nas aulas de matemática esse autor cita ainda, como uma vasta gama de relatos de experiências nesse 
sentido, os livros editados por Connoly e Vilardi (1989) e por Sterrett (1990), incluindo as referências neles 
contidas, com diversas ideias e possibilidades nesse âmbito.  
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[...] um estudante que compreende e domina um determinado conceito deve ser 
capaz de escrever sobre ele, ressaltando suas certezas e possíveis dúvidas. [...] Essa 
aprendizagem é processual, e as palavras são usadas para se chegar aos conceitos. É 
um fato que o exercício da escrita é aprimorado com a prática: quanto mais se 
escreve, mais fluência se ganha. Mas questão principal é que a escrita amplia a 
aprendizagem, tornando possível a descoberta do conhecimento, favorecendo a 
capacidade de estabelecer conexões.   
 

 
 Assim, sempre que ia trabalhar com algum conceito, a professora procurava se utilizar 

dessa estratégia. Embora tenham sido diversos, apresentamos dois exemplos desse trabalho: O 

primeiro trata-se da 17ª aula observada, ocorrida no dia 20/10/2009, na qual a professora 

trabalhou com a exploração das figuras geométricas planas por meio de dobraduras, levando 

ao reconhecimento dessas figuras por meio de suas propriedades. O segundo refere-se à 18ª 

aula observada, no dia 23/10/2009 e trata-se do desenvolvimento das noções e do conceito de 

perímetro e área utilizando as figuras geométricas planas mais comuns. Ambas as aulas 

encontram-se relacionadas no quadro nº 3 – seção III, subseção 3.5.  

Quanto ao primeiro exemplo, a ideia da aula era levar os alunos a reconhecer as 

figuras geométricas planas, pois, uma das defasagens que havia identificado era a de não 

reconhecerem nem mesmo as figuras planas mais comuns, como o triângulo, o quadrado e o 

retângulo, inclusive por não distinguirem com clareza essas duas últimas.  

Para tanto, a professora se utilizou do trabalho com dobraduras, por meio do qual 

tornaria possível e significativa a exploração das propriedades dessas figuras também. Uma 

das dobraduras escolhidas para esse trabalho foi a da cigarra136, por passar necessariamente 

pelo reconhecimento das referidas figuras planas. O processo de mediação na exploração 

dessas figuras e no seu reconhecimento por meio de suas propriedades foi sendo realizado 

pela professora durante toda a aula e, de forma individual, pelos alunos.   

O trabalho com a escrita matemática nesse caso foi feito por meio da solicitação de 

que eles escrevessem em seus cadernos, o que haviam feito naquela aula, desde a proposta da 

atividade, passando pelos diferentes passos, até chegarem ao final, com o origami pronto. 

Essa solicitação foi realizada a partir de algumas orientações que a professora passou na 

lousa. Em nosso diário de campo copiamos também essa solicitação e a transcrevemos a 

seguir. A data consta do dia 20/10/2009:  

 
Escrevam um pequeno texto contando sobre a atividade realizada na aula hoje. Seu texto 
deve conter:   
1- O que a professora pediu para vocês fazerem na atividade de hoje137;   

                                                
136 Essa atividade foi extraída da revista: Coleção faça você Origami minuano – Ano IV, nº 37.  
137 O objetivo nesse item foi o de ver se os alunos se lembravam e se prestaram atenção aos detalhes da aula.  
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2- O que vocês fizeram138  
3- O que gostaram mais na atividade139;   
4- Do que não gostaram.  

 

De acordo com a solicitação da professora nessa aula, após o término da realização da 

atividade, os alunos deveriam expressar, por escrito, por meio de um relatório informal, 

discursivo, como aquela aula tinha sido, isto é, descrever a aula realizada, se amparando nos 

itens que havia colocado na lousa. Veja a seguir a transcrição de dois textos dos alunos que 

participaram dessa aula:  

 
 
1º texto: Escrito pela aluna Caty:  
 
1) A d. Regina pediu que todos nos fasermos uma atividade de álgebra, complicada, 
legal.  
2) Todas as atividades teve uma certa dificuldade mas dei conta pelo tentar. 
3) Tesoura, cola e pensamento. 
4) Não gastei minha pasciência há toa. (grifos nossos)  
 

Essa aluna não produziu um texto, e sim, considerou as questões guia como perguntas 

e procedeu a respondê-las. Além disso, também não demonstrou com clareza compreensão 

quanto às noções trabalhadas na aula – já que não mencionou, com detalhes, etapas pelas 

quais passou na atividade desenvolvida. Confundiu o verbo gostar com o verbo gastar, como 

percebemos nos itens três e quatro, quando a professora perguntou sobre o que mais gostou e 

do que não gostou, e a aluna respondeu o que gastou e o que não gastou. Também a presença 

de diversos erros ortográficos e de concordância.  

 
2º texto – Escrito pelo aluno Rag:  
 
1) A Profesora Pediu pala colar as figuras  
2) eu fiz comtas e colei as figuras.  
3) eu gostei que a profesora tava ajudando a gente.  
4) o que eu não gostei foi que os aluno tava aproveitano que eu não poso brigar nem fazer 
bagunsa. (grifos nossos).  

 
 

Vemos que esse aluno, à semelhança da aluna Caty, não escreveu um texto, ao 

contrário, fez como se estivesse respondendo aos tópicos colocados pela professora na 

                                                
138 Nesse item o objetivo da professora foi: observar se conseguiriam perceber a diferença entre o que ela pediu e 
o que eles fizeram.  
139 O objetivo da professora nas questões 3 e 4 foi o de conhecer melhor o que pensam os alunos sobre as 
atividades matemáticas que propunha nas aulas para tentar aproximá-los mais da matemática por meio de 
diferentes atividades.  
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solicitação. Além disso, não relata com detalhes a atividade realizada, o que não deixa claro 

se houve o desenvolvimento das noções pretendidas pela professora. Muitos erros 

ortográficos além da demonstração de que não estava sendo totalmente absorvido pela 

atividade, sobretudo ao mencionar, com certo tom de agressividade sobre o fato de não poder 

brigar ali na sala de aula.  

Tivemos acesso aos demais relatórios, ou seja, aos relatórios escritos por todos os 

alunos da classe, que participaram da atividade, e, embora não os tenhamos aqui descrito, 

constatamos ao analisá-los que, nenhum dos alunos conseguiu escrever de fato um relatório, 

conforme a professora esperava, todos fizeram como respostas aos tópicos colocados por ela, 

o que a levou a repensar na forma de solicitar o relatório, já que o fato de ter apresentado os 

tópicos havia gerado certa confusão.  

No entanto, independente dos resultados obtidos, a professora considerou importante o 

trabalho com a linguagem escrita, principalmente porque por meio dos textos escritos pelos 

alunos estaria em contato mais amplo com o pensamento deles, podendo identificar 

dificuldades que não conseguia perceber em outras circunstâncias.  

Além disso, com o tempo percebeu que, de forma geral, essa estratégia estava 

melhorando a compreensão dos alunos nos itens de defasagem identificados no inicio, o que 

tornava bastante significativo o trabalho. Prova disso é o que um dos alunos declarou em uma 

das aulas posteriores:  

 

Nossa, professora! Agora que eu entendi que se eu virar um quadrado de ponta cabeça ele 

não vira aquela outra figura lá oh – referia-se a um losango que estava desenhado na lousa – 

ele continua sendo um quadrado mesmo. É ingual a senhora falou, os lados e os ângulos 

continua assim, ingual antes, não mexeu em nada, né? (Fala do aluno Edy – extraído das 

anotações da aula do dia 23/10/2009).  

 

Quanto ao segundo exemplo – acerca do desenvolvimento da noção de perímetro e 

área – a professora utilizou materiais concretos, tais como, barbante – para trabalhar perímetro 

– e, fichas de papel cartão, tampinhas de refrigerante e também papel quadriculado – para 

trabalhar as noções de área. A intenção, no caso, era levar o aluno a apropriar-se da noção de 

perímetro enquanto contorno, evitando o pensamento de perímetro apenas enquanto “soma 

dos lados”, uma vez que isso poderia dificultar sua compreensão quando a figura geométrica 

em questão fosse um círculo, por exemplo.  
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Quanto à área, a intenção era a de levar o aluno a compreendê-la como superfície, e, 

sobretudo, diferenciá-la de perímetro. Havia também a preocupação em desenvolver a noção 

de ampliação e redução de figuras, habilidade que considerava fundamental nesse nível de 

ensino.  

A atividade proposta pela professora no caso consistiu em realizar concretamente a 

medição do contorno de alguns objetos, como a carteira, o quadro, a “boca” da lixeirinha da 

sala de aula – que era redonda – utilizando um pedaço de barbante. Em seguida, eles deveriam 

esticar o pedaço de barbante e verificar o comprimento por meio de uma régua escolar 

comum, anotando os resultados.  

A partir daí, passava-se ao diálogo acerca desses resultados e da comparação das 

medidas encontradas. Posteriormente, depois de vencida essa etapa, os alunos eram 

solicitados a descrever no papel o que tinha sido realizado, o que culminava com a elaboração 

individual do conceito de perímetro e área.  

A solicitação por parte da professora, de escrita da atividade realizada na aula, 

diferentemente do primeiro exemplo, não foi formulada por meio de tópicos, já que, como 

mencionado, acarretou certa confusão. Dessa vez, a professora orientou sobre o que seria um 

relatório e de que forma realmente esperava que retornassem à solicitação.  

Os textos escritos pelos alunos tiveram uma discreta melhora, ainda não contemplando 

todas as etapas do trabalho desenvolvido, nem expressando com clareza o nível de 

entendimento dos mesmos com relação aos conceitos. Alguns alunos continuaram escrevendo 

em forma de tópicos, como na outra atividade. Veja a seguir dois exemplos que extraímos do 

caderno dos próprios alunos:  

 

Figura 4 – Texto escrito pela aluna Nany 

 
Fonte: Arquivo da Pesquisadora 
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No entanto, houve alguns relatórios que demonstraram diferenças com relação aos 

anteriores, comunicando bem melhor as ideias, embora mantendo ainda muitos erros 

ortográficos e outros. Veja a seguir um desses relatórios e que também foi extraído de nosso 

diário de campo, das anotações dessa mesma aula – 23/10/2009:  

 

 

Figura 5 – Texto escrito pela aluna Gy 

 
Fonte: Arquivo da Pesquisadora 

 

Mostramos, a seguir, mais dois relatórios140 escritos pelos alunos, referentes a essa 

mesma aula e mesma atividade.  

Optamos por transcrever os relatórios dos mesmos alunos – Caty e Rag – dos quais 

transcrevemos na atividade da aula do dia 20/10/2009, exatamente para mostrarmos o nível de 

desenvolvimento desses alunos mediados pela estratégia da escrita matemática.  

 
 
1º relatório141: Escrito pela aluna Caty:  
 
 
• A dona Regina pediu para trazer um barbante e tampinhas para fazer uma atividade 

na aula de matemática e também deu pra nós uma folha de cartolina azul pra gente recortar.  

                                                
140 Com relação a esses dois relatórios, não apresentamos as imagens, como o fizemos nos anteriores, porque não 
as contínhamos em nossos arquivos, porém tivemos a oportunidade de transcrevê-los do próprio caderno desses 
alunos. 
141 Os grifos destacam alguns dos erros da aluna na escrita do relatório.  
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• ela deu uma folha pra nós com umas atividades de matemática que pedia pra gente 
medir em volta das coisas e também depois, pra cobrir as carteras, depois também comparar 
com os colegas o que eles fez. 
• a gente tinha que pensar sozinho, ela só ajudou a pensar um pouco. Eu fiz tudo que 
pediu.  
• eu gostei do que eu aprendi, como saber esse perímetro que é rodeando as coisas e 
também da área. Eles são diferentes.  
• O que eu não gostei foi que os alunos que veio na aula e não aproveitou o que a dona 
Regina estava explicando a atividade da folha.  

 

Embora a aluna tenha escrito em tópicos, houve uma diferença com relação ao seu 

relatório anterior, pois, não escreveu como respostas, mas sim como uma descrição dos passos 

que realizou na aula, durante a atividade desenvolvida. Outro ponto importante foi que ela 

conseguiu descrever bem mais detalhes do que da outra vez, citando até mesmo cores e 

utilizando a nomenclatura utilizada pela professora, como perímetro e área.  

Mais importante ainda foi perceber que, ainda que não tenhamos clareza de seu nível 

de compreensão desses conceitos, pelo menos conseguiu perceber que são diferentes, e 

também conseguiu relacioná-los com noções adequadas, como contorno e superfície.  

Embora continue com erros ortográficos, de concordância, pontuação, utilização da 

letra maiúscula, dentre outros, a aluna apresentou uma facilidade maior em se expressar e 

demonstrou um comprometimento com a atividade, ao citar o fato de não ter gostado de 

alguns alunos não terem dado atenção à realização da atividade.  

 
2º relatório142: Escrito pelo aluno Rag:  
 
A professora pediu para fazer as atividades da folha e tinque medir e fazer as contas. Pediu 
pra traser um cordão pra medir em volta das carteras e umas tampinha de refrigerante e 
recorta papel pra cobrir a cartera e eu já terminei de fazer isso. Eu gostei porque eu não 
precisei fazer muitas contas e não gostei porque queríamos fazer as atividades de dupla mais 
não podemos porque cada um tinha que fazer as suas medidas pra comparar com os colegas. 
E eu não gostei também porque algumas questões estavam muito dificio de resolver, mas a 
aula de hoje foi muito legal.   

 
 Como podemos observar o relatório acima contém erros ortográficos, de concordância, 

dentre outros, além de um vocabulário restrito, não utilizando a nomenclatura trabalhada na 

aula, isto é, “em volta” no lugar de “perímetro” e, “cobrir”, ao invés de “área”, no entanto, 

consideramos que a expressão escrita do aluno foi bem melhor do que a do relatório anterior, 

até mesmo pela liberdade em expressar suas opiniões e sensações em relação à atividade 

desenvolvida. Embora não tenha utilizado o vocabulário correto para expressar os conceitos 

                                                
142 À semelhança do 1º relatório, nossos grifos destacam alguns dos erros durante a escrita feita pelo aluno.  
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trabalhados, foi possível perceber que consegue fazer a distinção entre perímetro e área, que 

foi o grande objetivo da professora no caso.  

Além de tudo que foi mencionado em termos de contribuição desse tipo de atividade e 

desse tipo de mediação no ensino da matemática, foi possível a essa professora identificar 

também que a linguagem simbólica da matemática, e que normalmente é utilizada na escola 

na abordagem dos conteúdos matemáticos, também estava representando uma das barreiras à 

aprendizagem desses alunos. Diante disso passou a incluir em seu planejamento diário de 

aulas um cuidado especial no que tangia ao trabalho com essa linguagem.  

Um desses cuidados tomados pela professora consistiu em elaborar – sempre que 

considerava necessário, por exemplo, na introdução de algum conteúdo que fosse utilizar uma 

linguagem mais ampla – junto aos alunos, uma espécie de glossário de símbolos e termos 

matemáticos, no qual registrava o significado matemático, e também os significados 

atribuídos pelos alunos a cada um daqueles termos e símbolos – nesse caso, mais uma forma 

de interpretação pessoal dos alunos.  

A formulação de significados por parte dos alunos era, evidentemente, orientada pela 

professora, no sentido de que eles deveriam buscar relações com os significados matemáticos 

reais de cada um dos referidos termos e símbolos. Para isso, procurava apresentá-los sempre 

por meio de um contexto. Como exemplo disso, transcrevemos a seguir parte de um dos 

glossários elaborados pelos alunos, com a ajuda da professora e que extraímos das nossas 

anotações no diário de campo, referentes à aula do dia 26/10/2009, na qual a professora 

trabalhou com os alunos as noções de equação:  
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QUADRO 7 – Glossário de símbolos matemáticos e significados atribuídos pelos alunos.  

 

Símbolos 

Significado em 

matemática 

Interpretação/significado para os 

alunos 

Vamos entender melhor os 

significados desses símbolos?  

 

 

 

+ 

 

 

 

Mais (adicionar) 

Somar, ganhar, juntar Se tenho R$10,00 e ganho outros 
R$25,00, fico com R$ 35,00, pois 
10,00 + 25,00 = 35,00. 

Aumentar Uma balança pesava um produto 
marcando 2 kg, aumentando 3 kg 
com o acréscimo de outro produto, 
assim o ponteiro marcou 5 kg, pois, 
2 + 3 = 5 kg.    

Positivo O termômetro está marcando hoje 
uma temperatura de 26 º acima de 
zero, ou seja, +26º.  

 

 

 

- 

 

 

 

Menos (subtrair) 

Diminuir, perder, gastar  Estou pesando 46 kg, preciso 
chegar aos 43 kg, então preciso 
perder 3 kg, pois, 46 – 43 = 3.  

 

Diferença, completar,   

A diferença entre a idade de Ana e 
Kátia é de 5 anos. Sabendo que 
Ana tem 12 anos e é mais velha 
que Kátia, então Kátia tem 7 anos, 
pois, 12 – 5 = 7.   

 

Dívida 

A professora foi ao banco ontem e 
viu que precisava depositar em sua 
conta corrente o valor de R$ 26,00, 
pois, seu saldo estava faltando, isto 
é, estava negativo: - 26.   

 

 

 

÷   ou   :    

ou   / 

 

 

 

Distribuir em 

quantidades iguais 

Repartir/distribuir    Uma caixa tem 24 bombons, e 
somos 3 pessoas. Repartindo em 
quantidades iguais, cada um vai 
ganhar 8 bombons, pois, 24 ÷ 3 = 
8.  
Também podemos escrever 24 : 3 
= 8. 

Dividir um número pelo outro 
 

Quociente (quantidade na qual é 

dividido igualmente um total) 

500|250  
-500 2(quociente)  
 000 
 
 

 

 

X   ou    . 

 

Multiplicar 

(somar 

quantidades 

iguais) 

 

Aumentar certo número de vezes a 

mesma quantidade  

A amiga de Ana tem 3 vezes a 

idade de sua irmã mais nova Kátia, 

ou seja,  irmã dela, ou seja, 21 

anos, pois, 3 X 7 = 21.  

Podemos escrever também: 3 . 7 = 

21  

Fonte: Arquivo da Pesquisadora (extraído do diário de campo)  

 

Ainda a título de exemplo, e também por considerarmos importante a estratégia 

utilizada pela professora, descrevemos a seguir uma das atividades por ela mediada nessa 
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classe, e que demonstra seu investimento em ajudar os alunos a compreenderem melhor a 

linguagem matemática.  

Referimo-nos à 22ª aula observada, e ocorrida no dia 03/11/2009, quando foi 

trabalhada a representação matemática de uma equação do 1ºgrau com o objetivo de levar o 

aluno a compreender o conceito de equação e a expressar matematicamente essa ideia. Nessa 

aula, as atividades foram precedidas pela elaboração do glossário acima referido e se iniciou 

com uma brincadeira conhecida como o mestre mandou.  

Segue abaixo um exemplo dessa atividade realizada nessa aula, extraído de nossas 

anotações no diário de campo, referente à referida aula:  

 

Atividade:  
 
Regina: Vamos descontrair brincando de “o mestre mandou”? Então, tudo que eu mandar, 
você vai fazer:  
1- Escolha um número (o colega nem eu podemos ver que número você escolheu); 
2- Adicione 5 a esse número.  
3- Multiplique esse resultado por 2.  
4- Subtraia 6.  
5- Divida o que sobrou por 2.   
6- Subtraia o número que você pensou primeiro.  
7- O resultado vai ser 2.  
 

No momento em que a professora estava desenvolvendo essa atividade, percebemos a 

euforia dos alunos, uma empolgação de todos, pois, gostaram muito da atividade. A 

professora fez diversas outras dessa natureza, mas, ao final foi retomando cada uma e 

ensinando os alunos a transferir esses passos por meio de uma expressão matemática, com 

base nos passos da brincadeira. Inicialmente trabalhando com as expressões matemáticas e 

posteriormente chegando às equações.  

Assim, por exemplo, no problema: Pensei um número que, ao ser adicionado a 5 

unidades, resultou em 14. Que número eu tinha pensado?  no trabalho de levar os alunos a 

expressarem matematicamente a ideia transmitida nessa situação-problema, a professora 

partiu da seguinte expressão: nº desconhecido + 5 resulta em 14. Posteriormente, por meio do 

diálogo com os alunos foi gradativamente conduzindo seu raciocínio e esclarecendo dúvidas 

no âmbito da linguagem dos símbolos até que conseguissem chegar à seguinte representação: 

X + 5 = 14. Isso demandou muita dedicação por parte dessa professora na compreensão das 

diferentes dificuldades desses alunos, e um trabalho de planejamento diário e retomada de 

conceitos e ideias que já haviam sido trabalhadas no ensino regular.  
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Ainda com relação ao trabalho de mediação pedagógica dessa professora, e às 

condições por ela asseguradas na direção da criação de um ambiente mais viável de 

aprendizagem para esses alunos participantes do PAV, vale ressaltar as experiências por ela 

desenvolvidas com esses alunos no sentido de ajudá-los a vencer dificuldades de 

aprendizagem da matemática decorrentes também de suas defasagens de alfabetização e 

letramento.  

Referimo-nos especialmente a um projeto por ela criado com os alunos e que foi 

nomeado de Matleitura, uma espécie de estímulo à leitura e à produção de textos, em prol da 

compreensão dos conteúdos matemáticos e do gosto pela matemática. Nesse projeto, a 

professora buscou aliar algumas estratégias já discutidas nesse tópico – linguagem 

matemática escrita – a outra estratégia – os jogos e o trabalho em grupo – no intuito de 

contribuir com os alunos na recuperação de suas diferentes defasagens.  

O Projeto Matleitura consistia em solicitar a cada aluno que procurasse e trouxesse 

para a sala de aula, uma vez por semana, uma curiosidade matemática, que podia ser uma 

reportagem, uma notícia, um anúncio, ou um jogo matemático. Tudo isso seria de alguma 

forma aproveitado pela professora em prol do conhecimento e da aprendizagem desses alunos. 

O fundamento dessa ideia era a de que, ao procurar essas curiosidades o aluno estaria 

automaticamente em contato com a leitura e também criando oportunidades de descobrir o 

prazer de aprender. Para essa professora, o desencanto pelo conhecimento, a falta de uma 

expectativa consistente de futuro e a confiança na própria capacidade de aprender também 

estavam entre os motivos que conduziram esses alunos à situação de atraso escolar em que se 

encontravam.  

Dentre todas as opções de estratégias referidas, a que mais recebeu a atenção dos 

alunos foi a dos jogos. Eles demonstravam muito gosto pelas aulas em que a professora 

utilizava jogos, de tal forma que, essa se tornou uma prática constante nas aulas de 

matemática, principalmente às 6ªs feiras, sobretudo porque este estava sendo o dia da semana 

em que, desde o início do ano a frequência dos alunos à aula estava sendo inferior aos demais 

dias da semana, de forma que, utilizar uma estratégia que estava sendo bem quista por eles 

seria como aliar o útil ao agradável, isto é, tornar as aulas divertidas e empolgantes, 

fortalecendo consequentemente a frequência dos alunos e, possibilitando assim, o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico com os conteúdos matemáticos de uma forma mais 

acessível e aceita por eles.  

Tal foi à receptividade dessa estratégia e sua contribuição com relação aos propósitos 

acima referidos, que optamos por trazer na sequência, algumas considerações e interpretações 
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relativas a um dos episódios de aula em que os jogos estiveram presentes. No entanto, 

apresentamos apenas uma breve explicitação de como essa aula foi desenvolvida, trazendo em 

anexo (anexo AZ – episódio 01) a transcrição desse episódio na íntegra.  

O referido episódio ocorreu no dia 02/10/2009, na 7ª aula observada – conforme 

consta no quadro 3 – seção III, subseção 3.5 – cujo assunto foi assim discriminado: 

Operações fundamentais com números inteiros envolvendo os sinais (positivo e negativo) – 

aplicação por meio da realização de um jogo com os alunos: “o jogo de dardos”. 

 Como a professora havia trabalhado em aulas anteriores com os números inteiros, 

sobretudo operações, ela resolveu trazer para a aula um jogo de dardos a fim de trabalhar 

essas operações de uma forma mais interessante e divertida e que fosse capaz de envolver 

todos os alunos.  

O jogo foi desenvolvido durante todo um horário de 50 minutos, fora da sala de aula, 

em um dos galpões internos da escola, onde geralmente os alunos são levados quando o 

professor planeja uma aula dessa natureza, por haver, em geral, mais barulho e movimentação 

dos alunos.  

Antes de levá-los para o galpão, a professora pediu que formassem quatro equipes. 

Além disso, pediu para que a ajudassem a elaborar as regras do jogo. Pediu que eles lessem as 

regras originais e foi discutindo com eles algumas variações, a criação de novo conjunto de 

regras, adaptada aos objetivos da aula. Após esses dois passos, levou-os para o local onde o 

jogo foi desenvolvido. As regras e o relato de todo o episódio encontra-se no anexo 

anteriormente referido.   

A proposta da professora no momento do jogo foi que cada grupo fosse anotando sua 

pontuação para somar ao final, e poderem ajudar na apuração do resultado, ou seja, qual das 

equipes seria a campeã do jogo naquela aula.  

Conforme as regras elaboradas por eles, algumas situações com números negativos 

foram surgindo, possibilitando à professora o trabalho com a adição de números inteiros de 

sinais opostos, ou de mesmo sinal, o que era um dos objetivos da aula na ocasião.  

A opção de nossa parte por fazer esse relato se deve ao fato de termos observado 

alunos se comportando de forma completamente diferente do que se comportava na sala de 

aula, no dia-a-dia, submetidos a livros e quadro de giz e desenvolvendo atividades no papel.  

Na situação do jogo, o que percebemos foi esses alunos empolgados e envolvidos com 

a brincadeira, demonstrando respeito pelos outros e companheirismo com sua equipe; se 

esforçando para vencer, mas, ao mesmo tempo respeitando e valorizando o esforço dos 

colegas; aceitando regras, até mesmo argumentando quando não concordavam com algo nas 
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jogadas de outros grupos, no entanto, sem tumulto ou agressividade; aprendendo a 

desenvolver uma postura de trabalho coletivo. Em suma, podemos dizer que o que 

presenciamos foi uma aula totalmente diferente das tradicionais, que não necessitou de 

ameaças nem exigências, como normalmente ocorria durante a maioria das aulas nessa classe 

– segundo os professores das outras disciplinas. Nessa aula com esse jogo, percebemos que 

houve um barulho de aprendizagem, uma descontração saudável e equilibrada.  

Ao final, a professora voltou para a sala de aula com os alunos, solicitando que os 

alunos copiassem uma tabela que colocou na lousa onde deveriam registrar a pontuação de 

sua equipe e trazer somado na próxima aula, quando iriam fazer a apuração do resultado da 

equipe vencedora.   

Além dessa tarefa, e, dando continuidade ao trabalho com a linguagem escrita no 

ensino da matemática – já referida nessa seção – a professora solicitou também que os alunos 

trouxessem na aula seguinte um relatório sobre aquela atividade de jogo desenvolvida na aula. 

A proposta foi a seguinte: “Em uma folha de papel, conte como foi à aula de hoje. Descreva o 

que aconteceu, o que você achou da aula e o que pode aprender com ela”. 

Transcrevemos a seguir o relatório escrito por um dos alunos que participaram dessa 

atividade:  

 

Que na hora do jogo nos apavoramos, não prestamos atenção no jogo gritamos muito que 

também no pontinho vermelho ganhava 100 pontos, no amarelo perdia -25 e no preto 

ganhava +50 também uma hora lá que o Rique gordinho que agente pensou que ele pisou na 

linha mais era só engano que na câmera mostrou que ele não tinha pisado depois que acabou 

as equipes deram os pontos que fez e agente conheceu a equipe que ganhou: 1º Jotinha, 2º 

Nany, 3º Vic e 4º o meu grupo. (Aluno Dado – extraído das anotações da aula do dia 

05/10/2009)   

 

Embora com uma linguagem simples, ausência de pontuação e alguns erros 

ortográficos e de concordância, o aluno conseguiu comunicar o que havia acontecido na aula, 

descrevendo alguns detalhes das regras do jogo, e também expressando sua visão quanto a 

algumas falhas que sua equipe havia cometido no momento do jogo, foi uma descrição sucinta 

e com ausência de muitos detalhes – principalmente pra nós, que estivemos presentes nesta 

aula – mas relatou provavelmente aquilo que para ele havia sido mais marcante, como os 

momentos em que sua equipe ficou apavorada, vindo a perder alguns pontos, e também 
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momentos em que houve polêmicas, por exemplo, quando o referido colega parecia ter pisado 

na linha delimitadora da posição do jogador para lançar o dardo.  

Enfim, na visão da professora essa foi uma experiência de aprendizagem muito 

importante para esses alunos, não apenas por terem gostado da modalidade da aula, da 

descontração, de ter sido diferente do cotidiano das aulas de forma geral, mas, sobretudo por 

ter contribuído para desmistificar a matemática como um conteúdo difícil, inacessível e 

desinteressante, levando os alunos a se sentirem capazes de se apropriar desses 

conhecimentos, o que também, para a professora, tornou-se fundamental na elevação do nível 

de autoestima desses alunos.  

Assim como a experiência que acabamos de relatar, existem muitas outras nesse 

sentido em nossas anotações no diário de campo. Experiências que vivenciamos durante a 

produção dos dados, mas que não descreveremos nesse trabalho. Vale ressaltar que, todas elas 

foram responsáveis diretas por termos considerado surpreendente o trabalho pedagógico dessa 

professora com a matemática, principalmente em um contexto tido pela maioria como menos 

favorável a um trabalho que se destaque, sobretudo devido ao nível de defasagem dos alunos.  

Diante de tudo que relatamos até aqui, e ainda considerando o que não foi possível 

relatar, consideramos importante conhecer melhor essa professora de matemática, ainda que 

tivéssemos conhecido um pouco durante as observações.  

Sentimos necessidade de conhecer sob quais condições pessoais e profissionais a 

referida professora estava empreendendo aquele trabalho pedagógico junto aos alunos do 

PAV, visto que, em nossa visão, se esforçava e se dedicava ao máximo no desenvolvimento 

de um trabalho acessível aos alunos de sua classe de aceleração, um trabalho que, na ótica 

dela fosse, não apenas acessível, mas que, ao mesmo tempo, fosse capaz de futuramente 

contribuir para o reingresso desses alunos na escolaridade regular. Assim, dedicamos a 

subseção 4.2.3.2 à explicitação de nossas conclusões nessa direção.  

Até aqui, temos exposto sobre o trabalho desenvolvido por essa docente em uma 

classe de aceleração, realçando apenas o sucesso desse trabalho. No entanto, é importante 

também falar das dificuldades encontradas por ela nesse âmbito, e trazer à luz algumas de 

nossas interpretações acerca do que observamos no que se refere a essas dificuldades e 

também ao contexto e aos alunos envolvidos.  

Na visão da professora, uma das grandes dificuldades enfrentadas por ela foi quanto à 

iniciativa dos alunos, o desinteresse pelo conhecimento, pela aprendizagem, sobretudo quando 

as aulas eram desenvolvidas apenas na lousa ou com o livro – eles não se interessavam muito, 

ela sentia dificuldades em levá-los a realizarem as atividades. Na maioria das vezes o 
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argumento deles é que “não davam conta de fazer a atividade”. Em geral, nenhum dos alunos 

tentava fazer as atividades propostas, a não ser que a professora mediasse individualmente, 

literalmente, fizesse junto com cada um deles.    

Diante disso, ela resolveu desenvolver suas aulas sempre em equipes, ou duplas, 

conforme fosse a natureza da atividade. Apesar de ter melhorado um pouco, ainda assim os 

alunos nunca tomavam a iniciativa de começar a resolver as atividades propostas, solicitando 

a ajuda da professora durante toda a aula.  

Embora essa classe de aceleração fosse constituída de um número bem inferior de 

alunos – 20 alunos - em comparação com as classes regulares – em média, 40 alunos – 

oferecendo possibilidade de formação de grupos menores de alunos, ainda assim tornava-se 

difícil para a professora dar assistência a todos eles, porque a quantidade de grupos e de 

alunos havia realmente diminuído, mas havia uma diversidade e uma incidência maior de 

dificuldades individuais.   

Dessa forma, em termos de conteúdo, as aulas rendiam muito pouco, porque 

geralmente a professora ficava com uma mesma atividade por um ou dois horários inteiros de 

50 minutos cada, até que atendia individualmente a cada grupo, sem contar que, durante esse 

atendimento, os alunos que já haviam sido atendidos sentiam-se no direito de conversar alto, 

levantar da carteira, ouvir música no celular, “xingar” uns aos outros, mesmo a professora 

tendo proposto nova atividade a esses enquanto atendia aos outros.  

Quando ela nos contou sobre essas dificuldades, também mencionou sobre a 

importância da informática para a aprendizagem desses alunos, afirmando a necessidade de 

um trabalho mais efetivo nesse sentido, no entanto ressaltou os motivos pelos quais não foi 

possível desenvolvê-lo naquele momento:  

 

Regina: [...] Eu acho que o computador, principalmente com o apoio da internet, 
deveria fazer parte do projeto sim, porque eles são alunos muito visuais. Daria pra 
trabalhar bastante, porque, apesar de eu não ter trabalhado informática com eles, eu 
tenho acesso a programas que eu conheço e sei trabalhar que seria assim muito legal 
assim se a gente tivesse apoio de outras pessoas dentro da escola pra estarem 
ajudando a acompanhar esses alunos. Porque você ter um atendimento 
individualizado de 20 pessoas no computador eu acho complicado, mas eu acho que 
se tivesse o apoio de pelo menos mais uma pessoa daria pra você fazer um excelente 
trabalho, uma vez que a informática ela é o que o aluno precisa no sentido assim de 
chamar a atenção, de visualizar, de estimular, seria assim, o ideal. [...] Eu até fui 
fazer uma capacitação em informática educativa, mas já foi no final do ano, agora 
em novembro que eu consegui, e mesmo assim foi muito difícil porque foi oferecida 
nas escolas, mas o professor não foi liberado das aulas pra participar e, como durou 
uma semana ficaria muito caro pagar por conta um professor. O que é uma ironia, 
não é? Pra ganhar, o valor correspondente é pouco, mas, pra pagar alguém pra nos 
substituir, uma semana inteira de aulas – eu que faço mais de 40 horas semanais – 
fica caro, não podia dispor desse valor. Aí eu participei da capacitação, mas tive que 
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fazer trabalhando, ou seja, nos horários que eu tinha aula eu vinha e dava as aulas, 
depois voltava pra capacitação. Então eu fiz o curso assim, com bastante dificuldade. 
Então, eles te oferecem oportunidade, mas não te dão condições de aproveitá-la. 
(ANEXO AC – questão nº. 11).   

 

Outra grande dificuldade enfrentada nesta classe foi com relação à realização da tarefa 

de casa. Os alunos nunca faziam as tarefas extras que a professora propunha para casa, mesmo 

não sendo um volume grande de atividades, apenas algumas para criar hábito de estudo nos 

alunos, e fazer com que cada conteúdo abordado ficasse mais absorvido por eles. No entanto, 

eles não davam um retorno positivo.  

Veja a seguir, um dos diálogos que presenciamos na aula observada no dia 05/10/2009 

(anexo Y), entre a professora e alguns alunos dessa classe. Tratava-se da tarefa referida 

anteriormente, referente à aula do Jogo de dardos, onde os alunos teriam que completar a 

tabela de pontuação e escrever um relatório da atividade.  

 

Regina: Keca, por que você não fez a tarefa de casa?  
Aluno Keca: Eu esqueci professora. 
Regina: Rag, por que você não fez a tarefa de casa?  
Aluno Rag: Porque [...] ah, professora, eu tinha que arrumar a minha bicicleta pra vir pra 
escola. 
Regina: Ué, e você levou a manhã inteira arrumando a bicicleta? 
Aluno Rag: Uai, professora, foi.  

 
 

No entanto, o problema não se inseria apenas na não realização das tarefas de casa, 

para alguns alunos, mas também no dia-a-dia da sala de aula, onde, ainda que tenham tido 

uma melhora considerável ao passarem a freqüentar a aceleração, esses alunos muitas vezes 

se mostravam desinteressados e indisciplinados, como pudemos constatar e anotar em nosso 

diário de campo, sobre muitas aulas que observamos.  

Um desses episódios refere-se à aula do dia 16/10/2009 (anexo Y – episódio 02), 

quando a professora trabalhava com algumas noções de equação. Nesse episódio relatamos 

que a professora chegou a se estressar com os alunos Dado, Rag e Goi, pela falta de postura e 

compromisso nas aulas. Nesse dia, após insistente trabalho de estímulo a esses alunos para 

que participassem da aula, a professora sentiu-se desanimada com a situação, e, dirigindo-se a 

esses alunos desabafou:  

[...] Olha, sozinha a professora não consegue fazer vocês avançarem. É preciso que vocês 

mesmos queiram, acreditem. Vocês têm que fazer por vocês também, assumir mais 

responsabilidade, ver o que realmente desejam. 
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Percebendo, entretanto que embora fosse importante, apenas conversar com os alunos 

não estava sendo suficiente, ela tinha que pensar uma forma de estimulá-los a dar valor nas 

aulas, nos conteúdos. Assim, combinou com eles que iria avaliar, destinando certa quantidade 

de créditos para a realização dessas tarefas e que o controle seria feito por meio do visto no 

caderno, todas as vezes que fossem propostas. A partir daí, a incidência de alunos que não 

faziam a tarefa diminuiu um pouco, mas ainda continuou havendo alunos que não se 

importavam.  

Muitas vezes, a professora solicitou a presença dos pais/responsáveis desses alunos na 

escola para dialogar sobre o desenvolvimento de seus filhos, no entanto, em geral os pais não 

compareciam, as justificativas eram sempre as mesmas, que não podiam porque trabalhavam 

o dia todo.  

Relatou-nos que havia uma demanda muito grande de dialogar com a família de 

alguns alunos, sobretudo dos alunos Dado, Rony, Rag e Lia, por motivos diversos. A partir de 

seu interesse e investimento nesse objetivo, conseguiu, pelo menos por uma vez, conversar 

com os pais de dois desses alunos – os alunos Rony e Keca.   

No caso dos alunos Dado, Rag e Rony o problema que gerou a necessidade da 

conversa com os pais, foram às atitudes de violência da parte desses alunos, tanto física 

quanto verbal, de uns com os outros e com os outros colegas também, além do uso constante 

de palavrões e agressões verbais.  

No caso da aluna Lia tratava-se de sua desorganização com o material, nunca trazendo 

o mesmo caderno para a aula, além de suas dificuldades com a linguagem escrita e oral e da 

carência de alguns hábitos de higiene. A presença dos pais e um diálogo poderiam esclarecer 

os motivos pelo qual essa aluna, mesmo tendo sido encaminhada para o Projeto Escola de 

Tempo Integral, não permaneceu frequentando a classe desse Projeto.  

No caso do aluno Keca, tratava-se de sua imensa defasagem de alfabetização e de sua 

dificuldade em transferir para a linguagem escrita, o raciocínio matemático que demonstrava 

de forma oral nas aulas de matemática. Nesse caso, a professora desejava apenas entender 

melhor a trajetória desse aluno até chegar à classe de aceleração, a partir do que poderia 

pensar sobre o que fazer para ajudar esse aluno.  

Nos outros casos citados a intenção era também, além de tentar compreender o 

comportamento inadequado dos alunos, e dividir com as famílias a responsabilidade da 

educação de seus filhos.  



293 

 

Segue abaixo o relato da professora, em entrevista, acerca da visita desses familiares à 

escola:  

 

Regina: [...] teve a reunião de pais 6ª feira, e foram chamados os pais dos meninos 
que estão com problema de nota e/ou de comportamento. Aí vieram, a mãe do Rony 
e a do Keca. Os pais do Dado, da Lia e do Rag, não apareceram. Nem os do Tita. 
Esses alunos nem comentaram depois comigo, estão fazendo de conta que seus pais 
nem foram chamados. Eu até depois vou ver isso. Para a mãe do Rony eu falei que 
ele tem muita dificuldade de relacionamento, estava agressivo, dando chute nos 
colegas, usando de palavrões e agressões verbais e tudo mais. (Não apenas ele, como 
também o Dado e Rag também). Então assim, violência física mesmo, e verbal entre 
eles e com os colegas na sala. Ai a mãe do Rony falou que o pai dele o espancava, e 
que ela é que tinha que vir às reuniões na escola para apaziguar a situação. Ela falou 
que ia ver o que podia fazer sobre o que pedi. Depois disso parece que surtiu algum 
efeito, porque na aula seguinte ele já me chamou na carteira. Ele falou assim: 
professora, eu não to dando conta de fazer, você me ajuda? Ai ele começou a fazer, 
então eu acho assim que se ele quisesse, ele conseguiria fazer, então ele está entre as 
pessoas que conseguem desenvolver, aprender. Ele tem uma letra muito bonita, 
consegue ler bem, gosta de ler, fala muito bem, então assim, ele seria assim uma 
pessoa que se tirasse dele essa parte da violência, e conseguisse trabalhar nele a 
questão da disciplina, ele ia aprender direitinho e avançar. Agora, sobre o Keca eu 
conversei com a mãe também. Perguntei à ela como foi a alfabetização dele. Ela 
disse que foi de pula-pula, de uma escola para outra, porque a escola não dava conta 
de ensinar pra ele, ai ele ia ficando com vergonha, se sentindo discriminado, 
começava a dar problema pra ela. Ele tomava remédio e por isso dormia durante as 
aulas. Ao nascer, passou da hora e deu uma lesão no cérebro. Ai eu perguntei se ela 
já tinha passado isso pra escola. Ela disse que não, ninguém nunca tinha perguntado 
e que eu estava sendo a 1ª pessoa que perguntava e se interessava sobre isso. Pedi 
pra ela trazer o laudo do neurologista que faz o acompanhamento dele, pra escola 
tomar ciência e guardar a comprovação na pasta dele. A mãe perguntou pra mim 
assim: Você percebeu alguma coisa na sala de aula? Eu respondi que sim e 
acrescentei: Como é o Keca na sua casa, quando você vai acompanhá-lo nas tarefas 
de casa? Ela respondeu que tudo que perguntava ele sabia responder, mas que não 
conseguia escrever o que sabia falar. (ANEXO Z – questão nº. 4.5.4).  
 

 

Esse diálogo demonstra a importância da parceria da família com a escola no trabalho 

educativo com esses alunos, ao mesmo tempo em que atesta a profundidade dessa questão, 

que muitas vezes escapa às possibilidades do professor na sala de aula, e da escola na gestão 

desse processo. No entanto, destaca também que, ainda que não possam resolver todos os 

problemas que envolvem a educação e a formação desses meninos e meninas em situação de 

defasagem escolar, a escola e o professor podem tomar algumas iniciativas, mesmo pareçam 

muito pequenas diante da dimensão do problema, mas que estão ao seu alcance, como por 

exemplo, a de conversar com os pais desses alunos para saber um pouco mais da vida de seus 

filhos, a vida extra-escolar desses alunos, e, a partir daí pensar formas de lidar com as 

diferentes situações.    

Retomando as reflexões acerca das dificuldades da professora no desenvolvimento do 

trabalho pedagógico com a matemática, encontram-se, sobretudo, as defasagens de 
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conhecimento dos alunos, defasagens básicas como o conhecimento da tabuada, das quatro 

operações fundamentais, de vocabulários da própria língua portuguesa – por exemplo: idem, 

respectivamente – e de termos da matemática também – por exemplo: equivalente, 

congruente, semelhante, diagonal, paralelo, perpendicular, dentre outros – além das imensas 

dificuldades geradas pelas deficiências de alfabetização e as dificuldades de leitura e 

letramento desses alunos – já ressaltadas antes – o que dificultou muito a compreensão desses 

alunos nos conteúdos matemáticos nesta classe.  

Nessa perspectiva, destacamos Smole & Diniz, (2001, p. 72), ao acentuarem que:  

 

A dificuldade que os alunos encontram em ler e compreender textos de problemas, 
está, entre outros fatores, ligada à ausência de um trabalho específico com o texto do 
problema. O estilo no qual os problemas de matemática geralmente são escritos, a 
falta de compreensão de um conceito envolvido no problema, o uso de termos 
específicos da matemática que, portanto não fazem parte do cotidiano do aluno e até 
mesmo palavras que tem significados diferentes na matemática e fora dela – total, 
diferença, impar, média, volume, produto – pode constituir um obstáculo para que 
ocorra a compreensão.  

 

Nesse sentido vale ressaltar uma importante declaração feita pela professora na 1ª 

entrevista (Anexo Z), na qual questionamos exatamente sobre o tipo de trabalho que estava 

desenvolvendo com os alunos em termos de ajudá-los nessa questão das deficiências na 

alfabetização: 

 

Pesquisadora: O Projeto Acelerar para Vencer, em sua proposta, sugere que todos 
os conteúdos sejam trabalhados de forma interdisciplinar com ênfase na leitura, 
interpretação e produção de texto, em todas as disciplinas, inclusive na matemática, 
e com foco no letramento. Como você tem desenvolvido seu trabalho nesse sentido? 
(questão nº. 3.5)  
 
Regina: Então, nesse sentido assim, eu fiz um trabalho. [...] depois, por meio de 
uma auto-avaliação, e, quando tive acesso, por acaso a um material de alfabetização 
que encontrei sobre a mesa dos professores, percebi que eu até estava, mesmo sem 
saber, tentando pelo caminho certo. O que eu fazia. Quando eu trabalhava panfleto, 
tablóide de loja, o que eu fazia. Eu pedia para os alunos recortarem e depois eles 
tinham que propor um enunciado. Então naquilo ali ele tinha que escrever o que a 
imagem falava, ou ainda eu dava um enunciado e eles tinham que fazer a ilustração. 
Da ilustração eles tinham que fazer a problematização, o esquema, depois as 
resoluções. Então eu trabalhei dessa forma, nesse tópico aí. O que faltou? Eu pedi no 
plano de intervenção, pra analista educacional da SRE, responsável pela assistência 
ao Projeto aqui na escola, que fosse oferecido pra gente uma oficina de 
alfabetização, oficina de verdade, porque professor de matemática ele tem muita 
dificuldade em, assim, de forma geral eu acho que todos os professores têm essa 
dificuldade, em lidar com problemas de alfabetização, eu não sei alfabetizar, não fui 
preparada pra isso, e, no entanto, encontro essa situação na minha sala de aula.  
 
Pesquisadora: E não houve um retorno pra você sobre isso? (questão nº. 3.5.1).  
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Regina: Não como eu pedi. Foi assim, passou um tempo tinha um papelzinho com 
um convite da SRE que dizia assim: Professores de Língua Portuguesa, estamos 
oferecendo uma oficina de alfabetização [...]. Aí eu cheguei à supervisora e falei 
assim: Eu quero participar daquela oficina de alfabetização que está falando ali. Aí 
ela falou assim: ah, mas aquilo ali é só pra professor de português. Ai eu falei ah não 
pode ir um professor assim, tal, tal e tal, ai ela falou assim: ah, mas não tem 
ninguém pra te substituir na sua classe. E assim o assunto terminou. Não participei 
da oficina, porque não tinha como pagar um professor por minha conta.   

 

Além de tudo que foi mencionado até aqui, quanto às dificuldades enfrentadas pela 

professora no desenvolvimento de seu trabalho pedagógico com a matemática junto a esses 

alunos em distorção, aliava-se ainda a displicência desses com relação aos seus materiais 

escolares, não trazendo nem o necessário para a aula, como régua, lápis, borracha, cadernos e 

livros, além da irregularidade de frequência às aulas, que inviabilizava a sequência de 

abordagem dos tópicos que eram iniciados. Como dizia a professora: uma aula nunca contém 

os mesmos alunos, é sempre uma rotatividade. Eu nunca consigo saber de fato quem 

participou de uma determinada parte do conteúdo ou não. (fala da professora – extraído das 

anotações do diário de campo referentes à aula do dia 26/09/2009).   

A professora falou ainda das dificuldades encontradas quanto ao processo de avaliação 

dos alunos. Pela proposta do Projeto, esses alunos deveriam ser cotidianamente avaliados, e a 

avaliação diagnóstica teria que ser uma constante nessas classes, além do que, a avaliação 

qualitativa superar a modalidade quantitativa. Considerou essa uma grande dificuldade porque 

não sabia como fazer esse trabalho. Não sabia como proceder nesse sentido, por tudo que já 

foi colocado até aqui quanto ao perfil dos alunos e ao contexto de desenvolvimento desse 

trabalho.  

No entanto, empenhou-se em buscar formas diferenciadas de avaliar os alunos de 

maneira a contemplar as diversidades individuais que identificou naquela classe. Em nossas 

observações em campo, pudemos testemunhar o cuidado e carinho dessa professora nessa 

questão, pois, sempre que dava o visto nos cadernos ou em alguma atividade, ou mesmo nas 

avaliações bimestrais, sempre deixava registrado um elogio, uma palavra de reavivamento 

para os alunos. As imagens abaixo nos dão uma ideia desse trabalho:  
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Figura 6 – Imagem do caderno de Matemática do aluno Lely 

 
Fonte: Arquivo da Pesquisadora 

 

 

Figura 7 – Imagem do caderno de Matemática do aluno Jota 

 
Fonte: Arquivo da Pesquisadora 

 

Além dessas imagens, trazemos também o depoimento da professora acerca dessa 

estratégia:  

 

Pesquisadora: Como é que você avalia os alunos: diariamente, periodicamente? 
(ANEXO Z – questão nº. 4.1).  
 
Regina: Eu procurei fazer um trabalho assim: Como o aluno iniciou, começou e o 
que ele desenvolveu ali. Eu não fiquei presa se ele estava aprendendo conteúdo 
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específico de matemática, mas também não deixei de me preocupar com isso, 
porque sabia que precisaria depois. Então assim, toda vez que eu terminava um 
conteúdo eu avaliava se eles tinham aprendido. Se eles não tivessem aprendido, eu 
voltava no conteúdo. Só que eu voltava com outro livro, outra estratégia, outra 
linguagem, então, eu fiz bastante isso. Tentei vários recursos. Eu fiquei assim, Eu os 
avaliava individualmente, nas colocações deles, mais direcionada para os avanços 
deles. Eu apliquei avaliação escrita, como a gente aplica no ensino regular também, 
pois, essa será a realidade que ele encontrará quando voltar para a escolaridade 
regular, mas mesmo assim, as avaliações que apliquei nesse sentido, foram dentro 
daquilo que a gente trabalhou. E, tem alunos ali que, realmente eles estão 
preparados, igual assim meninos de ensino regular, conseguirão acompanhar uma 
turma regular. Mas tem outros alunos, igual, por exemplo, a Lia, o Tita e o Rag, que 
eles precisariam de um tempo maior, porque eles têm uma dificuldade muito grande 
e foi detectada assim de alfabetização mesmo.  
 

 

Como tínhamos presenciado muitas avaliações realizadas em duplas, perguntamos à 

professora:  

 

Pesquisadora: Presenciei algumas vezes em que estive no campo avaliações que 
você aplicou em duplas, então, gostaria de saber se, as avaliações quantitativas, 
escritas, as que você avaliou conhecimento do conteúdo trabalhado, se foram sempre 
realizadas em dupla ou se, em algum momento você aplicou de forma individual? 
(ANEXO Z – questão nº. 4.1.1).   
 
Regina: Não, eu dei de todas as formas: dei trabalho em grupo, trabalho individual, 
dei provas individuais, dei em grupo, trabalhei com os textos, valorizei a frequência, 
a participação nas aulas, entre outros. A única coisa disso tudo que não funcionou 
foi o trabalho individual levado pra casa. Ele voltava do mesmo jeitinho que ele foi. 
Mesmo sendo avaliativo. Aí, como esse recurso não estava surtindo efeito, eu parei e 
utilizei mais aqueles que davam pra gente um resultado positivo, entendeu? Porque 
assim, você passava tarefa eles não faziam, então eu parei de utilizar esse tipo de 
atividade e busquei outros recursos.  
 
Pesquisadora: No Projeto a questão da autoestima dos alunos é muito enfatizada, 
isto é, orienta que seja trabalhada a autoestima desses alunos como condição 
fundamental para sua aprendizagem e na retomada de confiança em sua capacidade 
para aprender. Nesse sentido, observei inúmeras vezes que, sempre que você dava o 
visto em alguma atividade na sala de aula, e mesmo nas provas ou trabalhos 
avaliativos realizados por eles, você sempre deixava um recadinho, um elogio, uma 
palavra de estímulo. Qual era seu objetivo com essa atitude? (ANEXO Z – questão 
nº. 4.3).   
 
Regina: Bom, primeiro, ah, isso é importante. Todos os alunos quando eu comecei 
com eles, a autoestima deles gente, nossa era muito debilitada, [...] muito. E assim, 
uma autoestima assim de que eles não iam aprender, de que eram burros. Eles 
falavam que não gostavam de escola, porque assim, quando a gente começa a gente 
quer saber um pouquinho deles, e eu perguntava assim, qual era a importância da 
escola na vida deles, o que eles queriam, o que estavam buscando ali. Eles odiavam 
matemática, eu perguntei no início, aí o que eu fiz, eu comecei a trabalhar, ressaltar 
o elogio, a gente gosta de ser elogiado, aí eu comecei o acompanhamento pelo 
caderno, porque o caderno, como eu não conhecia nada deles o caderno era assim o 
espelho deles, um caderno por exemplo, organizado isso quer dizer assim que aquele 
menino tem, é, etapas assim, ele vai de degrau em degrau, ele vai passo a passo, 
então eu acompanhava no caderno. Agora, tinha uns assim, igual a Lia, cada dia ela 
tinha um caderno, mas mesmo assim eu dava visto, colocava as apreciações, pra ver 
se ela organizava o caderno, pra ver se aquilo ali era um estímulo pra ela, estar 
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seguindo o passo a passo, pra ela despertar o interesse, dar conta, o menino não pode 
queimar etapas. Senão ele não consegue crescer. Começa ali, do mais simplesinho 
até o mais avançado. Então, as apreciações foram feitas tanto no caderno quanto nas 
avaliações individuais e também em grupo.  

 

 

Vale acentuar que, dentre todos os professores dessa classe a que tinha mais afinidade 

e que era mais aceita pelos alunos era exatamente a professora de matemática, com quem os 

alunos desenvolveram uma amizade muito expressiva, fazendo confidências, procurando-a 

fora da sala de aula pra contarem alguma conquista ou mesmo algum problema que estavam 

enfrentando, no entanto, ainda assim, todos os problemas que mencionamos ao longo dessa 

discussão ocorreram.   

Vale também ressaltar que, mesmo demonstrando cansaço, desânimo e 

desapontamento em alguns momentos durante o período em que estivemos no campo, a 

referida professora de matemática sempre nos surpreendida dando a volta por cima, tirando do 

fundo do baú uma força e uma persistência que pensávamos não existir mais diante de tantas 

barreiras. O que pudemos presenciar e constatar, foi que ela nunca desistiu desses alunos, 

sempre buscava formas diferentes de trabalhar os conteúdos, investia em posturas diversas de 

abordagem em suas aulas e primava pela aprendizagem deles.  

Assim, ainda na primeira entrevista, nos interessou saber como se sentia ao findar de 

sua atuação no Projeto, em relação ao início de seu trabalho naquela classe:  

 

Pesquisadora: Finalizando, gostaria que falasse como você se sentia no início do 
projeto (quais eram suas expectativas, medos) e como se sente agora? (ANEXO Z – 
questão nº. 5.4).  

 
Regina: Bom, no início do trabalho nesse Projeto eu sentia assim: nossa, menos 
alunos, um ponto positivo, vai dar pra desenvolver um trabalho bom. A proposta 
interdisciplinar, e tudo mais. A minha expectativa era a de que ia funcionar, até 
porque a proposta dizia que teria um supervisor pra gente. Aí, foi passando o tempo, 
o que foi acontecendo. Fui ficando igual uma ilha, sozinha, isolada. Então, eu 
procurei fazer a minha parte da melhor maneira possível. Dentro da ideologia que 
estava sendo proposta, mas só do meu jeito, então assim, avaliar se estava certo ou 
errado, ninguém avaliou. Se eu fiz certo ou errado. Se estava no caminho ou não.  
 

 
Também, na última entrevista que realizamos com essa professora – em 23/12/2009 – 

novamente falou sobre suas expectativas e frustrações, conforme depoimento a seguir:  

 

Regina: Então, é como te falei na primeira entrevista. No início do trabalho nesse 
Projeto eu sentia que pelo número de alunos por turma isso seria um ponto positivo, 
daria pra desenvolver um trabalho bom. A proposta interdisciplinar, e tudo mais, eu 
acreditei que aquela seria uma chance ímpar, quase um sonho para professores em 
uma escola pública estadual. A minha expectativa era a de que ia funcionar, até 
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porque a proposta dizia que teria um supervisor pra gente. Aí, foi passando o tempo, 
o que foi acontecendo? Fui me sentindo como uma ilha, isolada, sozinha, 
desamparada, um barco impotente em meio a um mar agitado, desconhecido. Então, 
eu procurei fazer a minha parte da melhor maneira possível. Dentro da ideologia que 
estava sendo proposta, mas do meu jeito. Se estava no caminho ou não isso eu não 
tenho clareza, apenas algumas ideias. Então eu tenho essa frustração, de pensar que 
poderia ter sido diferente, se tivesse havido mais apoio, mais assistência, mais 
preparo, mais interesse de quem elaborou, sabe. Por alguns alunos, não sei quantos, 
eu pude fazer alguma coisa, que estava ao meu alcance, mas para outros, eu não 
pude. Foi o caso do Tita, que foi um menino apático, e que particularmente não 
consegui avaliar nenhum tipo de emoção, ou sentimento, ou aprendizagem nele, uma 
vez que ele faltava muito e quando estava ficava isolado, eu não conseguia fazê-lo 
participar de nenhuma atividade, em grupo ou outra modalidade. Tentei tudo que eu 
sabia, mas não consegui. Outro caso foi o da Lia. Pelo grau de dificuldade dela, ela 
se encontra num estágio assim que eu, como profissional, não consigo fazer quase 
nada por ela. Eu não tenho nenhuma experiência com o caso dela. (ANEXO AC – 
questão nº. 7).   

 

 
 Ainda nessa perspectiva de saber como a professora se sentia diante do trabalho no 

Projeto, abordamos, nesta última entrevista, sobre o objetivo da proposta PAV de levar o 

professor à elevação de seu autoconceito. Nosso interesse foi saber se isso tinha ocorrido no 

caso dela, em relação a seu trabalho no Projeto. Essa abordagem foi feita ao propormos è ela a 

palavra-chave “autoconceito”. A resposta obtida nessa entrevista não foi diferente da resposta 

dada por ela na primeira entrevista. No recorte a seguir podemos ver como respondeu pela 

segunda vez a questão:  

 

Regina: [...] eu não sei bem se é por aí, de autoconceito e tal, mas uma coisa eu sei: 
foi que eu trabalhei muito comigo mesma, que todo mundo é capaz de aprender. Só 
que não da mesma forma, e que eu, como professora tenho muito haver com isso. 
Até aqui, mesmo com todas as dificuldades, sinto que cumpri meu papel, dentro do 
possível.  Mas tenho muito que aprender ainda sobre esses alunos e sobre o trabalho 
pedagógico para esse perfil. Sei que é necessário empenho e interesse de todos nessa 
direção.  Então, se elevou ou não, eu não sei, mas, de muitas formas mexeu sim com 
essa questão. (ANEXO AC – questão nº. 8).  
 
 

Encerramos assim nossas considerações nesse tópico, destacando ainda um trecho, 

também extraído de uma das entrevistas com a professora (anexo AB), e que demonstra com 

clareza sua profunda crença na importância do trabalho pedagógico com esse público de 

alunos:  

Regina: [...] eu acho assim que, quando a gente vai começar alguma coisa a gente 
tem assim que ter uma esperança. Quando a gente acredita a gente passa isso para os 
alunos. A gente trabalha a autoestima deles. Sabe aquela prática de colocar o 
bilhetinho no caderno? Aquilo lá funciona muito bem. Porque assim, enquanto eu 
estava fazendo aquilo eu tinha uma resposta muito positiva, e vou te falar, desde o 
mais jovem até o mais velho. Eu coloco parabéns, eu coloco notinha, em todos os 
cadernos porque você trabalha com menos alunos. [...] se você conseguir vencer 
uma barreira daquele aluno já é uma coisa positiva, né? Então, a minha autoestima é 
trabalhar a autoestima deles. Ensiná-los a gostar, mesmo que eles não consigam 
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aprender tudo, mas eles têm que querer, tem que buscar conhecimento. E isso vem 
do professor. Percebo as pessoas mais antigas na carreira, estão muito desmotivadas 
pelo salário, e eu comecei a entrar nesse processo de desmotivação também, mas, só 
que a gente não pode deixar isso acontecer porque o trabalho da gente dentro da sala 
de aula vai ficando cada vez mais árduo, mais difícil, mais cansativo. Eu não, eu 
posso até desanimar, mas depois de tentar, tentar de muitas formas, de todas as 
formas possíveis, antes de tentar eu não desanimo. (questão nº 2).    
 
 

Outro ponto sobre o qual nos propusemos a dialogar nesse eixo foi trazer elementos, 

que explicitassem melhor quem é a professora que desenvolveu o trabalho pedagógico com a 

matemática no PAV, e sobre a qual temos dialogado ao longo dessa seção.  

O objetivo nesse tópico foi o de trazer à luz elementos do âmbito profissional e 

pessoal dessa docente, a fim de refletirmos principalmente sobre o que temos colocado ao 

longo desse trabalho, em termos de possibilidades e desafios da atuação em classes de 

aceleração da aprendizagem, sobretudo no que tange à importância de ter um perfil docente 

para atuar junto a alunos com histórias de fracasso escolar.  

Tendo em vista esses propósitos, além das entrevistas realizadas com a referida 

professora, também foi aplicado um questionário (apêndice C), a fim de nos aproximarmos o 

máximo de seu perfil socioeconômico e cultural e desvendarmos elementos que escaparam 

aos nossos olhos de observadoras. Foi com base nesses diferentes instrumentos, que 

apresentamos na sequência algumas considerações acerca dessa docente.  

 

4.2.3.2 Quem é essa professora que ensina matemática no PAV? 

 

 Sob o foco de nosso olhar atento, tudo levava a crer que essa professora era solteira, 

pois, com aparência bastante jovem, nos parecia ainda não ser mãe. Pensávamos também que 

ela trabalhava apenas na escola onde a pesquisa se desenvolveu, pois, essa seria a única 

explicação para tanto dinamismo, criatividade e esperança – características que identificamos 

cotidianamente nessa docente durante a maior parte de nosso convívio no campo ao seu lado.  

 No entanto, o que nos mostrou o questionário e diversas conversas que tivemos com 

ela ao longo desse período, foi bem outra realidade, e que aqui explicitamos por 

consentimento absoluto dela mesma.  

 Por trás daquela mulher forte, olhar seguro, postura firme e decidida, empolgação, 

dedicação e dinamismo, havia uma pessoa frágil, um ser humano como outro qualquer, com 

suas fraquezas, inseguranças, dúvidas e mesmo carências.  
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 Nascida a nove de março de 1979, estava, no ano de realização dessa pesquisa – 2009 

– com 30 anos de idade. Recém separada, mãe de dois filhos: um menino e uma menina, que 

estavam respectivamente com cinco anos e um ano de idade, estava nesse ano trabalhando em 

três períodos diários de aula – de manhã, à tarde e a noite – em duas escolas distintas. Não 

possuía carro, fazia todo o percurso a pé. Como não contava mais com sua mãe em vida, teve 

que contratar uma babá para cuidar de seus filhos, para que pudesse trabalhar, no entanto, o 

serviço doméstico da casa ficava dividido entre elas nos momentos em que não estava na 

escola, já que pra manter duas ajudantes ficaria muito dispendioso.  

 Por essas informações é possível dizer que, se fôssemos tentar compreender seu 

desempenho profissional pautado nos elementos de sua vida pessoal, chegaríamos à conclusão 

da impossibilidade de se desenvolver qualquer trabalho bom, diante de tantas dificuldades, até 

porque a todo esse quadro alia-se a precariedade do trabalho docente, que submete o professor 

ao isolamento da sala de aula, e a condições ínfimas de trabalho. No entanto, não foi o que 

presenciamos e que relatamos nesse sentido em diversos momentos desse nosso trabalho no 

que se refere a essa professora.  

Considerando sua jornada diária de trabalho, nos interessou saber alguns detalhes 

acerca da forma como lidava com a questão de sua indisponibilidade de tempo, e quanto à 

importância da dedicação ao preparo das aulas, assim, em questionário (apêndice AC) 

perguntamos:  

 

Você considera importante preparar suas aulas, estudar diariamente, ou, costuma ir para a 
sala de aula sem prepará-las confiando em sua experiência? (questão nº. 2.7 - item II),  
  
Resposta da Regina: Considero de extrema importância, pois, é necessária a escolha de um 
material adequado ao perfil dos alunos, até porque cada turma é diferente uma da outra. 
Sempre que preparo aula penso no público de alunos para o qual aquela aula se destina, 
observando os interesses de cada faixa etária e tentando associar esses ao conteúdo que 
precisa ser abordado.  
 
Como você se organiza no preparo de suas aulas diárias, tendo em vista seu período triplo de 
trabalho? (questão nº. 2.9 – item II): 
 

Resposta da Regina: Esse foi um dos grandes desafios que tive que enfrentar esse ano, 
porque tenho muito pouco tempo para isso, então, utilizo os finais de semana. Estudo e 
elaboro material, busco material nos livros, na internet, nas revistas, e tento deixar tudo mais 
ou menos organizado para a semana toda. Depois, em um ou outro horário vago que tenho 
na escola, não perco tempo, reorganizo esse material, retirando ou acrescentando coisas que 
julgo necessário tendo em vista a turma onde vou utilizá-los.  
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Em termos de formação profissional, essa docente possui graduação em Matemática – 

licenciatura plena em matemática pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Já atuando 

na educação há sete anos, e, desde o início de sua carreira, com Projetos, inicialmente apenas 

com a EJA e agora com o PAV. No ano de 2009 inclusive foi o primeiro ano em que também 

assumiu, além de classes em Projetos, classes na escolaridade regular.   

Quanto à sua opção pela matemática e pela profissão professor, fizemos as seguintes 

perguntas:  

O que você destacaria como fatores que influenciaram sua opção pela profissão professor e 
pela matemática?(questão nº. 3.2 – item III).  
 
Resposta da Regina: Minha paixão pela matemática e a postura e atuação dos professores de 
matemática que tive quando eu era aluna. Tudo isso me despertou para essa área e essa 
profissão.  
 

Quanto ao ensino e aprendizagem da matemática na escola:  

 

Como você vê a questão do ensino e aprendizagem da matemática na escola, de forma geral? 
(questão nº. 2.10 – item II).   
 
Resposta da Regina: Sinto que os alunos que gostam mais dessa disciplina geralmente 
apresentam maior facilidade pra aprendê-la, e os demais, além de não gostarem, trazem 
dificuldades de anos anteriores, acumulando o desinteresse e dificultando o trabalho do 
professor, principalmente pela diversidade de alunos e de casos em uma mesma classe. Muito 
embora quanto ao fato de gostar e ter facilidade, ou de não gostar e ter dificuldade, não 
tenho muita clareza, porque nunca sabemos o que vem primeiro, e tem também muitos outros 
fatores envolvidos, como, condições emocionais, sociais, dentre outras, com as quais, nós 
professores, não formos preparados para lidar. Na Universidade só trabalhamos conteúdos, 
e mesmo assim, saímos sem saber uma porção de coisas. Aprendemos na escola da vida, na 
labuta mesmo. Só que ai são os alunos e nós que sofremos as consequências. 
 
 Quanto ao trabalho no Projeto PAV e à sua atuação:  

 
Como você viu o trabalho com alunos em aceleração da aprendizagem? (questão nº. 4.3 – 
item IV).   
 
Resposta da Regina: A cada dia um desafio. Cresci muito profissionalmente com eles. 
Busquei novos conhecimentos para tentar atingir a todos, para tentar despertá-los para a 
aprendizagem e isso demanda muita dedicação e crença na capacidade de cada um deles.  
 
Em sua opinião, os alunos do PAV apresentam maiores dificuldades de aprendizagem do que 
os alunos do ensino regular? (questão nº. 4.7 - item IV).   
 
Resposta da Regina: Num primeiro momento eu diria que sim. Realmente os alunos 
apresentam sérias dificuldades, não sei se propriamente de aprendizagem, ou se as imensas 
defasagens agravam essa situação. Como temos conversado desde o início dessa pesquisa, é 
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difícil precisar se a dificuldade desses alunos é de fato uma dificuldade ou se implicações de 
muitas perdas em sua trajetória. Do que pude sentir, existem algumas dificuldades, mas 
existem muitos fatores a elas relacionados que precisariam ser mais bem esclarecidos. Como 
eu já tinha afirmado antes, nessa perspectiva em que estamos falando, sempre vai haver um 
ou dois, ou mais alunos que necessitam do espaço PAV pra se desenvolver [...] mas isso é 
também uma deficiência da escola, e da sociedade.  
 
Que aspectos positivos e que aspectos negativos você pode destacar quanto à separação dos 
alunos multirrepetentes dos alunos do ensino regular? (questão nº. 4.10 – item IV).   
 
Resposta da Regina: Positivos: eu diria que a quantidade menor de alunos por turma facilita 
o trabalho do professor, porque pode trabalhar com grupos menores, fazer um atendimento 
mais individualizado; também a questão de poder trabalhar apenas em cima das defasagens 
dos alunos, é bom, porque não tem a pressão que tem no regular, de ter que vencer o 
programa. Negativos: é que, mesmo podendo teoricamente trabalhar apenas em cima das 
dificuldades desses alunos isso nem sempre é possível, porque nós professores não sabemos 
como fazer, não temos preparo e nem apoio para esse trabalho. Outra coisa é a exclusão dos 
alunos, ainda que dentro da escola, mas privados de uma série de situações que poderiam 
estar vivenciando se não tivessem sido reprovados tantas vezes, além disso, não tenho clareza 
de que a metodologia adotada no PAV de fato contribui para a formação desse aluno, porque 
depois, quando egresso do Projeto, ele retorna ao ensino regular com metodologias 
tradicionais e com as mesmas cobranças de sempre em cima de conteúdos e saberes, porque 
lá na frente tem a barreira do vestibular, e ai eu penso: será que ele vai estar preparado para 
isso?  
 
Qual (is) fatores considera ter (em) sido facilitador (es) para sua atuação no PAV? E qual 
(is) considera dificultador (es)? (questão nº. 4.16 e 4.17 – item IV).   
  
Resposta da Regina: Considero como facilitadores o meu amor à profissão e o fato de 
trabalhar sete anos em escolas marginalizadas e que atendem a Projetos, isto é, minha vasta 
experiência com esse perfil de alunos. Como dificultadores destaco minha indisponibilidade 
de tempo, estou exausta por trabalhar intensamente em três períodos diários de aula e ainda 
estender para fora da escola esse trabalho; destaco também a falta de apoio pedagógico ao 
Projeto, de compromisso político efetivo com maiores investimento na capacitação do 
professor e no cuidado em propiciar condições de trabalho e dedicação a esse tipo de 
educação, além disso, em minha visão faltou também um acompanhamento aos alunos no que 
tange às suas dificuldades emocionais e sociais.  
 
 
Como se sente agora, trabalhando nessa classe de aceleração? (questão nº. 4.20 – item IV).   
 
Resposta da Regina: Sinceramente? Hoje? Uma vitoriosa.  
 

4.2.3.3 Por onde caminham os alunos do PAV que participaram da pesquisa?  

 

 Como acentuado, o objetivo desse tópico foi o de explicitar o que aconteceu com os 

alunos do PAV, da classe observada, em termos de continuidade dos estudos. Assim, 

pretendemos responder a duas perguntas em especial:  
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1) Os alunos que estavam no 1º período de Aceleração em 2009 – ano de início dessa 

pesquisa – continuaram no Projeto no ano subsequente para cursarem o 2º período, ou 

foram reintegrados na escolaridade regular?  

2) Onde se encontram os alunos egressos do PAV no ano de término dessa pesquisa – 

2011 – isto é, os alunos participantes da pesquisa e que, segundo informações obtidas 

na questão anterior – questão nº 1 - permaneceram no PAV, para cursar o 2º período, 

foram reinseridos na escolaridade regular? E os alunos que já haviam sido 

reintegrados no ano anterior, desde início de 2010, continuam estudando? 

Interromperam? Reprovaram novamente?   

Embora nosso objetivo nessa investigação não contemple o acompanhamento dos 

alunos egressos do PAV, fizemos a abertura desse espaço para trazer alguns resultados, por 

considerarmos que isso não caracteriza propriamente um acompanhamento, visto que apenas 

citaremos, em termos de continuidade de estudos, a situação atual dos alunos que participaram 

dessa pesquisa, mais especificamente por acreditarmos que esses resultados, ainda que não 

tenham sido analisados e discutidos, contribuirão no entendimento de nossas interpretações e 

poderão subsidiar novas reflexões e investigações no futuro.  

 Os referidos resultados encontram-se apresentados no quadro a seguir – Quadro 8 – 

cujo conteúdo buscou fornecer reposta às duas questões acima colocadas. Nesse quadro, em 

conformidade com o que delineamos desde o início da pesquisa quanto ao sigilo dos sujeitos, 

os nomes dos alunos são trazidos por meio de seus respectivos pseudônimos – conforme 

quadro 4, seção III, subseção 3.5.   
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QUADRO 8 – Trajetória dos alunos do PAV participantes da pesquisa no período de 2009 a 
2011. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

A análise desse quadro nos levou a destacar algumas observações importantes acerca dos 

alunos envolvidos nessa pesquisa, no caso, com relação à sua trajetória escolar desde que 

foram encaminhados para a Classe de Aceleração. Abaixo, a síntese de algumas dessas 

análises:   

Aluno (s)/ 

Pseudônimos 

Situação 

em 2009 

Situação em 2010 Situação em 

2011 

Idade do 

aluno em 

2011 (anos) 

Turno em que 

freqüenta a escola 

(2011)  

1- Ada  1º PAII 2º PAII (A tarde) 1º ano EM R 16 Matutino 

2- Ben  1º PAII 2º PAII (A tarde) I 18 __ 

3- Keca  1º PAII 2º PAII (A tarde) 1º ano EM R 16 Matutino 

4- Caco  1º PAII 2º PAII (A tarde) I 16 __ 

5- Rique  1º PAII 2º PAII (A tarde) 1º ano EM R 17 Matutino 

6- Caty 1º PAII 2º PAII (A tarde) 1º ano EM R 16 Matutino 

7- Edy 1º PAII 2º PAII (A tarde) 1º Ano EM R 17 Noturno 

8- Gy 1º PAII 2º PAII (A tarde) 1º ano EM R 16 Matutino 

9- Guima 1º PAII 2º PAII (A tarde) 1º ano EM R 18 Matutino 

10- Goi  1º PAII Inserido no 8º Ano 

do Ensino Regular 

I 15 __ 

11- Jota 1º PAII 2º PAII (Noturno) 1º ano EM R 18 Noturno 

12- Jotinha 1º PAII 2º PAII (A tarde) 1º ano EM R 16 Matutino 

13- Lia 1º PAII 2º PAII (A tarde) 2º PAII 16 Noturno 

14- Rag 1º PAII 2º PAII (A tarde) 2º PAII 16 Noturno 

15- Nany  1º PAII 2º PAII (A tarde) 1º ano EM R 16 Matutino 

16- Dado  1º PAII 2º PAII (Noturno) 2º PAII 17 Noturno 

17- Rony  1º PAII 2º PAII (Noturno) I 17 __ 

18- Tita  1º PAII Inserido no 7º Ano 

do Ensino Regular 

I 15 __ 

19- Vic   1º PAII Inserido no 8º Ano 
do Ensino Regular 

8º Ano do 
Ensino 
Regular 

15 Matutino 

20- Lely  1º PAII 2º PAII (A tarde) 1º ano EM R 16 Matutino  

Siglas utilizadas no quadro Significado das siglas 

1º PAII 1º Período de Aceleração II (corresponde ao 6º e 7º 
anos do Ensino Regular) 

2º PAII  2º Período de Aceleração II (corresponde ao 8º e 9º 
anos do Ensino Regular)   

EM R  Ensino Médio Regular  

I Infrequente – não está frequentando a escola  
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o Os alunos com idade superior a 16 anos (salvo alguns poucos casos) passaram a 

freqüentar o ensino noturno, uma vez que as vagas no matutino são reservadas aos 

alunos mais novos;  

 

o Alguns desses alunos que foram encaminhados para o período noturno, acabaram por 

desistir da escola, como observamos no caso dos alunos: Ben, Caco e Rony. Embora 

não tenhamos clareza sobre qual (is) motivos estariam envolvidos nessa questão;  

 

o O aluno Goi foi reinserido, em 2010, no Ensino Regular – 8º ano – porém, por motivos 

disciplinares e de falta de interesse nos estudos, não estava conseguindo acompanhar a 

turma regular. Em 2011 esse aluno deixou de frequentar a escola. Não temos 

informações sobre os motivos desse abandono;  

 

o A aluna Lia, que apresentou, ao longo de 2009, quando freqüentava o 1º período de 

Aceleração, sérias deficiências de alfabetização e letramento, permaneceu na classe de 

aceleração para cursar o 2º período, e, por não ter adquirido as habilidades e 

competências mínimas necessárias à sua reinserção na escolaridade regular, foi 

reencaminhada para a classe de Aceleração de 2º período em 2011;  

 

o Os alunos Rag e Dado, que apresentaram ao longo de 2009, no 1º período de 

Aceleração, tanto problemas de defasagem de alfabetização e letramento, quanto 

problemas disciplinares, sobretudo de relacionamento, e que, em 2010 frequentaram o 

2º período de Aceleração, foram encaminhado novamente para a classe de aceleração 

no ano de 2011, considerados inaptos ao acompanhamento da escolaridade regular;  

 

o O aluno Rony freqüentou em 2010 o 2º período de Aceleração no período noturno, e, 

em 2011 abandonou a escola. Não temos informações sobre seus motivos;  

 

o O aluno Tita, que freqüentou em 2010 o 7º ano do Ensino Regular, devido às suas 

freqüentes ausências acabou abandonando a escola em 2011;  

 



307 

 

o O aluno Vic foi reinserido na escolaridade regular (8º ano) em 2010, no entanto, não 

conseguiu acompanhar a turma, e foi reprovado, sendo matriculado novamente no 8º 

ano regular, em 2011.  

 

Como já mencionado antes, embora nosso objetivo não tenha sido o de investigar os 

egressos do Projeto, consideramos importante tecer essas considerações. Finalizamos nossas 

discussões na presente seção com a seguinte indagação:  

 

Se os alunos egressos do PAV e que hoje cursam o Ensino Médio Regular, não conseguirem 

acompanhar esse ensino no novo contexto de escolaridade, o que acontecerá com eles, ou 

seja, abandonarão a escola? Serão encaminhados para a EJA? Permanecerão na escola 

gerando nova demanda de correção de fluxo?     
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V CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque 
indaguei, porque indago e me indago.  Pesquiso para constatar, constatando, 
intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 
conheço e comunicar ou anunciar a novidade. (Paulo Freire, 1997, p. 25).  
 

 
 Iniciar a redação dessa pesquisa foi para nós trabalho bastante delicado, tendo em vista 

o peso da responsabilidade que sentimos em traduzir por meio de palavras toda a riqueza do 

que vivenciamos durante nosso convívio no campo, e principalmente por termos a consciência 

de que a partir daquele momento, teríamos que escolher a melhor forma para anunciá-las, 

colocá-las à mostra.  

No entanto, devemos admitir que a conclusão tem sido uma tarefa ainda mais difícil, 

sobretudo pela sensação do inacabado, do não dito e do imenso desejo de dizer mais. 

Entretanto é chegado o momento de fazê-lo e assim prosseguimos com esse dever prazeroso.  

Nessa seção final, pretendemos não simplesmente repetir ou reforçar o que temos 

discutido ao longo do trabalho, mas sim propiciar uma visão global dos resultados 

encontrados capaz de contribuir para uma aproximação ainda maior das interpretações 

apresentadas nesse estudo. 

 Desde a introdução desse trabalho e ao longo das seções anteriores, apresentamos 

delineamentos, teorias e reflexões na direção da pergunta diretriz e dos objetivos desse estudo, 

por meio dos quais compartilhamos os dados produzidos – trabalho que culminou nas análises 

e conseqüente interpretação dos resultados.  

  Com o objetivo de acompanhar em observação uma classe de alunos em aceleração da 

aprendizagem, nos abrindo à percepção, reflexão e discussão dos aspectos que se destacassem 

no âmbito do ensino e aprendizagem da matemática nesse contexto, nos lançamos nessa 

investigação, norteadas pela seguinte questão: Que aspectos se destacam no âmbito do ensino 

e aprendizagem da matemática para alunos em atraso escolar, no 6º e 7º anos do Ensino 

Fundamental em uma escola pública estadual em Minas Gerais, no contexto de 

implementação de um projeto de aceleração da aprendizagem? 

 A ideia fundamental era a de dar voz aos diferentes sujeitos da pesquisa, o professor 

de matemática e, sobretudo os alunos em situação de distorção escolar, principalmente a esses 

últimos, acerca dos quais muito se fala, mas nem sempre se lhes dá ouvidos, isto é, 

conjectura-se e infere-se acerca desses sujeitos sem lhes perguntar se as impressões e ideias 
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declaradas acerca deles de fato procedem, e assim pouco se sabe de suas perspectivas, 

concepções e sonhos.  

Nesse sentido, acreditamos ter alcançado nosso objetivo nesse trabalho, não apenas 

por termos primado por dar voz a esses diferentes sujeitos, mas, sobretudo por termos nos 

empenhado continuamente na tecitura de interpretações nesse âmbito, dedicando assim grande 

parte da seção IV à apresentação de reflexões e considerações acerca dos aspectos que 

conseguimos identificar ou que se destacaram no processo de observação no campo.  

Passamos, portanto, na sequência, a trazer algumas palavras finais na perspectiva 

mencionada, de retomar pontos que julgamos importantes na formulação das principais 

conclusões desse trabalho.  

A organização de nossa seção de interpretação dos resultados da pesquisa – seção IV – 

foi delineada por meio de três eixos – a organização do PAV, o aluno do PAV e o trabalho 

pedagógico com a matemática no PAV – dentro dos quais fizemos importantes considerações 

e explicitamos o que julgamos ter constituído conteúdo de nossas observações e 

interpretações.  

Assim, a partir do que discutimos dentro de cada um desses eixos e do que 

consideramos essencialmente importante retomar, e ainda no intuito de dar continuidade à 

expressão de nossas inquietações é que construímos a presente seção.  

Na retomada do primeiro desses eixos, observamos que um dos pontos fortemente 

presentes em nossas reflexões refere-se à forma como os diferentes projetos propostos pelo 

governo chegam às escolas, ou seja, na maioria das vezes implantada de forma vertical e 

apressada, sem uma discussão mais ampla e madura com seus efetivadores, gerando 

consequentemente outros problemas e fazendo com que os objetivos para os quais foram 

implantados não sejam plenamente alcançados.  

No caso dos Projetos de Aceleração, por exemplo, cujo propósito básico centra-se na 

correção da distorção idade/ano de escolaridade dos alunos em atraso escolar, o problema é 

que, muitas vezes tem-se conseguido corrigir a distorção, levando os alunos a avançarem em 

sua escolaridade, no entanto, sem conseguir fazer com que o problema da defasagem seja 

solucionado, nem tampouco o problema que a originou, isto é, o fracasso escolar.  

Isso tem ocorrido, principalmente porque esses Projetos e Programas têm sido 

implantados como medida remediativa, não atacando de frente o problema do fracasso 

escolar, mas apenas tentando curar as conseqüências por ele geradas. Perspectiva na qual 

concordamos com Hanff; Barbosa e Koch (2002), quando em seu estudo acerca da 

implantação das classes de aceleração no Estado de Santa Catarina, ressaltaram o fato das 
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políticas nacionais nesse âmbito estarem tratando os problemas educacionais como endemias, 

por meio de medidas remediativas com o intuito de eliminar “a doença” da evasão e da 

reprovação. (grifo das autoras). (p. 39).  

Nessa mesma perspectiva, Sampaio (2000, p. 72) já havia chamado a atenção, 

principalmente quanto ao perigo de se pensar nas classes de aceleração como solução de todos 

os problemas da escola e dos alunos, isto é, de se considerar essa iniciativa como fórmula 

mágica, esquecendo-se inclusive dos determinantes externos à escola, e, também, 

responsáveis por esse fracasso. Nesse sentido, alertou para o fato de que, muitas vezes, essa 

ideia pode estar mascarando o que de fato constitui o problema, ocultando sua face. Reafirma, 

portanto que:  

 

As classes de aceleração devem, assim, constituir ponto de partida e uma das 
dimensões a serem cuidadas, e não uma medida isolada tida como panacéia; uma 
medida que se integre à busca de caminhos para a melhoria da aprendizagem e 
desempenho dos alunos e da prática pedagógica, ainda que não faça desaparecer o 
fracasso escolar, que se origina e se alimenta de problemas não só escolares, mas 
sociais. (grifos nossos). (p.72) 

 
 

Uma das indagações mais presentes nesse primeiro eixo foi expressa pela pergunta: 

Por que existe o PAV? Qual a necessidade e a importância desse Projeto? Assim, tendo em 

vista nosso contexto de investigação, levantamos reflexões a partir da fala dos professores e 

dos alunos por meio das quais conseguimos chegar a algumas respostas. Em suma, a 

conclusão foi que, quanto à correção da demanda de distorção naquela escola, o PAV estava 

sendo importante uma vez que contribuiu na reorganização das matrículas escolares/correção 

do fluxo; além disso, contribuiu na recuperação da autoestima dos alunos ao se verem diante 

da possibilidade de avançar em sua escolaridade, e de organizar sua trajetória escolar, 

abdicando da sensação de atraso escolar em que se encontravam. Para muitos alunos, segundo 

sua própria fala, o PAV foi importante para se encontrarem novamente enquanto estudantes.  

No entanto, o Projeto não conseguiu ajudar a todos os alunos, uma vez que houve 

casos de alunos que desistiram no meio do caminho, abandonando a escola, outros, 

permaneceram, porém com níveis de aprendizagem considerados pelos professores como 

insuficientes, e um comportamento sem muitas alterações positivas quando comparados com 

as metas e expectativas almejadas desde o início. 

Ainda na linha de discussão referida – das classes de aceleração estarem funcionando 

como medida remediativa – também levantamos questionamentos no sentido de refletir no 

fato de que, ao serem desenvolvidas medidas apenas no âmbito dos alunos que já se 
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encontram em distorção escolar – isto é, envolvidos em situações de fracasso – sem que 

também sejam desenvolvidas iniciativas voltadas para o ensino regular, possibilita a formação 

de novos contingentes de alunos em atraso escolar, uma vez que se mantêm as mesmas 

práticas e padrões que geraram a demanda para a qual esses Projetos de Aceleração vieram a 

existir.  

Diante de uma nova demanda de distorção, consequentemente passa a haver nova 

necessidade de Projetos de correção de fluxo. Isso, a nosso ver, acaba por caracterizar-se 

como uma espécie de ciclo vicioso, pois, corrige-se a demanda de alunos em distorção, 

enquanto nova demanda é gerada, exigindo novamente o desenvolvimento desses Projetos. E 

é nessa perspectiva que Sampaio (2000) afirma que:  

 

[...] Uma vez que é viável conjecturar que a política de correção da distorção idade-
série venha representar uma medida corretiva de um problema que permanece 
intacto na escola, qual seja, a pedagogia do fracasso e da seleção social, é possível 
perguntar que medidas são adotadas, paralelamente à correção do fluxo, para evitar a 
continuidade do problema nas escolas. (grifos nossos). (p. 35).  

 
 

Foi também nessa perspectiva, que trouxemos à luz discussões sobre o fato desses 

Projetos de Aceleração estarem se tornando permanentes, enquanto que foram criados para ser 

temporários. Nesse sentido destacamos Ribeiro et al (2000), ao acentuar que:  

 
 

[...] em nosso entender, projetos de aceleração da aprendizagem devem ter um prazo 
definido de vigência, ser articulados a outras ações da política educacional no 
combate ao fracasso escolar, assumindo um caráter emergencial e não estrutural o 
que significa que não devem perpetuar-se nas redes de ensino como uma modalidade 
paralela. Podem funcionar, contudo, como uma alavanca de transformação, ao 
desencadear a discussão sobre o fracasso, ao rever a estrutura e as condições do 
ensino em sala de aula, da escola e do sistema. (p. 159).  

 
 

As reflexões acerca da provisoriedade dos Projetos de Aceleração, e a natureza da 

problemática para a qual esses Projetos surgiram, foram também corroboradas por Lück e 

Parente (2007) ao acentuarem que:  

 

A distorção idade-série no sistema de ensino brasileiro é grande e crônica, 
demandando ações robustas e globais para superar seus efeitos na vida dos alunos e 
nos indicadores de qualidade da educação. Tais programas devem envolver o 
conjunto da população e todo o pessoal da escola no enfrentamento do problema, 
[...]. Dessa forma, eles podem ser conduzidos como políticas, isto é, como uma 
provisão ampla e de longo alcance para enfrentar uma necessidade, e não como um 
programa circunscrito no tempo, como escopo e variáveis limitadas. Com uma 
política seria possível implementar atividades dirigidas não somente para os alunos 
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que experimentam o problema (isto é, aqueles que estão com dois ou mais anos de 
atraso com relação à série que deveriam estar cursando), mas também dirigida aos 
fatores que causam o problema. (p. 29-30).  

 

Assim, assinalamos a urgência em se pensar medidas voltadas não apenas para o 

tratamento dos casos de fracasso escolar, já existentes na escola, mas principalmente no 

sentido de sua contínua prevenção, isto é, medidas no âmbito do ensino regular. Essa 

discussão traz à tona a ideia da necessidade de melhorar na verdade, a própria qualidade do 

ensino, e, nessa perspectiva, concordamos novamente com Sampaio (2000) ao considerar os 

Projetos de aceleração, como iniciativa importante no sentido de apontar alguns caminhos:  

 

Não existe um modo especial de trabalhar só com os que não vão bem, mas pode-se 
buscar, cuidadosamente, estruturar modos mais competentes de trabalhar com todos 
quando se quer melhorar a qualidade do ensino. Projetos de aceleração de estudos 
podem contribuir para descortinar caminhos nessa direção. (p. 72) 

 
 

Nesse sentido, abordamos também a importância de se avaliar custos/benefícios dos 

projetos de aceleração em contrapartida com os investimentos na qualidade da educação 

regular e na prevenção de novas distorções, ou seja, como a aceleração é uma ação corretiva, 

seus custos deveriam ser contabilizados e contrapostos com os custos dos procedimentos 

preventivos à produção de novos contingentes de defasados na escola. (LUCK; PARENTE, 

2007, p. 30).  

A questão que se coloca é que, muitas vezes os governos financiam o desenvolvimento 

de projetos dispendiosos, onerosos, mas que não resolvem as questões principais da educação. 

Projetos que resolvem algumas questões, mas deixam muitas outras. Em vista disso, a escola 

continua padecendo das mesmas carências e os alunos continuam se envolvendo em situações 

de frustração e descompasso, como ocorre no caso dos alunos multirrepetentes ou que 

abandonam a escola.  

E mesmo quando esses projetos são necessários, importantes, muitas vezes pecam, não 

por terem tomado o lugar de medidas mais amplas e consistentes no que se refere à qualidade 

da educação, como estamos mencionando, mas, por não conseguirem cumprir totalmente seu 

papel, por faltarem medidas adicionais, como tem sido relatado em diversos estudos no 

âmbito dos projetos de aceleração, isto é, efetivo compromisso político com o 

desenvolvimento desses Projetos, em todas as dimensões: financeira, pedagógica e social.  
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Um projeto que visa trazer os alunos de volta ao processo de aprendizagem escolar, e 

reaproximá-los de uma relação mais positiva com o conhecimento (RIBEIRO et al, 2000), 

como é, por exemplo, o caso do PAV, exige modificações amplas nessas três dimensões.   

Quanto à escola, por exemplo, exige mudanças no âmbito pedagógico, não 

simplesmente sua obediência no cumprimento das normas que constituem a política do 

Projeto, como também uma organização do ensino, do currículo e da escola de forma geral, 

uma vez que esses elementos integram o contexto no qual foram produzidos os fracassos 

anteriores.  

A escola, ao se tornar cenário de implantação desses Projetos, deve receber subsídios 

técnicos, pedagógicos e financeiros para ter condições de administrar todos os aportes que 

envolvem e exigem tal implantação, inclusive para ajudar os alunos na gestão da durabilidade 

de seu sucesso após vencerem suas defasagens e assim poderem prosseguir com segurança 

sua trajetória escolar.  

A escola precisa sentir-se amparada, sobretudo quando não for possível rejeitar tais 

propostas, como foi o caso do Projeto PAV nas escolas públicas mineiras, pois, de nada 

adianta propor ou impor medidas e políticas se não forem dados também os suportes dos 

quais tais escolas efetivamente necessitam para desenvolver essas propostas.  

No âmbito dessas condições para o desenvolvimento de Projetos da natureza do PAV 

o estímulo e preparo do professor, são considerados fatores decisivos no desenvolvimento 

efetivo desses Projetos, isto é, as concepções dos professores e seu nível de estímulo para 

atuar no Projeto são considerados essenciais para o alcance dos objetivos desses Projetos, 

pois, “as melhores concepções pedagógicas e as melhores medidas da gestão se frustram se os 

professores não são persuadidos e preparados para levar a efeito determinadas inovações”. 

(SAMPAIO, 2000, p. 23).   

Nesse sentido, foi destacada em meio às discussões no primeiro eixo, a ênfase 

atribuída à figura do professor como sujeito chave do processo de aceleração; sujeito 

essencialmente importante no desenvolvimento do Projeto, isto é, ao professor é imputada 

uma responsabilidade muito grande quanto aos resultados do processo de aceleração dos 

alunos, como se esses resultados tivessem exclusivamente vinculados ao seu trabalho e 

atuação nessas classes.  

Isso ocorre, principalmente, porque em geral, os programas de aceleração restringem 

seu contexto de atuação à sala de aula e não à escola, e a prova disso – inclusive no contexto 

em que nossa investigação se desenvolveu – é que as rotinas escolares não são afetadas em 

seu cotidiano, salvo pela separação dos alunos em atraso escolar, dos alunos regulares, mas, 
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no dia-a-dia não há a interação necessária dessas classes com o restante da escola, os tempos, 

espaços e currículos, continuam inalterados.  

Nesse sentido foi também muito discutido o fato do Projeto PAV ter como pressuposto 

que, por ser uma metodologia alternativa os problemas de aprendizagem dos alunos estariam 

solucionados a partir do momento em que participasse do Projeto, isto é, a metodologia 

alternativa sugerida para o desenvolvimento do trabalho pedagógico nessas classes seria 

eficaz para sanar esses problemas de defasagens e realocar os alunos em sua trajetória escolar, 

mantendo inclusive o sucesso desses alunos ao longo dessa trajetória.  

No entanto, em diversos momentos desse estudo, acentuamos que, embora a 

metodologia de ensino seja de fato fundamental, não é suficiente. E nesse sentido fizemos 

algumas considerações acerca do próprio material didático destinado ao PAV, como por 

exemplo, o livro didático, no qual não encontramos os subsídios necessários para o trabalho 

com os alunos nesse ambiente de aceleração, nem mesmo para sua posterior integração na 

escolaridade regular.   

Outra questão discutida e que aqui retomamos, refere-se ao fato de que ao abordarmos 

a questão da distorção, atraso escolar, classes de aceleração, levantamos também a questão da 

exclusão escolar a que essas estão relacionadas e assumimos o fato de que seu enfrentamento 

nos remete à uma reflexão para além do espaço escolar, isto é, sobre o problema em uma 

dimensão mais ampla e que se expressa principalmente pela relação entre exclusão escolar e 

exclusão social. (grifo nosso). (SOUSA, 1999, p. 97).  

Muitas vezes, ao restringirem sua atuação ao desenvolvimento de programações 

didáticas e ao papel mediador do professor, os programas de aceleração limitam a 

compreensão do fenômeno da exclusão apenas às defasagens de aprendizagem dos alunos, 

reduzindo consequentemente as possibilidades de sua abordagem na dinâmica escolar, 

enfraquecendo assim sua função política no enfrentamento da questão. (grifo nosso). 

(SOUSA, 1999, p. 98). 

Nessa linha de raciocínio corroboramos com Parente e Lück (2004), ao afirmarem 

que:  

   

[...] A medida adotada para a aceleração da aprendizagem/correção de fluxo escolar 
assume o problema como individual, embora ele seja social. Não ataca as causas, 
que se situam em fatores externos à educação e à escola. Nesse contexto, portanto, a 
pedagogia do sucesso não é um paliativo para a pedagogia do insucesso social. (p. 
34).  
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No segundo eixo trouxemos, sobretudo, a voz do aluno – sujeito da pesquisa – 

explicitando acerca da visão que se tem dos mesmos, muitas vezes estereotipada, a qual tem 

levado a escola a assumir posturas e a desenvolver ações que pouco contribuem com os 

alunos em defasagem, na efetiva retomada de seu percurso escolar.  

Abordamos também a questão da culpabilidade pela situação de fracasso escolar dos 

alunos que se envolvem em situações de distorção idade/ano de escolaridade, acentuando o 

fato de que, muitas vezes os próprios alunos são considerados os responsáveis pelo seu 

fracasso escolar, enquanto que, na realidade, esse fracasso tem raízes bem mais profundas que 

associam essas situações com as questões de exclusão escolar.  

Nesse sentido, corroboramos da perspectiva de Sousa (1999, p. 97), ao enfatizar “a 

necessidade de compreender a historicidade da exclusão no sistema de ensino, as histórias das 

representações sobre exclusão/inclusão construídas no dia-a-dia da escola”, e não como uma 

responsabilidade exclusiva desses alunos.  

 A partir de uma discussão realizada no primeiro eixo, sobre a necessidade e 

importância do Projeto PAV para os alunos em distorção na escola investigada, tendo por 

base a visão dos professores – declarada em entrevista – e fundamentada nas percepções que 

nos foram possíveis durante o trabalho de campo, chegamos à conclusão de que, mesmo 

diante da forma como o PAV chegou à escola, e das inúmeras barreiras enfrentadas por esta, 

durante a sua implementação, o espaço que estava sendo proporcionado aos alunos por meio 

da constituição das classes de aceleração estava sendo importante e necessário, tanto por 

causa da demanda de distorção e defasagem escolar que já havia se formado naquela escola, 

quanto pela possibilidade de devolver a esses alunos a crença em sua capacidade de aprender 

e a retomada de sua trajetória escolar.  

De fato, os alunos em situação de defasagem escolar demandam estratégias 

pedagógicas diferenciadas em relação às que, tradicionalmente, foram submetidos, ainda que 

admitindo que apenas isso não é capaz de garantir o sucesso futuro desses alunos, ou seja, é 

também necessário o desenvolvimento de outras ações para além da metodologia de ensino. 

No entanto, tem-se verificado a incapacidade da escola, e do sistema de forma geral – 

inclusive da própria Universidade, nos cursos de formação de professores – em lidar com 

essas questões.  

Não se verifica um consenso quanto à modalidade de educação desses meninos e 

meninas que compõem as classes de aceleração, isto é, não se sabe qual é, efetivamente o 

lugar que esses alunos das classes de aceleração ocupam na escola, na educação escolar, uma 

vez que não estão incluídos nem na escolaridade regular, nem na EJA. Fato que tem 
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consequentemente, contribuído para reforçar ainda mais a situação de exclusão a que esses 

alunos encontram-se submetidos.  

Nesse sentido, acrescentamos que, embora tenhamos dialogado nesse aspecto e 

levantado alguns pontos nessa direção, por meio do questionário e das entrevistas, não temos 

clareza sobre o perfil desses alunos que acabam por necessitar do espaço do PAV. Não 

sabemos se de fato existe esse perfil. Assim, uma indagação que persiste: Existe de fato um 

perfil capaz de caracterizar os alunos que ocupam o espaço do PAV para retomarem sua 

trajetória escolar? Que perfil é esse?  

Nesse âmbito, identificamos a necessidade da constituição de um conjunto estruturado 

de conhecimentos, saberes acerca desses alunos que possam subsidiar o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico com eles. A EJA possui um conjunto de saberes advindo de pesquisas e 

estudos educacionais; saberes que têm contribuído tanto na constituição de uma política 

voltada especificamente para esse público de alunos, quanto para o desenvolvimento da 

prática pedagógica dos professores que já estão atuando nessas classes; além disso, 

contribuem também na formação dos futuros professores nas Universidades – por meio de 

artigos, dissertações e teses que abordam a educação de jovens e adultos – auxiliando, 

inclusive, nas questões de estágio.  

Assim, podemos dizer que, quanto ao perfil dos alunos encaminhados à EJA já existe 

clareza, no entanto, no que tange aos alunos das classes de aceleração não podemos dizer o 

mesmo, pois, ainda que existam muitos estudos e pesquisas nesse âmbito, há carência de 

consolidar esse conjunto de conhecimentos e saberes, capaz de tornar possível identificar as 

características dominantes desse público de estudantes e, consequentemente viabilizar o 

desenvolvimento de ações – tanto de pequena quanto de grande dimensão - voltadas para a 

educação dessa clientela. Embora existam esses estudos e pesquisas abordando sobre o 

referido perfil do aluno das classes de aceleração, em geral se referem à um contexto mais 

específico não podendo ser estendidos à totalidade de alunos, nas mesmas condições 

escolares, espalhados pelo Brasil.   

 Nas discussões empreendidas nesse segundo eixo de análise, sobretudo no que diz 

respeito ao perfil dos alunos encaminhados para as classes de aceleração, muitas indagações 

foram surgindo, se configurando, e, embora amplamente refletidas, permanecem em busca de 

respostas, dais quais registramos:  

 

1. Dentre os fatores relacionados à escola, a dificuldade de aprendizagem é uma das causas do 

fracasso escolar dos alunos encaminhados para as classes de aceleração, isto é, os alunos das 
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classes de aceleração apresentam dificuldades para aprender os conteúdos disciplinares da 

escola?  

2. Os alunos que chegam às classes de aceleração são aqueles provenientes das classes sociais 

menos favorecidas e de famílias desestruturadas?  

 

Além dessas questões em torno do perfil dos alunos que recaem em situações de atraso 

escolar, também permanecem indagações relacionadas à eficácia do Projeto no que tange à 

reinserção dos alunos egressos do PAV na escolaridade regular. São algumas delas:  

 

1. Os alunos em defasagem escolar, separados dos alunos das classes regulares, em geral, se 

desempenham melhor, em termos de aprendizagem, do que quando estavam juntos com os 

outros alunos no ensino regular? 

 

2.  O PAV contribuiu de fato com os alunos participantes desse Projeto na retomada de seu 

percurso escolar e na recuperação de suas defasagens, isto é, no que tange à reinserção na 

escolaridade regular, os alunos egressos do PAV conseguem ter um bom desempenho no 

ensino regular e conduzir sua trajetória na escola sem mais problemas de fracasso escolar?  

 

Quanto a essa última questão, por exemplo, embora tenhamos desenvolvido ampla 

reflexão, ainda não temos clareza quanto à forma como esses alunos se desempenham em sua 

nova realidade escolar, ao serem reinseridos na escolaridade regular, como se adaptam a esse 

novo contexto de estudos, nem quanto à forma como conduzirão sua trajetória escolar a partir 

de sua saída das classes de aceleração e da retomada de seu percurso no ensino regular, uma 

vez que não fizemos esse acompanhamento.  

Segundo Sampaio (2000), o reingresso dos alunos egressos desses Projetos na 

escolaridade regular tem sido considerado um calcanhar de Aquiles nesse processo, uma vez 

que, ao serem reinseridos nas classes regulares, voltam a encontrar as dificuldades que os 

havia conduzido ao atraso escolar. Assim, é importante e urgente que não apenas se evite a 

educação pelo fracasso – pautada na recuperação de defasagens – como se tome iniciativas no 

sentido de também evitar que novas situações de fracasso sejam geradas na escola.  

Nesse caso, ressaltamos uma questão bastante importante: o fato de que, tem sido 

ainda muito forte a ênfase na correção do fluxo e muito pouco no que diz respeito à 

aprendizagem dos alunos, isto é, se os alunos das classes de aceleração de fato têm 

aprendido; se têm conseguido se desempenhar bem em sua trajetória ao longo de sua 
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escolaridade após egressos do PAV, ou se apenas estão acelerando, e mantendo defasagens 

que poderão fazer com que eles recaiam novamente nessas situações de atraso escolar. A 

esse respeito Parente e Lück (2004) enfatizam que:  

 

É preciso saber se, ao progredir em sua escolaridade, o aluno está aprendendo mais, 
pois os resultados registrados são puramente mecânicos de uma série de programas 
de correção de distorção que simplesmente promovem os alunos e não se preocupam 
em acompanhar a sua evolução e a sua aprendizagem. A questão que deve ser 
verificada é se, em termos de aprendizagem, caminha-se em uma velocidade maior. 
(p. 21).  
 

 

Essas discussões em torno do aluno das classes de aceleração desencadearam outras, 

sobretudo concernentes ao professor, levando-nos a considerar que, outro grande calcanhar de 

Aquiles no que tange à educação desse público de alunos que reprova e que entra em 

distorção escolar é a carência de preparo e/ou perfil dos professores para atuarem junto a esses 

alunos com histórico de fracassos, e nesse âmbito destacam-se fundamentalmente duas 

questões: sua formação inicial e sua formação continuada.   

Quanto à formação inicial enfatizamos a importância de uma abordagem mais ampla e 

consistente nos cursos de Formação de professores, uma vez que, são esses alunos em 

formação na Universidade hoje, que se tornarão os professores de amanhã e que, sem a 

experiência e o conhecimento necessários, terão dificuldades em enfrentar essas questões 

quando adentrarem para a escola como docentes.  

Dessa forma,a Universidade tem sinalizado sua dificuldade ao lidar com as questões 

de estágio, uma vez que não tem enfocado em seu currículo e em suas reflexões nesses cursos 

de formação de professores, discussões acerca da educação desses meninos e meninos em 

processo de aceleração da aprendizagem, levando-se em conta ainda o fato de que essa 

clientela de alunos destinados ao PAV – como antes já acentuamos – não está nem na EJA, 

nem no ensino regular, mas caracterizando uma espécie de educação híbrida.  

Assim, quando os alunos desses cursos de formação de professores chegam à escola 

para estagiarem, sentem-se perdidos sem saber o que fazer nesses ambientes, reafirmando não 

apenas a urgência em se incluir tais discussões na formação inicial dos professores, como 

também uma interlocução maior ou efetiva entre Universidade e escolas de educação básica.  

 Outra questão fundamental refere-se à formação continuada dos professores para 

atuarem com alunos em defasagem, pois, mesmo que esses Projetos de Aceleração sejam 

extintos vai continuar havendo aluno defasado, ou com dificuldades de aprendizagem, ou que 

não se adaptam ao ritmo e padrões da escola, enfim, alunos que demandam estratégias 



319 

 

diferenciadas e adequadas ao seu desenvolvimento e às suas singularidades no âmbito da 

escola.  

Durante todo o trabalho, explicitamos essa questão do despreparo do professor para 

lidar com as diferenças dos alunos, principalmente dos alunos em atraso escolar. A 

Universidade forma o professor para trabalhar com uma mesma perspectiva de alunos – 

aqueles que não reprovam que conseguem atender aos padrões, normas e expectativas da 

escola – esquecendo-se, sobretudo da imensa diversidade que compõe esse espaço chamado 

escola.  

Nessa perspectiva, acentuamos a necessidade da criação de condições, a nível 

curricular, mas também dentro da própria escola, para que esse professor possa desenvolver 

melhor seu trabalho junto a esses alunos. A essa questão estão relacionadas algumas 

condições, como por exemplo, a valorização salarial do professor, de tal forma que possibilite 

que esse cumpra menos horas de trabalho, podendo assim se dedicar melhor ao preparo de 

suas aulas e à elaboração de estratégias para contemplar a diversidade de seus alunos; 

disponibilização de recursos financeiros e pedagógicos e acompanhamento ao seu trabalho 

durante todo o ano letivo, inclusive com programação de reuniões e visitas supervisionadas e 

um canal aberto de comunicação entre escola e órgãos gestores da educação; previsão, em 

currículo, de tempo destinado ao professor para estudo e crescimento profissional; dentre 

outras.  

No âmbito dessas condições, identificamos, por meio das manifestações dos 

professores, sobretudo da professora de matemática e do professor de geografia, sugestões 

quanto à viabilização do diálogo entre os professores que lidam com esse público, por meio 

da formação de um grupo ou uma comunidade de estudos, onde esses possam expor discutir e 

refletir uns com os outros sobre suas experiências cotidianas com esses alunos e compartilhar 

suas descobertas, mas também socializar suas dúvidas e incertezas em busca de entendimento 

e de soluções, ou, ao menos, sobre formas de melhor desempenhar sua função docente na sala 

de aula, junto aos alunos em atraso escolar. Isto é, um espaço de formação – formação em 

serviço – onde pudessem estudar e colocar à prova suas concepções, especialmente quanto ao 

trabalho educativo com esses alunos. Grupos de docentes reunidos pelos mesmos interesses, 

onde pudessem compartilhar seus saberes – os saberes da prática cotidiana – saberes 

individuais compartilhados de forma coletiva.  

Esses saberes da prática, aliados a um bom embasamento teórico, por meio de estudos, 

poderão contribuir substancialmente com esses docentes em suas escolas, em sua sala de aula, 

e, consequentemente com o aluno, em sua aprendizagem e na recuperação mais ampla de suas 
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defasagens na escola. E não apenas uma contribuição no sentido restrito de uma classe de 

alunos em aceleração, em um estado brasileiro, em uma cidade do interior, mas, sobretudo a 

ideia é a de proporcionar uma contribuição mais ampla, a partir da estruturação desse 

conjunto de conhecimentos direcionados a lidar com esse público de alunos, de forma a 

ajudar, inclusive a própria Universidade na formação dos futuros professores, por meio dessas 

diferentes experiências divulgadas, organizadas e sistematizadas em conhecimento tangível.  

No terceiro e último eixo de análise, abordamos sobre o trabalho pedagógico com a 

matemática no contexto do PAV, sobretudo pelo pressuposto contido no Projeto PAV de que 

o professor é a figura central do processo de ensino e aprendizagem dos alunos em aceleração, 

e do qual depende o sucesso dessa estratégia.  

No debate e reflexões levantados nesse eixo, abordamos sobre a forma de 

desenvolvimento desse trabalho pedagógico e quais aspectos estavam mais decisivamente 

envolvidos nesse processo. Nesse caso, nos pautamos em pressupostos do próprio Projeto, 

com relação ao papel do professor nesses contextos, incluindo-se, portanto, sua forma de 

desenvolver as aulas, as formas de avaliação do processo, as estratégias por ele utilizadas, 

dentre outros pontos.  

Nessa direção, observamos algumas orientações contidas no Projeto Acelerar para 

Vencer, tendo em vista esse trabalho pedagógico na classe de aceleração e as possibilidades 

de desenvolvimento do mesmo. Assim, relativo ao processo de ensinar e aprender, a 

orientação do Projeto era a de que esse não se confundisse com a simples transmissão de 

informações, no qual o aluno fosse mero receptor passivo, mas que focalizasse no 

desenvolvimento de capacidades cognitivas, afetivas, éticas e estéticas que possibilitam a esse 

aluno tornar-se autônomo e contínuo aprendiz (MINAS GERAIS, 2008c, p. 09).  

Outra orientação contida no Projeto, e que levamos em consideração em nossas 

análises e observações foi a de que o PAV representa uma estratégia metodológica cuja 

abordagem tem como consequência fundamental uma nova lógica no processo de ensinar e 

aprender, a de trabalhar com a dimensão do sucesso do aluno, devendo levá-lo a sentir, “desde 

o primeiro dia de aula, que é capaz de aprender, de dar certo, de progredir na vida escolar, de 

passar de ano. [...] sentir orgulho em estar participando deste Projeto, [...]”. (grifo do autor). 

(MINAS GERAIS, 2008c, p. 09).    

Nesse sentido, embora tenhamos destacado o trabalho da professora de matemática 

como um trabalho diferenciado e que muito contribuiu com os alunos na direção de sua 

aprendizagem e recuperação de defasagens e autoestima, segundo ela mesma, não conseguiu 

alcançar a todos os alunos que precisavam. Além disso, o trabalho por ela realizado a levou a 
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um grande desgaste por ter tido que se desdobrar e investir um tempo do qual não dispunha e 

que o governo, na elaboração do Projeto não havia contemplado em suas determinações.  

Outro ponto que destacamos, foi o fato de não se ter conseguido desenvolver um 

trabalho interdisciplinar com esses alunos, pelas próprias condições de trabalho dos 

professores, que não eram exclusivos do Projeto, mas tinham que dividir seu tempo com 

outras escolas e outras funções, além do trabalho no Projeto, que, na concepção desses 

demandava mais tempo e mais dedicação dos docentes na preparação das aulas e na sua 

efetivação.  

Destacamos também sobre o processo de avaliação dos alunos em aceleração. 

Segundo o Projeto PAV, a avaliação desses alunos deveria se pautar na identificação de seus 

progressos e avanços, devendo ser mais importante, a maneira como está desenvolvendo o seu 

processo de aprendizagem do que propriamente o quanto está aprendendo. Nessa perspectiva 

o professor deveria utilizar os mais variados instrumentos, adequando-os a cada situação e 

ficando atento aos alunos com dificuldades para viabilizar a esses, estudos de recuperação e 

enriquecimento. (MINAS GERAIS, 2008c, p. 11).  

Quanto a isso a principal observação que destacamos em nossas discussões no referido 

eixo, foi a da impossibilidade de desenvolver o trabalho pedagógico nesses termos, por duas 

razões básicas que já discutimos, isto é, falta de tempo de dedicar somente ao Projeto e pelo 

despreparo do professor para esse trabalho, isto é, o professor não tem uma formação inicial 

que contempla tais questões, nem tampouco formação continuada que dê conta delas.  

Daí reafirmarmos a necessidade de constituição de um corpo estruturado de 

conhecimentos que possam dar suporte teórico e prático aos professores que atuam junto a 

esses alunos, e também aos futuros professores que estão em formação nas Universidades, por 

meio de ações que estão ao alcance do sistema educacional e da própria escola, como por 

exemplo, a viabilização de um tempo e de espaço no currículo escolar para que os docentes 

possam se reunir e estudar sobre essas e outras questões que estão diretamente envolvidas no 

sucesso do desempenho pedagógico do professor junto aos alunos em defasagem escolar.  

Mencionamos nesse caso, o fato de que, a questão do fracasso escolar do aluno tem 

raízes na própria estrutura social, e por isso a solução dos problemas de aprendizagem dos 

alunos dentro da escola escapam aos seus muros, e às metodologias e estratégias de ensino, 

que, por si só, não são suficientes para resolver tais problemas, embora, como já mencionado, 

a contribuição da escola, em suas ações e posturas no que tange à formação desses alunos seja 

indispensável na reestruturação da capacidade desses alunos em aprender e na reorganização 

de sua trajetória escolar.  
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Ao final de nossas análises nesse terceiro eixo, embora não tenhamos chegado a 

responder a todas as indagações que levantamos durante nossas discussões e investigação, 

destacamos como uma das principais conclusões a de que, o PAV, ou as classes de aceleração 

da aprendizagem, apresenta-se como um desafio no sentido de construir um ambiente de 

aprendizagem para esses meninos e meninas considerados fracassados na escola, não apenas 

no que diz respeito à questão metodológica como tão bem acentuado antes, mas, sobretudo no 

que concerne à transformação desse ambiente em suas diversas dimensões.  

O próprio Projeto PAV faz declarações nesse sentido, especialmente quando acentua 

que para atingir o objetivo de ensinar alunos em situação de defasagem escolar, não basta 

garantir um espaço onde o processo seja desenvolvido, mas, sobretudo que a escola “terá que 

fazer uma transformação em seu modo de agir, de modo a garantir que todos os alunos que 

entrem na escola, nela permaneçam, aprendam e se sintam incluídos”. (MINAS GERAIS, 

2008c, P. 04). Acrescenta ainda que:  

 

Os passos para alcançar o objetivo passam pela renovação, na Escola, de variáveis 
como gestão democrática, elaboração de Projeto Pedagógico, relações com o meio 
social, econômico e cultural, metodologia de ensino, rotinas de trabalho, freqüência 
dos alunos e professores, avaliação de desempenho dos alunos e profissionais e a 
formação continuada dos educadores. [...] desafios que, para serem superados, 
pressupõem a soma de esforços, competências e habilidades dos educadores do 
Órgão Central, dos Órgãos Regionais, da Direção das Escolas e, sobretudo, daqueles 
que, na sala de aula, são mediadores entre o aluno e o conhecimento, pois trabalham 
o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. 
(MINAS GERAIS, 2008c, p. 05).  

 

Nessa concepção, entendemos que não é uma tarefa fácil, pelo contrário, é uma das 

maiores questões a desafiar o sistema educacional porque passa necessariamente pela 

construção de uma escola pública de qualidade, sobretudo superando a dicotomia entre 

democratização e qualidade em educação; passa também, inegavelmente, pela valorização dos 

profissionais da escola, sobretudo dos docentes, pois, como afirma Gomes (2005, p. 23), “[...] 

as melhores concepções pedagógicas e as melhores medidas da gestão se frustram se os 

professores não são persuadidos e preparados para levar a efeito determinadas inovações”.  

Deixamos assim registrada nossa profunda expectativa de que a presente pesquisa 

continue gerando inquietações em torno da educação desses alunos, e que haja uma 

preocupação maior com o desenvolvimento de um trabalho de formação nesse sentido, seja 

pelo confronto de visões entre este e outros estudos nessa temática, seja somado a outros 

estudos, constituindo um corpo de saberes para lidar com esse público – alvo, afinal,  
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[...] não há uma última resposta, uma solução definitiva, não há compreensão e 
interpretações plenamente desenvolvidas e que dão conta de todas as dimensões do 
fenômeno interrogado. Mas há sempre o “andar em torno... outra vez e outra 
ainda...”. (BICUDO, 1993, p. 18).  
 
 

Encerramos assim este trabalho com essas considerações gerais sobre os resultados 

que obtivemos nesses dois anos, em que nos dedicamos a ouvir os sujeitos da pesquisa e a 

compreender a política e a lógica da aceleração da aprendizagem, e, embora receiemos 

finalizar este estudo por reconhecer o quanto há mais a ser refletido e buscado, o fazemos 

agora por compreendermos a necessidade de concluí-lo, e sob o alento de que a pesquisa é um 

constante buscar e se indagar, e de que a compreensão dessas indagações nunca está 

completamente pronta e acabada.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Senhora Diretora,  

 
A pesquisa intitulada Ensinar e Aprender Matemática em Contextos de Aceleração 

da Aprendizagem será desenvolvida sob a responsabilidade da pesquisadora Márcia 

Rodrigues Luiz da Silva junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática 

da UNESP – Rio Claro. Seu objetivo consiste em acompanhar o processo de ensino e 

aprendizagem da matemática com os alunos das classes de aceleração da Aprendizagem II- 

1º e 2º períodos, nesta escola, a fim de analisar e discutir os aspectos que se destacarem 

nesse processo. A pesquisadora considera esse trabalho relevante por se inserir numa 

temática apresentada pela literatura como amplamente controversa e pela possibilidade de 

busca de entendimento dessas contradições. Considera ainda que a inserção no movimento 

de pesquisas que lidam com o desenvolvimento do aluno frente às políticas de correção de 

defasagens, favorece a produção de espaços de reflexão acerca da educação das classes 

populares e o equacionamento de intervenções no enfrentamento das questões relacionadas 

ao fracasso escolar. Para tanto precisa da participação espontânea dos alunos, bem como da 

professora de matemática e se compromete a fazer uso dos dados produzidos para fins 

exclusivos da pesquisa, e que os resultados obtidos serão utilizados apenas para o alcance 

do objetivo do trabalho, exposto acima, incluída sua publicação na literatura científica 

especializada. Algumas atividades serão filmadas e/ou fotografadas, entretanto, esses 

vídeos e essas fotos terão acesso exclusivo das pesquisadoras, como possibilidades de 

revisão de experiências que esclareçam com mais detalhes alguns momentos importantes 

para a pesquisa, vindo a ser utilizado na dissertação somente com conhecimento prévio e 

consentimento desses sujeitos. Este termo foi feito em duas vias, sendo uma para o arquivo 

da direção desta escola e a outra da pesquisadora. Fazendo jus ao que foi exposto, este 

documento não contém o nome da diretora.  

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

 

 
____________________________ 

Márcia Rodrigues Luiz da Silva  
(mrmarcia.19@gmail.com)  



APÊNDICE B – Questionário aos alunos da Classe de Aceleração investigada  
 

 
Data prevista para a realização: 16/10/2009 

 
Caro aluno, por favor, responda o questionário abaixo sem a ajuda de colegas ou outras pessoas. Não será atribuída 
nenhuma nota, apenas será objeto de pesquisa.  

 
 
 
I) Dados Gerais de Identificação do Aluno  

 
1.1. Nome1/Sexo: ____________________________   (   ) Masculino        (   ) Feminino 
 
1.2. Data de Nascimento: ___/___/_______ 
 
1.3. Que cor você se declara?   (  ) branco       (   ) índio           (   ) negro        (   ) pardo2       
 
e) (   ) amarelo3  

 
1.4. Em que bairro você mora?  ________________________________________________ 
 
1.5. Você tem:   (   ) pai e mãe    (   ) somente mãe     (   ) somente pai   (   ) nenhum dos dois  
 
1.6. Você mora:  (   ) só com sua mãe    (   ) só com seu pai     (    ) com seu pai e sua mãe        
 
(   ) com seus avós    (   ) Outro. Especificar: __________________________________ 
 

 
1.7. Seus pais/responsáveis trabalham fora?     (    ) sim     (   ) somente um deles    (   ) Não  
 
1.8. Qual o período de trabalho?              (   ) manhã                (   ) tarde                   (   ) noite  
 
1.9. Função exercida pelo seu pai no trabalho: ____________________________________ 
 
1.10. Função exercida pela sua mãe no trabalho: __________________________________ 
 
1.11. Qual a escolaridade do seu pai?   

a) (   ) Ensino primário (1ª a 4ª séries):              (   ) completo     (   ) incompleto 

b) (   ) Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries):       (   ) completo     (   ) incompleto  

c) (   ) Ensino Médio (2º grau):                           (   ) completo    (   ) incompleto 

d) (   ) Outro. Especificar: _________________________________________________ 

 

1.12. Qual a escolaridade da sua mãe?   

a) (   ) Ensino primário (1ª a 4ª séries):              (   ) completo     (   ) incompleto 

b) (   ) Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries):       (   ) completo     (   ) incompleto  

1 Apenas para controle e análise da pesquisadora. Não será divulgado devido ao compromisso assumido pela 
pesquisadora em manter o sigilo quanto à identidade dos sujeitos.  
2 Pardos são pessoas que se declaram mulatas, caboclas, cafuzas, mamelucas ou mestiças de negro com pessoa de outra 
raça. Para efeitos estatísticos, pardos são considerados negros pelo governo.  
3 Consideram-se amarelos todos os descendentes de povos asiáticos. A grande maioria dos amarelos brasileiros é 
descendente de japoneses. Outros grupos amarelos em fase de crescimento rápido são os chineses e coreanos.



c) (   ) Ensino Médio (2º grau):                           (   ) completo    (   ) incompleto 

d) (   ) Outro. Especificar: _____________________________________________________ 

1.13. Você trabalha fora?          a) (  ) sim                  b) (  ) não  
 
1.14. Se trabalhar, em que período você trabalha?    (   ) manhã    b) (   ) tarde    c) (   ) noite 
 
1.15. Que função você exerce n o seu trabalho?  ___________________________________ 
 
1.16. Quanto você ganha mensalmente?  _________________________________________ 
 
1.17. Você tem irmãos?               (  ) sim                        (  ) não  
 
1.18. Se tiver, quantos são?                Irmãs: ________                   Irmãos: _______ 
 
1.19. Você é o 1º filho, ou 2º, ou 3º, isto é, com relação à quantidade de irmãos e à ordem de 

nascimento, em qual ordem você nasceu? ______________________________________ 

 
1.20.  Quanto está valendo 1 (um) salário mínimo atualmente (dez/2009)?  _____________ 
 
1.21. Qual é a renda familiar (em salários mínimos) na sua casa?    

(   ) Entre 1 e 2 salários (    ) Entre 2 a 4 salários (   ) Acima de 4 salários  

 

1.22. Você mora em casa:  
 
(  ) Própria ( ) Alugada ( ) Com os avós ( ) outro. Citar: _________________________ 
 
1.23. Em sua casa tem:        

 
a) (   ) Televisão? Quantas? ____ 

b) (   ) Vídeo-game   

c) (   ) DVD    

d) (   ) Telefone fixo 

e) (   ) Quantos quartos? ____  

f) (   ) Quantos banheiros? ____   

g) (   ) Telefone celular? Quantos? ________      

h) (   ) Computador sem internet.    

i) (   ) Computador com internet.  

 
1.24. Você vem pra escola:    (  ) a pé     (   ) carro     (   ) ônibus     (    ) bicicleta    (   ) outro 
 
1.25. Qual a sua responsabilidade em casa, isto é, qual a sua parcela de cooperação em casa? 
___________________________________________________________________________ 
 
1.26. Qual é o seu maior sonho? _______________________________________________ 
 

 
II. Da Trajetória Escolar do Aluno  

 
2.1. Você ingressou na vida escolar fazendo a pré-escola?      (  ) sim        (  ) não, no 1º ano 
 



2.2. Você fez 1ª a 4ª série:        (   ) Em regime de séries             (   ) Em regime de ciclos  
 
2.3. Em que escola você estudou de 1ª a 4ª séries/ciclos? ____________________________ 
 
2.4. Em quantas escolas estudou desde que entrou na escola? ________________________ 
 
2.5. Quais são essas escolas?  _________________________________________________ 
 
2.6. Você foi reprovado ou abandonou a escola alguma vez?_________________________ 
 
2.7. Se você foi reprovado cite as séries e explique a que atribui a reprovação, ou seja, porque 

você acha que foi reprovado_____________________________________________ 

 
2.8. Se o caso foi de abandono da escola, cite em que série estava e quais foram os motivos: 
__________________________________________________________________________ 
   
2.9. Você sabe o que significa PAV? Escreva um pouco sobre o que sabe desse Projeto. 

__________________________________________________________________________ 

2.10. Você sabe por que foi criado o projeto PAV? _________________________________ 
 
 
2.11. Que série você estava cursando quando passou para a classe do PAV e, em que ano isso 

ocorreu? ______________________________________________________________ 

 

2.12. Você já participou de classes de aceleração alguma outra vez, antes desse ano (2009)?   

(  ) Não, é a 1ª vez       (  ) Sim. Onde? ___________________________________ 

 

2.13. Você considera que era necessário participar desse projeto de aceleração da 

aprendizagem? Explique: _____________________________________________________ 

 

2.14. O que você achou de fazer parte desse projeto PAV? ___________________________ 

 

2.15. Se você fosse dar um nome para a sua turma do PAV, que nome você daria? Justifique: 

_________________________________________________________________ 

 

2.16. Você se sente diferente dos alunos que não são do PAV?Justifique: _______________ 

 
 

III. OUTROS DADOS COMPLEMENTARES  
 

3.1. Você freqüenta o Projeto Escola de Tempo Integral nesta escola?  
 
(   ) sim. Há quanto tempo? _____ (   ) já freqüentei, mas saí. Por quê? _____ (   ) Não  

 

3.2. Você conhece o Projeto APPEAS desta escola?          (   ) sim           (   ) não 



3.3. Caso conheça, como foi que veio a conhecê-lo?  
 
(  ) fui convidado (por: ___________ )  (  ) Procurei conhecer (porque _____________)  

 

3.4. Você faz parte deste Projeto?            (   ) sim                          (   ) não   

 

3.5. Que período livre (não está no trabalho nem na escola) você tem no dia?  

(   ) Manhã                                    (   ) Tarde                                       (   ) Noite 

 

3.6. Como você utiliza seu tempo livre?  

a) (   ) Assistindo TV    

b) (   ) No videogame    

c) (   ) No computador            

d) (   ) Na rua   

e) (   ) Cuidando da casa    

f) (   ) Outros: _____________________________________________________________ 

 

3.7. Se você não trabalha e fica em casa, quem fica com você? ______________________ 

 

3.8. Você faz tarefa de casa diariamente?              (   ) sim                 (   ) não  

 

3.9. Tem alguém que te ajuda nas tarefas de casa? ________________________________ 

 

3.10. Em que lugar (ambiente da casa) você faz as tarefas de casa?   

(  ) Sala      (  ) Quarto    (  ) Cozinha  (  ) outro: _______________________________ 

 

3.11. Você vem frequentemente à escola?                (   ) sim                            (    ) não  

 

3.12. Quando você falta à aula, o que fica fazendo? _______________________________ 

 

3.13. Você vai à escola por que:   

 
(   ) Acha importante para o seu futuro   

(   ) Seus pais ou responsável te obrigam  

(   ) Outro motivos. Citar: _______________________________________________ 

 

3.14. O que você quer ser quando crescer? Justifique: _____________________________ 

 

3.15. Você pretende continuar estudando o ano que vem (2010)?    (   ) sim          (   ) não 

 



3.16. Se sua resposta foi não, justifique: ________________________________________ 

 

3.17. Você tem hábito de estudar em casa?               (   ) sim                   (   ) não 

 

3.18. Marque com uma + a disciplina escolar que você mais gosta e, com _ a que você menos 

gosta e justifique:   

 
a) (   ) Língua Portuguesa. Porque _____________________________________ 

b) (   ) Inglês. Porque _______________________________________________ 

c) (   ) Matemática. Porque __________________________________________ 

d) (   ) Ciências. Porque _____________________________________________ 

e) (   ) História. Porque _____________________________________________ 

f)               (   ) Geografia. Porque ____________________________________________ 

g) (   ) Educação física. Porque _______________________________________ 

h) (   ) Artes. Porque _______________________________________________ 

i) (   ) Educação Religiosa. Porque ____________________________________ 

 

3.19. Qual é sua visão da matemática (você gosta? Acha difícil? Acha importante? Ou 

não?)____________________________________________________________________ 

3.20. Você tem dificuldades em aprender matemática? Justifique: ____________________ 

3.21. O que você acha dos vícios?   

Cigarro –   (   ) normal   (   ) não aprovo    

Bebida –   (   ) normal    (   ) não aprovo  

Drogas –   (   ) normal   (   ) não aprovo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRIGADA POR TER ATENDIDO À SOLICITAÇÃO  
 



APÊNDICE C – Questionário à Professora de Matemática do PAV I (6º ao 9º anos) 
 
Data prevista para a realização: 27/10/2009 
 
Cara Professora, os dados desse questionário serão analisados de forma global e sigilosa, 
impossibilitando a identificação de V. Sa. Sua colaboração é fundamental para o êxito deste 
trabalho.  

 
I - DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA PROFESSORA     

 
1.1. Nome1:  
 
1.2. Data de Nascimento:  
 
1.3. Estado civil:  
 

     a) (    ) solteira    b) (    ) casada    c) (    ) separada    d) (    ) outro. Citar: ______________ 
 

1.4. Tem filhos (as)? Quantos? __________________________________________________ 
 

1.5. Em que bairro você mora?  _________________________________________________ 
 
1.6. Possui computador com internet em casa? _______________________________________ 
 
 

II- FORMAÇÃO PROFISSIONAL  
 
2.1. Qual a sua formação acadêmica? _______________________________________________ 
 
2.2. Em que período você trabalha na escola?   
 

     a) (   )  de manhã                b) (   ) a tarde                c) (   ) a noite 
 

2.3. Você é efetiva ou contratada nesta escola? ________________________________________ 
 
2.4. Quantos anos você tem de experiência no magistério? ______________________________ 
 
2.5. Qual é a sua experiência no magistério (cargos assumidos)? __________________________ 
 
2.6. Liste as escolas que leciona, especificando se é estadual, municipal ou particular; o tempo de 
serviço em cada uma delas e o número de aulas ministradas no semestre corrente. 
_____________________________________________________________________________ 
 
2.7. Você considera importante preparar suas aulas, estudar diariamente, ou, costuma ir para a 
sala de aula sem prepará-las confiando em sua experiência? Justifique.  ____________________ 
 
2.8. Você prepara suas aulas tendo como suporte predominante:  
 
a) (    ) o livro didático                               b) (   ) Outros meios. Qual (is): ________________ 
 
2.9. Como você se organiza no preparo de suas aulas diárias, tendo em vista seu período triplo de 
trabalho? ______________________________________________________________________ 

1 Não será divulgado, devido ao compromisso assumido pela pesquisadora em manter o sigilo dos sujeitos. Será 
identificada apenas pelo seu pseudônimo “Regina”.  



 
2.10. Como você vê a questão do ensino e aprendizagem da matemática na escola, de forma 
geral? ________________________________________________________________________ 

 
III- CONCEPÇÕES ACERCA DA MATEMÁTICA  

 
3.1. Cite, em ordem decrescente de importância, 3 razões principais pelas quais você optou por 
ser professora: _________________________________________________________________ 
 
3.2. O que você destacaria como fatores que influenciaram sua opção pela profissão professor e 
pela matemática? _______________________________________________________________ 
 
3.3. Com relação ao grau de dificuldade, do ponto de vista do ensino e aprendizagem na escola, 
você avalia a matemática como:  
 
a) (   ) fácil                            b) (   ) difícil                      c) (   ) muito difícil  

 
Justifique sua resposta: __________________________________________________________ 
 
3.4. Em sua opinião, qual deve ser o perfil de um professor de matemática?  
 
a) (  ) Transmissor de conhecimentos, já que a matemática é um conteúdo que exige grande 
quantidade e variedade de pré-requisitos.  
b) (   ) Elemento motivador da aprendizagem do aluno.  
c) (   ) Orientador de temas e rumos. 
d) (   ) Outro. Especificar: ______________________________________________________ 
 
3.5. Em sua opinião, qual o perfil ideal (em matemática) de um aluno do Ensino Fundamental?  
 
a) (   ) Deve conhecer bem os conteúdos matemáticos 
b) (   ) Deve relacionar a matemática com outras disciplinas 
c) (   ) Deve ser crítico e capaz de raciocinar  
 
 

IV- SOBRE O PROJETO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 
4.1. Você conhece bem o Projeto Acelerar para Vencer? Como tomou conhecimento desse 
projeto? ______________________________________________________________________ 
 
4.2. Você considera esse projeto importante? Por quê? _________________________________ 
 
4.3. Como você viu o trabalho com alunos em aceleração da aprendizagem? ________________ 
 
4.4. Se você fosse dar um nome para a sua turma do PAV, que nome você daria? Justifique. 
_____________________________________________________________________________ 

 
4.5. Qual a principal necessidade matemática dos seus alunos da classe de aceleração?  
 
a) (   ) Conhecimento do conteúdo de matemática                b) (   ) raciocínio lógico e crítico      
c)  (   ) Outro. Especificar: ________________________________________________________ 
 
4.6. Em qual (is) conteúdos da matemática seus alunos da classe de aceleração apresentaram 
maior dificuldade? _____________________________________________________________ 
 



4.7. Na sua visão os alunos do PAV apresentam maiores dificuldades de aprendizagem do que os 
alunos do ensino regular? Justifique. ________________________________________________ 
 
4.8. Você acredita que os conhecimentos trabalhados com os alunos no PAV conseguirão fazer 
com que eles tenham condições de competir com igualdade com os alunos das séries regulares? 
_____________________________________________________________________________ 
 
4.9. Se você pudesse optar, você ficaria com classes em aceleração da aprendizagem no próximo 
ano novamente? Justifique. _______________________________________________________ 
 
4.10. Que aspectos positivos e que aspectos negativos você pode destacar quanto à separação dos 
alunos multirrepetentes dos alunos do ensino regular? Justifique. _________________________ 

 
4.11. Você concorda com a forma de avaliação dos alunos do PAV proposta no Projeto 
Estruturador? Justifique. _________________________________________________________ 
 
4.12. Qual a sua opinião sobre o livro adotado no PAV para o trabalho pedagógico com a 
matemática? ___________________________________________________________________ 
 
4.13. Em sua opinião, porque esses alunos do PAV caíram nessa situação de atraso escolar? 
_____________________________________________________________________________ 
 
4.14. Você considera que essa proposta de correção do fluxo escolar irá solucionar o problema 
da impactação da matrícula na escola? Justifique. _____________________________________ 
 
4.15. Que medidas você considera necessário tomar e que não foi ainda contemplada nesse 
projeto? ______________________________________________________________________ 
 
4.16. Qual (is) fator (es) você considera ter (em) sido facilitador (es) para sua atuação no PAV? 
_____________________________________________________________________________    
 
4.17. Qual (is) fator (es) você considera ter (em) sido dificultador (es) para sua atuação no PAV? 
_____________________________________________________________________________ 
 
4.18. Dentre os alunos que você trabalha nessas classes de aceleração, tem algum que foi seu 
aluno no ensino regular? Qual (is)? Se houver, descreva como eram, de modo geral, esses alunos 
em termos de desempenho, disciplina e autoestima. ____________________________________ 
 
4.19. Como você considera seus alunos do PAV em termos de autoestima? _________________ 
 
4.20. Como se sente agora trabalhando nessa classe de aceleração? ________________________ 
 
4.21. Qual foi a sua maior dificuldade no trabalho com essas classes? ______________________ 
 
 
 
 
 

OBRIGADA POR TER ATENDIDO À SOLICITAÇÃO 



APÊNDICE D – Roteiro de entrevista individual com os alunos do PAV – 1º período 
de Aceleração II (6º e 7º anos)  

Data:  
Pseudônimo:  
Idade:   
 

1ª PARTE: (questões de 01 – 08) – Questões referentes à vida pessoal do aluno, e 
também às suas expectativas e sonhos: 

1. Gostaria que você falasse um pouco sobre você. O que faz; do que gosta; como é sua 
vida familiar. Enfim, fale sobre você.  
 
2.  Como é a convivência dos seus pais? E da sua família? 
 
3. Seus pais têm algum vício (bebida/cigarro/jogo/outros)? Caso tenham, o que você 
pensa sobre isso?  
 
4. Você gosta de ler? Que tipo de leitura você gosta de fazer? Qual a freqüência com 
que você lê no dia-a-dia? 
 
5. Você conhece o Projeto “Escola de Tempo Integral” que está sendo desenvolvido 
aqui na escola? Faz/fez parte dele? Por quê?  
 
6. No que você se considera bom, ou seja, que você faz bem, por exemplo, tem gente 
que desenha bem, pinta bem, dança bem, etc. Então, e você, no que se considera bom?  
 
7. Tem alguma coisa que você gostaria muito de possuir e ainda não possui? Justifique.   
 
8. O que quer ser quando crescer?   
 
 
2ª PARTE: (questões de 09 – 14) – Questões referentes à relação do aluno com a 
matemática e a escola.  
 
 
9. O que você acha da matemática? Você gosta ou não de matemática?     
 
10. Você tem/já teve alguma dificuldade na aprendizagem da matemática? Qual (is)?  
 
11. Você tem hábito de estudar em casa? Por quê? 
 
12. Você tem hábito de fazer tarefa de casa? Tem alguém que te ajuda, ou você faz 
sozinho? Por quê?  
 
13. Você acha importante vir para a escola? Explique.  
 
14. Você vem frequentemente às aulas ou falta muito? Por quê? O que fica fazendo 
quando não vem à aula?  



3ª PARTE: (questões de 15 – 25) – Questões referentes ao Projeto PAV e o aluno:  
 
15. Você sabe que faz parte de um Projeto, certo? Gostaria que você falasse que projeto é esse e 
o que sabe sobre ele.   
 
16. Por que você está fazendo parte desse Projeto?  
 
17. Você foi reprovado em quais disciplinas e séries? Por que você foi reprovado nessas 
disciplinas?  
 
18. Em quantas escolas você já estudou até hoje?  
 
19. Você se considera diferente dos alunos do ensino regular por fazer parte do PAV? 
Justifique.  
 
20. Você pensa que os alunos do ensino regular consideram você diferente deles por 
estudar em uma classe de aceleração da aprendizagem? Justifique.  
 
21. Você acha que esse Projeto está ajudando você a melhorar sua aprendizagem?  
 
22. Qual a sua expectativa para os estudos, isto é, você pretende estudar até quando?  
 
23. Você acredita que estudando no PAV estará se preparando para o ensino superior da 
mesma forma que os alunos do ensino regular?  
 
24. Como você se relaciona com seus colegas de sala? 
 
25. Com base em alguma característica de sua turma, dê um nome que pode representá-
la.  
 



APÊNDICE E – Roteiro da Entrevista Coletiva com os alunos do PAV I (1º período – 

6º e 7º anos do Ensino Fundamental) 

 

Data prevista para a realização: 15/12/2009 

Local: Sala de aula da turma 

 

1. Vocês conhecem o livro didático de matemática do PAV? Todos receberam? Vocês o 

utilizaram nas aulas?  

2. Estar no PAV é diferente de estar no Ensino Regular? Por quê? 

3. Vocês adquiriram ou construíram uma nova visão sobre a escola a partir da 

participação no Projeto Acelerar para Vencer? 

4. Qual disciplina vocês gostaram mais nesse ano e qual gostaram menos? Por quê? 

5. Quais práticas dos professores vocês mais gostaram e consideraram importantes e que 

gostariam que utilizassem outra vez? E, quais as práticas que vocês não gostaram e por 

quê? 

6. Quais foram as principais diferenças que vocês observaram nesse tempo estudando 

em uma classe de aceleração com relação aos outros anos, no ensino regular? 

 

 

 



APÊNDICE F – Roteiro da 1ª1 entrevista com a Professora de Matemática 
 
Nome2:  
 
 
PARTE I – Aspectos relacionados à sua formação profissional: 
   
1.1. Qual a sua formação acadêmica? 

1.2. Qual a sua experiência profissional na educação?  

1.3. Qual a sua atividade atual?  
 
 

PARTE II – Aspectos relacionados ao Projeto Acelerar para Vencer (PAV):  
 
2.1. Como você conheceu o PAV? O que sabia na época sobre esse projeto? 

2.2. Como você veio a fazer parte do corpo docente do PAV? 

2.3. Houve alguma capacitação para os professores que iriam atuar no Projeto PAV 
antes do início das atividades nas Classes de Aceleração?  
 
2.4. A carga horária do professor do PAV foi alterada para que ele pudesse se dedicar 
com mais exclusividade ao projeto, isto é, foi oferecido um cargo, por exemplo, com 
aulas extras, fora da sala de aula, para planejamento e estudo dos professores do Projeto 
para que pudesse se preparar melhor para atuar nele?  
 
2.5. Você conhece bem o livro do PAV? O que pode dizer a respeito dele?  
 
2.6. Todos os alunos receberam o livro didático do PAV? Quando?  
 
2.7. Observei que você utiliza outros livros de matemática para desenvolver as aulas nesta 
classe, ao invés de utilizar o livro específico do PAV. Quais os motivos para essa substituição?   
 
2.8. Você participou nesse ano, até agora, de alguma reunião específica para os 
professores do Projeto?  
 
 

PARTE III – Aspectos relacionados às concepções da Professora acerca dos alunos e 
do Projeto  
 
3.1. O que pensa sobre os alunos do PAV em relação aos alunos das classes regulares? 
 
3.2. Você considera que o trabalho no PAV tenha realmente que ser desenvolvido de forma 
diferente com relação às séries regulares? Por quê? 
 
3.3. Qual o ambiente mais comum no qual desenvolve as aulas de matemática no dia-a-dia da 
escola com seus alunos da classe de aceleração? 

1 Esse roteiro foi elaborado para a entrevista que ocorreu no dia 23/10/2009.  
2 Após a transcrição, o nome da entrevistada não será divulgado, mas sim, indicado pelo pseudônimo 
“Regina”. 



3.4. Você utiliza, ou já utilizou a informática nas aulas de matemática com os alunos em 
aceleração, como um recurso para auxiliar a aprendizagem dos alunos? Justifique. Quais os 
recursos de ensino que você utiliza para suas aulas e com qual freqüência? 
 
3.5. O Projeto Acelerar para Vencer, em sua proposta, sugere que todos os conteúdos 
sejam trabalhados de forma interdisciplinar com ênfase na leitura, interpretação e 
produção de texto, em todas as disciplinas, inclusive na matemática, e com foco no 
letramento. Como você tem desenvolvido seu trabalho nesse sentido?  

3.6. Segundo orientações do Projeto, a leitura diária e a escrita deverão ser priorizadas, 
em todas as disciplinas, garantindo-se que o aluno escreva diariamente, pelo menos um 
pequeno texto de produção própria. Como você vê isso? Você desenvolve um trabalho 
neste sentido? Por quê? 
 
  
PARTE IV – Aspectos relacionados à avaliação dos alunos no Projeto  
 
4.1. Como é que você avalia os alunos: diariamente, periodicamente?  
 
4.2. No projeto consta que na avaliação do desempenho escolar deverá ser observado o 
critério de avaliação contínua, com a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos, e o predomínio da avaliação diagnóstica. Você desenvolveu um trabalho 
nesse sentido? 
 
4.3. No Projeto a questão da autoestima dos alunos é muito enfatizada, isto é, orienta 
que seja trabalhada a autoestima desses alunos como condição fundamental para sua 
aprendizagem e na retomada de confiança em sua capacidade para aprender. Nesse 
sentido, observei inúmeras vezes que, sempre que você dava o visto em alguma 
atividade na sala de aula, e mesmo nas provas ou trabalhos avaliativos realizados por 
eles, você sempre deixava um recadinho, um elogio, uma palavra de estímulo. Qual era 
seu objetivo com essa atitude?  
 
4.4. Segundo orientações da SEE/MG por meio do Projeto PAV, o professor terá que 
ficar atento aos alunos com dificuldades para propiciar-lhes estudos de recuperação e 
enriquecimento. Como essa questão foi trabalhada em sua classe de aceleração e na 
escola?  
 
4.5. Tem algum aluno que está no PAV, mas que você considera que, a não ser pela defasagem 
da idade, não precisaria estar nessa classe de aceleração?  
 
4.6. Você pode dizer que seus alunos que foram aprovados/serão aprovados nessa 
classe, esse ano, isto é, que conseguirem obter a média para aprovação, de fato 
conseguiram aprender? 
 
4.7. Você acredita que os conhecimentos adquiridos/trabalhados no PAV conseguirão fazer com 
que o aluno tenha condições de competir com igualdade com os alunos das séries regulares? 
 
 

PARTE V – Aspectos relacionados à avaliação do Projeto pela Professora  
5.1. Quais foram suas principais dificuldades nesse trabalho num contexto de aceleração 
da aprendizagem?  
 



5.2. Você considera que o PAV tem sido um Projeto importante para os alunos? 
Justifique.  
 

5.3. Um dos objetivos do Projeto é o de elevar a autoestima do professor que trabalha 
junto a alunos em classes de aceleração. Nesse sentido, no seu ponto de vista, com 
relação a você, o Projeto alcançou esse objetivo? Justifique.  
 
5.4. Finalizando, gostaria que falasse como você se sentia no início do projeto (quais 
eram suas expectativas, medos) e como se sente agora? 



APÊNDICE G – Roteiro da entrevista com o Professor de Geografia da classe de 
aceleração investigada 
 
Data prevista para a realização: 17/12/2009 
 
 
1. Como você concebe o projeto PAV? 
 
2. Você falou em implantação, o que dá ideia de imposição. Esse Projeto foi uma 
obrigatoriedade para as escolas públicas ou essas tiveram a opção de escolher se 
aceitariam desenvolvê-lo ou não?  
 
3. E, você falou que as escolas não tiveram a opção de escolher aceitar ou não o PAV, 
como foi isso? 

 
4. Além da insatisfação referente ao processo de seleção para atuar no PAV, presenciei 
também diálogos entre os professores sobre outros motivos que levaram à insatisfações, 
como por exemplo o fato de não se sentirem preparados para assumir uma proposta 
diferenciada de educação, uma proposta que fugia, ou, pelo menos escapava à forma 
tradicional de desenvolver às aulas, tanto em termos do público-alvo, quanto da 
dinâmica pedagógica que estava sendo sugerida. O que você pode comentar acerca 
disso?  
 
5. Tem também uma questão que foi muito debatida durante todo esse ano e que ouvi 
muito também por parte dos professores, que é o fato de que o trabalho no PAV é mais 
difícil e desafiador, exige mais do professor, do que no ensino regular, uma vez que se 
trata de alunos multirrepetentes e com autoestima fragilizada, além das defasagens mais 
acentuadas. Como você vê essa questão? Realmente você considera esse trabalho no 
PAV mais difícil?  
 
6. Mas, houve alguma capacitação inicial para vocês professores que haviam sido 
selecionados para trabalhar no PAV?  
 
7. Também presenciei muitas vezes os professores comentarem sobre a carga horária de 
trabalho do PAV, isto é, a necessidade de que no currículo houvesse uma carga horária 
separada para o trabalho no Projeto fora da sala de aula, destinada ao preparo das aulas, 
escolha do material, dentre outros pontos. O que você pode falar sobre isso?  

 
8. Então, aproveitando que estamos falando sobre as dificuldades no desenvolvimento 
do trabalho pedagógico no contexto das classes de aceleração, gostaria de saber quais as 
dificuldades que você encontrou ao trabalhar nesse projeto, além da carga horária que 
você mencionou?   

 
9. E, até por estarmos falando em questões disciplinares, você considera que, tendo 
retirado esses alunos multirrepetentes das salas de ensino regular, melhorou essas 
classes? 

  
10. Outro item que também foi muito debatido entre os professores, foi sobre a grande 
defasagem de alfabetização e letramento dos alunos do PAV, identificadas por todos os 
professores em suas respectivas disciplinas. Houve uma queixa muito grande em cima 
dessa questão, principalmente por não se ter organizado as classes de alfabetização e 
letramento citada no próprio Projeto. O que você tem a dizer nesse caso?  



11. Agora, falando sobre o material didático destinado ao trabalho pedagógico nas 
classes de aceleração, ouvi também você, e outros professores também, comentar sobre 
os livros didáticos, sobre a inadequação desse material para o público para o qual foram 
elaborados. Gostaria que esclarecesse melhor essa questão, principalmente porque você 
chegou a afirmar que o livro do PAV não foi elaborado para esses alunos.  

 
12. Por falar em trabalho pedagógico não observei, durante o período de 
acompanhamento no campo, dessa classe de aceleração, um trabalho com esses alunos 
em termos de informática, isto é, não observei aulas que levassem os alunos para a sala 
de informática e desenvolvesse os conteúdos com o auxílio do computador e/ou da 
internet. Você já utilizou a informática com os alunos do Projeto?  
 
13. Então, pra finalizar gostaria de saber se você acredita que posteriormente, egressos 
do PAV, ao serem reinseridos na escolaridade regular, esses alunos conseguirão 
acompanhar a nova realidade e se aprenderam o suficiente na classe de aceleração para 
garantir o prosseguimento de seus estudos sem mais prejuízos em sua trajetória escolar.  
 
 

 



APÊNDICE H – Algumas questões discutidas ao longo da pesquisa com a supervisora 

pedagógica responsável pelo acompanhamento do PAV na escola investigada 

 
1. Quando começou o PAV nessa escola? 
 
2. Qual é a Equipe que compõe o PAV nesta escola? 
 
3. Quantas turmas do PAV há nesta escola? Quais os níveis? Quantos alunos por turma?  
 
4. Tem alunos defasados quanto à alfabetização nas classes de aceleração aqui nesta 
escola? Quantos?  
 
5. Foi feito algum diagnóstico para saber sobre a defasagem desses alunos? Em caso 
afirmativo, como foi esse diagnóstico?  
 
6. No projeto fala que se sugere a realização de avaliações diagnósticas coletivas, de 
preferência bimestrais para todas as turmas do Projeto e que estas avaliações serão 
elaboradas por uma equipe da escola, com apoio da SRE, serão aplicadas e analisadas 
pela equipe. Diante disso gostaria de saber:  
 

7. Como sabemos os livros do PAV só chegaram à Escola em Setembro. Nesse caso, 
como ficaram os professores e os alunos, já que os livros, segundo o projeto foram 
materiais desenvolvidos segundo os objetivos do Programa?  
 
8. No Projeto há uma ênfase na importância das reuniões pedagógicas dos professores 
do PAV. Essas reuniões têm acontecido? Justifique. 
 

 
9. No projeto fala que é preciso ter um controle cotidiano por parte do professor com 
registros sobre os avanços dos alunos. Isso tem ocorrido nesta escola? De que forma? 
Você tem acompanhado?   
 
10. Existe um trabalho interdisciplinar entre os professores do PAV?  
 
11. No projeto (p. 13) “avaliação externa” fala que o Projeto será avaliado ao longo de 
todo o processo de sua implementação, através de instrumentos de supervisão utilizados 
pelos analistas e inspetores escolares das SRE, bem como pelos supervisores 
pedagógicos, responsáveis diretos pelo acompanhamento das turmas. Como tem 
acontecido isso na escola? 



12. Resolvendo esse problema de fluxo aqui na escola por meio do atendimento das 
turmas desse ano de 2009, você acredita que não haverá mais defasagens, ou seja, o 
problema vai ficar resolvido ou surgirão novas demandas? Como isso vai ficar se o 
Projeto foi claro quanto à provisoriedade dessa iniciativa?  
 



APÊNDICE I – Roteiro da Entrevista1 com a Diretora da Escola investigada 

Data:  
Pseudônimo: 
 
Primeira parte: (questões 01 – 06) – informações gerais da escola. 

1) Em que ano a escola foi fundada? Quando deixou de ser polivalente? 

2) Que novidade as escolas polivalentes trouxeram?  

3) Percebemos que ainda existe no currículo desta escola a disciplina “técnicas 

agrícolas” para o 6º ano. Por que ainda se preserva essa disciplina no currículo da 

escola?  

4) Como você caracteriza a população de alunos atendida aqui na escola (2009), 

quanto ao fator sócio-econômico?  

5) Como se dá a relação escola-família nesta escola? 

6) Como você vê a participação da família com esta escola e qual a importância desse 

envolvimento (em todos os aspectos)?  

 

Segunda parte: (questões 07 – 17 ) – especificamente relacionada ao Projeto PAV em 

implementação na escola.  

 

7) Ter assumido o PAV nesta escola foi uma opção ou uma determinação da Secretaria 

de Estado da Educação de Minas Gerais?  

8) Porque o PAV I não foi montado de manhã? 

9) O que você pensa sobre o projeto “Acelerar para Vencer” – PAV?  

10) Então você considera que era realmente necessária a formação das classes de 

aceleração da aprendizagem aqui na escola?  

11) Esta escola recebeu algum recurso financeiro para aplicar no projeto (recursos 

repassados para as escolas para investimento no Projeto, o que envolve capacitação de 

pessoal, recursos didáticos, material pedagógico, sobretudo investimento no professor, 

com sua valorização profissional). Quantas vezes no ano? Esses recursos foram 

suficientes?  

1 Por uma questão de organização das ideias, a entrevista foi dividida em duas partes: a primeira – 
questões de 01 a 06 – contendo informações gerais da escola e, a segunda – questões de 07 a 17 – 
contendo informações relacionadas especificamente ao Projeto PAV que estava sendo implementado na 
escola.  
 



12) Segundo orientações constantes no texto do Projeto Acelerar para Vencer, se o 

aluno que freqüenta as classes de aceleração não superar sua defasagem, inclusive de 

alfabetização e letramento, poderão ser organizados grupos temporários de alunos para 

atendimento diferenciado e serão indicados professores para trabalhar nestes grupos. 

Aqui nessa escola existe algum planejamento nesse sentido? 

13) Como foi a receptividade ao Projeto por parte dos pais dos alunos que foram 

encaminhados às classes de aceleração aqui na escola? 

14) Como você percebe que os professores concebem esse projeto?  

15) Como foi o processo de seleção para atuar como docente no PAV?  

16) Você poderia falar um pouco sobre esse “perfil” docente para atuar no PAV 

orientado no texto do Projeto?  

17) Dentre as funções do gestor escolar neste projeto, destaca-se: “Zelar pela formação 

continuada dos professores envolvidos, garantindo encontros periódicos com os 

especialistas para estudos e orientação necessárias” (MINAS GERAIS, 2008, p. 15). 

Você sente que teve condições e suporte para desempenhar esse papel? 



 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 

SUBSECRETARIA  DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL 

DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 
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ANEXO W – Transcrição1 das Entrevistas2 com os alunos da Classe de Aceleração 

investigada – PAV- 1º período (6º e 7º anos do Ensino Fundamental) 

 

Obs.: Conforme consta no roteiro-guia da entrevista, as questões foram divididas em três 
seguimentos/partes, da seguinte forma: 1ª parte (questões de 01 – 10, diz respeito às questões referentes à 
vida pessoal do aluno, e também às suas expectativas e sonhos; 2ª parte (questões de 09 – 14), diz respeito 
às questões referentes à relação do aluno com a matemática e a escola; e, 3ª parte (questões de 15 – 25), 
contém as questões referentes ao Projeto PAV e o aluno.  
 
 

Entrevistas realizadas no dia 09 de novembro de 2009 

 

Entrevista 1 

 
Aluno: Ben                     
Idade: 16 anos  
 
1ª PARTE:  
 
1. Gostaria que falasse um pouco sobre você. O que faz; do que gosta; como é sua vida 
familiar. Enfim, fale sobre você.  
Eu faço na parte de cedo é trabalhar e a tarde, assim, depois da escola, é eu vou anda de bicicleta com os 
meus amigos, meus colegas. Eu trabalho no supermercado.  
 
2. Como é a convivência dos seus pais? E da sua família?  
Ah, minha convivência na família é muito boa né, porque o meu pai, minha mãe, meus parente, eles não 
são enjoados. É até de boa assim não amola, não faz nada com você assim. Na minha casa mora eu, 
minha, mãe, meu pai e minha irmã.  
 
3. Seus pais, ou, na casa onde você mora, alguém tem algum vício (bebida, cigarro, 
jogo, outros)?  
Não.  
 
4. Você gosta de ler? Que tipo de leitura você gosta de fazer? Qual a frequência com 
que você lê no dia-a-dia?  
Gosto de Le história em quadrinho, revista normal, jornal. Só de vez em quando.  
  
5. Você conhece o Projeto “Escola de Tempo Integral” que está sendo desenvolvido 
aqui na escola? Faz/fez parte dele? Por quê?  
Eu fui chamado pra faze o tempo integral, mas o meu pai não veio assina o papel, porque ele trabalha, né, 
então, eu fiquei sem faze. 
 

                                                
1 Embora tenhamos transcrito, por ocasião de nossa interpretação dos dados, todas as entrevistas 
realizadas com os alunos, apresentamos a seguir apenas aquelas cujo conteúdo foi citado em algum 
momento na dissertação. Essas entrevistas encontram-se organizadas pelas respectivas datas em que 
ocorreram e o nome dos alunos não é revelado – os alunos são tratados por seus pseudônimos – conforme 
quadro nº 4, apresentado no capítulo III, seção 3.5 – segundo compromisso da pesquisadora em manter o 
sigilo dos sujeitos – fato já mencionado em diversos momentos desse trabalho.   
2 Essa e as demais entrevistas tiveram por base o roteiro de questões constante no apêndice D desse 
trabalho. Assim, ao serem realizadas com os alunos, essas entrevistas não seguiram sistematicamente esse 
roteiro, utilizando-o apenas como guia.  



5.1. Mas não teve nenhum dia que ele podia vir assinar?  
Não. 
 
5.2. E, não podia levar esse papel pra ele assinar em casa?  
Não, ele tinha que assinar aqui na escola.  
 
5.3. E quanto tempo que esperaram você pra assinar esse papel?  
Não, era só um dia. 
 
5.4. E ai você não questionou, não insistiu, não correu atrás? 
Não, eu também já tava trabalhando.  
 
5.5. Pois é, mas e ai eles não foram atrás de você saber por que seu pai não assinou?  
Não, eles falo assim: E ai, você vai faze o tempo integral ou não? E eu falei assim: não, é por causa que 
agora eu já to começano a trabalhar. 
 
5.6. E, você foi selecionado, para o tempo integral, ou você que quis participar? 
Não, eu fui selecionado. 
 
6. No que você se considera bom?  
Ah, fessora, não sei não. Como assim?  
 
6.1. Assim, geralmente todo mundo tem algo que faz bem, que desempenha bem, por 
exemplo, tem gente que desenha bem, outros, pintam bem, outros, dançam, enfim, e 
você, no que você se considera bom?  
Ah, jogá bola, anda de bicicleta assim.  
 
7. Tem alguma coisa que você gostaria muito de possuir e ainda não possui? Justifique.  
Não, fessora, tá bom assim.  
 
8. O que você quer ser quando crescer?  
Ah, fessora, não sei não.  
 
 
2ª PARTE:  
 
9. O que você acha da matemática? Você gosta ou não de matemática?  
Ah, fessora, na 5ª série eu não gostava de matemática não. A matemática ela era difícil na 5ª série, né. As 
professora não explicava direito, a professora era implicada com os outros aluno, né, igualzinho eu assim, 
eu fazia bagunça, eu não podia fala nada que elas mandava eu pra fora. 
 
10. Você tem/já teve alguma dificuldade na aprendizagem da matemática? Qual (is)?  
Tem dificuldade sim. Ah, agora, no que que é, eu não sei não.  
 
10.1. Assim, dentro do conteúdo da matemática, em que você sente mais dificuldade 
para entender?  
Ah, fessora, aqueles trem de divisão, de fração. Eu não sou bom na divisão não.  
 
10.2. Mas, como assim? 
Ah, eu não do conta de faze. 
 
10.3. Mas você não viu esse conteúdo nos outros anos? 
Vê, assim, eu vi, mas, não aprendi, eu não entendo nada, não sei fazer isso não.  
 
 



11. Você tem hábito de estudar em casa?  
Estudar não. 
 
12. E de fazer tarefa de casa?  
Tarefa tem dia que eu faço, mas é muito difícil eu fazer.  
 
12.1. E por que você não faz sempre?  
É por causa que as vezes eu não sei fazer, não tem quem ajuda, por causa que o meu pai não sabe essas 
coisas de hoje, nem a minha mãe, e a minha irmã tá fazeno a 5ª série agora. 
 
13. Você acha importante vir para a escola? Explique. 
Eu acho fessora.  
 
14. Você vem frequentemente às aulas ou você falta muito? 
Não, eu venho frequentemente às aulas. 
 
 
3ª PARTE:  
 
15. Você sabe que faz parte de um projeto, certo? Gostaria que você falasse que projeto 
é esse e o que sabe sobre ele.   
O nome do projeto é PAV, Processo de aceleração para vencer, e, esse PAV ajuda muito a gente, é, 
igualzinho assim, eu era pra eu tá no primeiro ano do segundo grau, e, agora com esse projeto já mudou 
muito a minha vida, e agora eu já to seguindo em frente pra eu já ir pra uma sala mais adiantada.  
 
16. Então, Ben, você falou que o Projeto te ajudou, mas, assim, porque você está no 
projeto?  
Por quê? Ah é por causa que assim, ele é mais fácil de aprender do que as outras matéria  
 
16.1. Mas, assim, você foi para o Projeto porque estava atrasado na sua escolaridade?  
É, tava. 
 
17. Mas, você está atrasado porque você tomou bomba ou porque você parou de estudar 
em algum momento?  
Não, porque eu tomei bomba.  
 
17.1. Você me conta em que série você foi reprovado, tomou bomba?  
Tomei só aqui, na escola, na 5ª série (6º ano).  
 
17.2. Foi uma reprovação ou mais de uma?  
Não, eu tomei 3 bombas.  
 
17.3. Todas na 5ª série? Todas aqui nessa escola? 
É.  
 
17.4. E dessas 3 bombas, em quais matérias você reprovou?  
Não, assim, foi em todas.  
 
17.5. Por que você acha que reprovou (tomou bomba)?  
Eu não fazia nada né, eu ficava brincano dentro da sala de aula, tacano bolinha de papel, amolano os 
outro que tava queto.  
 
17.6. Mas, se você não vinha na escola pra estudar, porque que você vinha, porque que 
você não ficava em casa?  
Ah, era porque o meu pai não deixa falta, né.  



17.7. Mas, é só por isso que você vem à escola? Você não acha importante vir pra 
escola?  
Não, fessora, eu acho né.  
 
17.8. Você acha que a escola é algo importante para a sua vida?  
É mio vim pra escola pra estuda do que fica nas rua aprendeno o que não presta, droga esses trem.  
 
17.9. Mas, tem alguma matéria que você achava mais difícil?  
É, eu achava mais difícil assim era o português e a matemática. Da matemática é porque eu não gostava 
né.  
 
17.10. Mas você acha a matemática difícil ainda?  
Agora não, a professora é de boa. 
 
17.11. A professora de matemática explica bem então?  
Nossa! A professora de matemática é a melhor que nós já teve. Eu detestava matemática, mas agora, com 
a dona Regina eu vi que é bom, é diferente. 
 
17.12. Você não acha a matemática difícil mais não? 
Não, essa do PAV não é tão difícil né. Nóis só pega as matéria mais importante. Assim, as da 5ª a gente 
começa do começo até o fim.  
 
18. Em quantas escolas você estudou antes dessa?  
Só em uma.  
 
19. Você se considera diferente dos alunos do ensino regular por fazer parte do PAV? 
Justifique.  
Não, fessora, igual. 
 
20. Você pensa que os alunos do ensino regular consideram você diferente deles por 
estudar em uma classe de aceleração da aprendizagem? Justifique.  
Não, não acho isso não.  
 
21. Então, assim, você acha que esse projeto ajudou a melhorar a sua aprendizagem? 
Ah, ele me ajudou muito. 
 
21.1. Por que, ele é diferente de quando você estudava antes? O que tem de diferente 
nele?  
Assim, por exemplo, a sala tem mais pocos aluno, a aprendizagem mais fácil, e não tem tanto aqueles 
menino igual o ano passado que era baguncero. Agora melhorou muito a vida dos otros.   
 
21.2. E você acha que os professores estão desenvolvendo com vocês no PAV aulas 
diferentes das que vocês tinham quando não estavam nesse Projeto? 
Não, os professores dão aula igual.  
 
21.3. E você aprendeu mais mesmo tendo aula igual? 
Aprendi.  
 
22. Qual a sua expectativa para os estudos, isto é, você pretende estudar até quando?  
Ah, fessora, isso eu não sei.  
 
23. Você acredita que estudando no PAV estará se preparando para o ensino superior da 
mesma forma que os alunos do ensino regular?  
Ah, sei também não, fessora.  
 



24. Como você se relaciona com seus colegas de sala?  
Relaciono bem assim, tem uns que que brinca, ai a gente fica distraino assim, mas os professor pode grilá, 
e também depois eu não aprendo as coisa lá, né, mas eles que que eu brinco com eles.  
 
25. Com base em alguma característica de sua turma, dê um nome que pode representá-la.  
Ah, não sei, como assim?  
 
25.1. Assim, pense em sua turma. Por exemplo, suponhamos que sua turma vai participar 
de uma gincana e precisa de um nome, então, com base em alguma característica mais 
marcante da turma escolha um nome que iria representar bem sua turma nessa gincana? 
Ah, e eu deixava o mesmo, é por causa que a turma é boa, ela é mais queta e ela não é igual o outro PAV, 
assim, baguncera.  
 
25.2. Então, qual é mesmo o nome? 
Projeto de aceleração para vencer. 
 
25.3. Ah tá, então você acha que tem haver com a sua turma, e por que, ou seja, o que 
tem haver acelerar para vencer, com vocês?  
Acelerar nossos passos pra chegar lá nas séries da frente.  
 
 
 
Entrevista 2 
 
Aluno: Guima 
Idade: 16 anos  
 
1ª PARTE:  
 
1. Gostaria que falasse um pouco sobre você. O que faz; do que gosta; como é sua vida 
familiar. Enfim, fale sobre você.  
Ah, eu moro com os meus pais, mais os meus irmãos, um homem e uma mulheer. Eu sou o mais velho. 
Eu não trabalho ainda não, eu assim, depois que eu acordo eu assisto um pouco de televisão, ajudo a 
arruma a casa. ai eu venho pra escola, de tarde eu chego, jogo um pouco de bola na rua, lá é bem livre, 
sem movimento. É no bairro novo, lá nas casas que o Prefeito deu pra nós.  
 
2. Como é a convivência dos seus pais? E da sua família?  
O relacionamento em casa é até bem, eu converso bastante com os meus pais. 
 
2.1. E você conversa sobre tudo?  
É. Assim, algumas coisa não dá pra falá, né. Assim, sobre namoro, essas coisa. Eu tenho vergonha.  
 
3. Seus pais tem algum vício (bebida, cigarro, jogo, outros)?  
Não.  
 
4. Você gosta de ler? Que tipo de leitura você gosta de fazer? Qual a frequência com 
que você lê no dia-a-dia?  
Mais ou menos. Dentro da sala eu até leio, mas em casa eu não leio não.  
  
5. Você conhece o Projeto “Escola de Tempo Integral” que está sendo desenvolvido 
aqui na escola? Faz/fez parte dele? Por quê?  
Conheço, assim, é pra, é tipo um reforço pros alunos que tem mais dificuldade. Não, eu não participei 
não, nem participo.  
 



6. No que você se considera bom?  
Como assim? Não entendi. 
 
6.1. Assim, geralmente todo mundo tem algo que faz bem, que desempenha bem, por 
exemplo, tem gente que desenha bem, outros, pintam bem, outros, dançam, enfim, e 
você, no que você se considera bom?  
Ah, eu também desenho bem né, eu gosto de desenha carro.  
 
6.2. E você poderia mostrar esses desenhos? 
Posso, mas não tá aqui, tá em casa. 
 
6.3. E você gostaria de trazer pra todos verem na próxima aula? 
Gostaria, mas eu só tenho um agora. 
 
6.4. Por quê? Onde estão os outros?  
Ah, é porque eu do pros meus colegas.  
 
7. Tem alguma coisa que você gostaria muito de ter e ainda não tem? 
Tem, o vídeo-game né.  
  
7.1. E você sabe jogar? Onde você joga vídeo-game?  
Eu sei, eu jogo com os meus colegas lá perto de casa. 
 
7.2. E por que você gosta tanto? 
Ah, eu gosto assim de jogo de corrida, é até melhor pra aprender a dirigir, quando for tirar carteira.  
 
8. O que você quer ser quando crescer?  
Eu ainda não sei não.  
 
8.1. Mas assim, você tem algum sonho?  
Ah, o que eu mais quero mesmo é ser um cara trabalhador, ter meus filhos e dar o que eu aprendi para 
eles e não deixar eles passar fome.  
 
 
2ª PARTE:  
 
9. O que você acha da matemática? Você gosta ou não de matemática?  
Ah, eu acho difícil. Eu não gosto muito dessa matéria não.  
 
10. Você tem/já teve alguma dificuldade na aprendizagem da matemática? Qual (is)?  
Eu sempre tive dificuldade, mas esse ano foi bem melhor. 
 
10.1. As suas dificuldades em matemática estão em que conteúdo?  
Ah, na divisão. Mas o resto eu sou até bão.  
 
10.2. Tipo, na tabuada, você é bom? 
Até so.  
 
10.3. Tipo, se eu te perguntar quanto é 8 x 9 você sabe? 
Ah, é difícil. Assim, agora a gente parou de estuda muito, a gente esquece, mas eu sempre fui bão em 
algumas tabuada assim. 
 
11. Você tem hábito de estudar em casa?  
Não, em casa não, só aqui na escola.   
 



12. E de fazer tarefa de casa? Tem alguém que te ajuda, ou você faz sozinho? Por quê?  
Tenho. Não, eu faço sozinho. Quando eu tenho alguma dificuldade assim, algumas coisa, ai eu peço a 
minha mãe, ou o meu pai pra me ajudar.  
 
12.1. E por que você não faz sempre?  
É por causa que as vezes eu não sei fazer, não tem quem ajuda, por causa que o meu pai não sabe essas 
coisas de hoje, nem a minha mãe, e a minha irmã tá fazeno a 5ª série agora. 
 
13. Você acha importante vir para a escola? Explique. 
Acho. É porque a gente consegue emprego melhor, a gente num cansa muito no serviço que a gente 
arruma.  
  
14. Você vem frequentemente às aulas ou você falta muito? 
Não, eu venho frequentemente. Eu faltei um pouquinho assim, mas foi só no começo do ano. É porque o 
meu irmão era muito doente né, aí eu tinha que fica com ele, não tinha ninguém pra fica com ele.  
 
14.1. O que ele tinha? 
Ele tem bronquite,né, mas agora ele já melhorou.  
 
14.2. Seu pai e sua mãe trabalham? 
Trabalha. Meu pai é caminhoneiro e minha mãe doméstica. 
 

3ª PARTE:  

 

15. Você sabe que faz parte de um projeto, certo? Gostaria que você falasse que projeto 
é esse e o que sabe sobre ele.   
É o PAV né. Ah, ele ajuda a gente a recupera as coisa que a gente não sabia, assim, até sabia mas tinha 
dificuldade, e tem menos aluno, os professor tem mais tempo pra gente. 
 
15.1. O que mais você sabe sobre esse projeto? Todo aluno pode participar dele? Quem 
quiser? Ou tem um critério, uma condição?  
Pode, assim, só quem já bombou de 2 ou mais vezes, ai não pode ficar na série normal né.  
 
16. Por que você está fazendo parte desse Projeto?  
É porque eu já tomei bomba.  
 
17. Você foi reprovado em quais disciplinas e séries? Por quê?  
Foi na 3ª série e também no ano passado, na 6ª série (7º ano). Na 3ª série foi em tudo né. Agora, na 6ª foi 
em ciências, geografia, história e matemática.  
 
17.1. Por que você acha que reprovou (tomou bomba)?  
Ah, eu brincava demais dentro da sala, não prestava atenção. Só queria fica rindo, também os colegas 
chamava a gente, aí a gente juntava e não fazia as coisas direito, mas outra coisa é que eu não aprendia as 
coisas direito, não sei, mas é porque também eu tinha dificuldade em quase todas as matéria.  
 
 
17.2. Mas, e na 3ª série, você tomou bomba por quê? 
É porque eu tinha dificuldade em quase todas as matérias.  
 
17.3. Mas, no 3º aninho? Mas e nos outros anos? Por que a dificuldade veio aparecer só 
no 3º ano?  
Ah, mas é porque na 3ª série eu brincava também né, mas ai depois eu fui parando mas ai não adiantou 
né.  
 



17.4. Mas, na 3ª série você já brincava, com 9 anos?  
Já.  
 
17.5. Mas, e quanto à matemática, você gostava de matemática?  
Não, eu não gostava não, mas agora eu gosto, nos outros anos eu nunca gostei.  
 
17.6. Qual foi a diferença, porque esse ano você está gostando? 
Ah, porque a professora dá mais atenção, ela ensina melhor também né.   
 

17.7. Mas, assim, como eram as aulas? Você achava as aulas ruins, sem interesse?  
Ah, era porque eu não gostava mesmo, não achava importante, mas agora eu até acho.  
 
17.8. Então você acha importante a escola na sua vida?  
Antes eu não achava importante não. Agora eu acho. Foi porque eu vi que sem estudo a gente não 
consegue um emprego melhor, aí eu resolvi estuda muito. Até meus pais falaram também um dia lá. 
 
17.9. E por que você chegou a essa conclusão? Alguém te ajudou a enxergar isso ou é 
conclusão própria? 
Foi eu mesmo. Foi porque eu vi que sem estudo a gente não consegue um emprego melhor, ai eu resolvi 
estuda muito. Até meus pais falaram também um dia lá.  
 
17.10. Quando você reprovou os seus pais ficaram bravos? 
Não, eles só falou pra mim, estuda mais pra mim não bomba de novo né.  
  
17.11. E seus pais te dão apoio pra estuda, te ajudam, te incentivam? 
Ajuda.  
 
18. Em quantas escolas você estudou antes dessa?  
Foi em 3. Não, foi 4 escola. Eu fiz pré em uma escola, depois comecei da 1ª a 4ª em outra, depois eu 
comecei a 5ª num colégio, fiz só o primeiro mês e vim prá cá, pra essa escola.  
 
18.1. E, porque você não continuou lá, na escola onde estava, já que lá tinha também o 
Ensino Fundamental e Médio? 
Ah, porque lá é muito bagunçado né, os professor não ensina direito. Aí eu vim pra cá.  

 

19. Você se considera diferente dos alunos do ensino regular por fazer parte do PAV? 
Justifique.  
Não, normal.  
 
20. Você pensa que os alunos do ensino regular consideram você diferente deles por estudar em 
uma classe de aceleração da aprendizagem? Justifique.  
Não.   
 
21. Você acha que esse projeto ajudou a melhorar a sua aprendizagem? 
Acho, nossa, ajudou muito.  
 
21.1. Você acha que precisava estar nesse projeto ou você preferia estar no ensino 
regular? 
É, eu preferia tá no ensino regular, mas assim, o PAV ajuda melhor também né, ajuda a gente ir mais pra 
frente.  
 
21.2. Mas, você preferia estar no ensino regular por quê? 
Assim, por nada né, assim, pra não ter que toma bomba né, pra ir pro PAV. 
 



21.3. Ah, assim, você queria não ter tomado bomba, mas, eu estou dizendo agora, você 
preferia estar no PAV ou no ensino regular? 
Não, eu preferia tá no PAV.  
 
21.4. E, por quê? 
Ah, porque tem menos alunos, é até melhor pra gente aprende, não tem muita conversa. 
 
21.5. E o que você acha dos conteúdos que são trabalhados, isto é, tem muita coisa que 
você já sabia, ou você acha que pegou mais naquelas coisas que você realmente ainda 
não tinha aprendido?   
É, mais as coisas que eu não tinha aprendido mesmo.  
 
21.6. E como que os professores descobriram o que vocês não estavam sabendo? 
Ah, eu não sei, mas eu acho que assim, eles percebe no começo do ano que a gente tem dificuldade, e 
ensina só o que a gente tem dificuldade, percebe com todos os alunos né.  
 
21.7. Você disse que nesse projeto tem aprendido melhor do que quando estava na sala 
regular, certo? Então, o que tem nesse projeto, nas aulas, que é diferente ao ponto de 
levar você a aprender mais? 
Igual assim, a dona Regina né, ela sempre traz uma brincadeira que tem continha de matemática e aí a 
gente aprende. Não fica só na conversa, ela mostra as coisa lá como que faz, e também é bom aprender 
assim com brincadeira, não fica chato né?  
 
21.8. E quanto aos outros professores? Eles também dão aula diferente?  
Não, igual. Mais é a professora de matemática mesmo.  
 
22. Qual a sua expectativa para os estudos, isto é, você pretende estudar até quando?  
Ah, eu pretendo fazer faculdade. 
 
22.1. E, em que área você pretende fazer? 
Ah, eu ainda não decidi.  
 
22.2. Mas, o que você gosta de fazer, que você pensa assim: “ah eu quero ser isso, eu 
quero estudar isso”. Porque, sempre nessa idade a gente pensa alguma coisa, tem uma 
vontade, um desejo, né?  
É, até eu pensava em ser engenheiro agrônomo, porque ganha mais dinheiro, o serviço é mais fácil. Mas, 
eu ainda não sei direito não.  
 
23. Você acredita que estudando no PAV estará se preparando para o ensino superior da mesma 
forma que os alunos do ensino regular?  
Ah, isso vai depende da gente também né, porque se agente não estudá direito não vai consegui.  
 
24. Como você se relaciona com seus colegas de sala?  
É bom, assim eu não brigo muito né. Agora, alguns dentro da sala, briga muito, faz muita bagunça. Por 
exemplo, o Rag, ele faz muita gracinha com a cara dos professor.  
 
24.1. Mas, quem mais, porque sozinho ele não faz né, tem que ter uma platéia.  
Tem o Vic também, mas o que faz mais é o Rag.  
 
24.2. Mas, e os professores não corrigem?  
Corrige, mas não adianta. Mas acho que agora que ele vai percebe que ele tem que estuda né, porque ele 
já fico em muitas matéria de recuperação também, até agora.  
  
25. Com base em alguma característica de sua turma, dê um nome que pode representá-la.  
Ah, isso eu não sei não agora. Como assim?  



25.1. Assim, pense em sua turma. Por exemplo, suponha que sua turma vai participar de 
uma gincana e precisa de um nome, então, com base em alguma característica mais 
marcante da turma escolha um nome que iria representar bem sua turma nessa gincana? 
Ah isso eu não sei. Ah, eu escolheria os valentes né. Porque, a maioria dos professor fala que a nossa sala 
é uma das que mais tem nota boa na escola, e por causa do nome da escola que a gente estuda também, 
né.  
 
 

 
Entrevista realizada no dia 13 de novembro de 2009 

 
 

Entrevista 3 
 
Aluno: Edy 
Idade: 15 anos  
 
 
1ª PARTE: 
 
1. Gostaria que você falasse um pouco sobre você. O que faz; do que gosta; como é sua 
vida familiar. Enfim, fale sobre você.  
Então é, minha mãe é separada do meu pai, eu moro eu a minha vó e o meu padrasto. Porque é assim, o 
meu vô, assim, antes morava eu meu vô e minha mãe, assim, minha mãe já tava mudando de lá já, porque 
a minha mãe tem a casa dela, ela tava lá assim só porque uma época meu vô deu câncer, ai ele morreu e aí 
pra minha vó não ficar muito sozinha, aí a gente ta morando com ela lá por enquanto, tem 9 meses, aí 
assim, quase todos os dias se a gente deixa ela sozinha ela chora, porque, ou, 30 anos que eles estavam 
casados, 32 anos. Aí assim, pra ela pode não fica muito sozinha, aí gente ficava lá com ela.  
 
2. Como é a convivência dos seus pais? E da sua família?  
É, na minha casa é super bem, não tem assim conflito da minha mãe e o meu padrasto, é muito bom, eu 
não tenho nada a reclamar, lá em casa assim, todos são muito bons pra mim, até o meu padrasto eu acho 
assim, nem se eu morasse com o meu pai não ia se como o meu padrasto é pra mim, nossa, é perfeito, eu 
gosto muito dele, nossa, é perfeito, ce tá é doida. 
 

2.1. E o seu pai, mora onde? 
Meu pai morava no Pará, mudo pra cá esses dias. Ele veio mora aqui, porque assim, lá a esposa dele... é, 
assim, ela, assim, não tava gostando, porque lá é muito quente né, aí eles voltaram pra cá de novo.  
 
2.2. Mas assim, ele tem contato com você?  
Tem, eu vo lá na casa dele. Assim, ele era bem safado quando ele era mais novo, ele tem muitos filhos, 
mas assim, que eu conheço é só 3. Mas ele tem uma renca. 
 
2.3. E, o que você gosta de fazer no dia-a-dia? 
Assim, eu gosto muito de vê TV e gosto muito de bicicleta, gosto muito de pedalar, assim, eu gosto muito 
de andar assim, vo direto, eu já até viajei assim de bicicleta, assim, agora é que eu parei assim, porque 
antes, assim, eu era bem gordão mesmo, icha eu já fui bem gordão mesmo, nossa, gordo pra caramba 
mesmo.  
 
2.4. E, como você emagreceu assim?  
Assim, eu não fiz regime não, eu comecei a andar, rapidim eu perdi, nó, cavê, dentro de uns 8 meses eu 
mudei assim totalmente mesmo. 
 
 
 



2.5. Mas, você já viu se tem algum problema de saúde? 
Já, não, não, eu não tenho nada não. É porque eu comecei a fazer exercício mesmo, não, porque antes eu 
ficava só queto mesmo, assistindo televisão, aí então assim não fazia nada, aí foi só começar a fazer 
exercício e tal, aí assim eu comecei a comer menos. 
 
2.6. Mas, você começou da sua cabeça mesmo ou alguém te falou?  
Não, eu mesmo é que comecei, assim, porque ou, quando as pessoas assim, é, que nem tem menino na 
sala lá que é muito pobre, essas coisas assim, o povo fica zuano muito, que nem a pessoa mais gordinha 
assim, o povo fica vacaiano demais, assim, então as pessoa fica mais constrangida, de uma hora pra outra, 
mas isso era o que, tem uns 4 anos já que eu emagreci pra caramba, e é isso assim. 
 
2.7. E, você trabalha? 
Não.  
 
2.8. Então de manhã você fica em casa? 
É, fico lá vendo TV, depois, a tarde eu venho pra escola, e a noite eu fico lá, na porta de casa, 
conversando com meus amigos, até umas 10, 10 e meia.  
 
2.9. E, você namora? 
Não, assim, namorar sério não tem nada não.  
 
3. Seus pais têm algum vício (cigarro, bebida, jogo, outros)?  
A minha mãe fuma, só fuma. Ela bebe também, mas é socialmente, e é raramente. O meu pai, igual eu 
falei, assim, eu não tenho tanta convivência com ele pra falar, mas eu acho que ele não tem nenhum vício 
não.  
 
4. Você gosta de ler? Que tipo de leitura você gosta de fazer? Qual a frequência com 
que você lê no dia-a-dia? 
Não. Gosto um pouco de história em quadrinho. 

  
5. Você conhece o Projeto “Escola de Tempo Integral” que está sendo desenvolvido 
aqui na escola? Você faz/já fez parte desse Projeto?  
Conheço, mas não participo não, nunca participei.  
 
6. No que você se considera bom, ou seja, o que você acha que faz bem?  
Não entendi, assim, como assim? 
 
6.1. Assim, por exemplo, tem gente que canta bem, tem gente que desenha, ou pinta 
bem, por aí. Então, e você, o que você acha que é algo que você faz melhor?  
Sei lá, eu acho que é ter amigo, assim, todos amigos meu assim, todos gosta de mim, do meu jeito, assim, 
pra ter amizade eu sou bom.  
 
7. Tem alguma coisa que você gostaria muito de possuir e ainda não possui? Justifique.  
Não, to tranqüilo, to satisfeito. 

 
8. O que você quer ser quando crescer?  
Assim, eu ainda não decidi não, mas to pensando.  
 
 
2ª PARTE:  
 
9. O que você acha da matemática? Você gosta ou não de matemática?  
Eu acho uma matéria muito boa, assim, eu gosto muito de matemática, eu acho fácil, prestou atenção uma 
vez na explicação acabou. Tem gente assim que tem dificuldade, eu não, pra mim é bem fácil, eu acho 



muito bom mesmo, prestou atenção, aprende facinho, eu acho assim, uma matéria muito fácil, acho assim, 
a matéria mais fácil de todas é a matemática.  
 
10. Você já teve alguma dificuldade na aprendizagem da matemática? Qual (is)?  
Não, assim, dificuldade, dificuldade eu acho que não, mas, teve umas coisa mais complicada pra aprender 
assim, igual, divisão, fração, essas coisa assim, e também equação. É só. O resto é de boa. O que precisa 
pra gente aprender melhor é os professores ensinar bem também, porque muitos não sabe ensinar do jeito 
que a gente aprende.  
 
11. Você tem hábito de estudar em casa? Por quê?  
Não. Ah, sei lá porque, acho que um pouco é preguiça mesmo.  

 

12. Você tem hábito de fazer tarefa de casa? Tem alguém que te ajuda, ou você faz 
sozinho? Por quê?  
Tarefa de casa eu faço, quase sempre. Tem vez assim que a gente esquece de fazer e aí não faz. Não, não 
tem ninguém que me ajuda não, eu faço sozinho.  
 
13. Você acha importante vir para a escola? Explique.  
Acho, nossa, muito importante.  
 
14. Você vem frequentemente às aulas ou falta muito? Por quê? O que fica fazendo 
quando não vem à aula?  
Não, eu não falto muito não, eu venho frequentemente, raramente eu falto.  
 
 
3ª PARTE:  
 
15. Você sabe que faz parte de um Projeto, certo? Gostaria que você falasse que Projeto 
é esse e o que sabe sobre ele.  
Sei, eu sei que é o PAV assim, que é os alunos que assim, antes, era um pouco custoso assim, não muito 
nota boa na escola, e, eu achei muito bom, eu melhorei pra caramba, não porque antes, assim, algum 
professor pode falar, porque eu era muito custoso mesmo, eu melhorei pra caramba, melhorei na leitura, 
melhorei na nota, até agora eu não tirei nenhum vermelho, antes eu sempre tirava vermelho, ali pra mim 
foi muito bom mesmo.  
 
16. Por que você está fazendo parte desse Projeto?  
Ah, porque assim, ah, por eu ser, ter notas muitos baixa, assim, antes ser muito custoso assim, dentro da 
sala e tipo porque não prestava muita atenção nas aulas tipo eu tinha mais dificuldade pra aprender, em 
relação aos outros meninos.  
 

16.1. Mas, será que é pelo fato da sua indisciplina mesmo, porque tem muito menino 
que é assim e não está no PAV. Então, será que é por isso mesmo ou aconteceram 
outros problemas que levaram você à classe de aceleração?  
Uai, é mesmo.  

 

16.2. Então, será que é porque você já reprovou?  
É, pode ser, porque eu reprovei duas vezes.  
 
17. Você foi reprovado em quais disciplinas e séries? Por que você reprovou?  
Foi só aqui na escola. Foi uma vez na 5ª série/6º ano e uma vez na 6ª série/7º ano. Na 5ª foi em inglês, 
matemática e geografia. Na 6ª foi Inglês, português, história, geografia, ciências e matemática.  
 
18. Em quantas escolas você já estudou até hoje?  
Em 3. Na primeira eu fiz o pré; na 2ª eu fiz de 1ª a 4ª série e agora, aqui na escola, eu to desde a 5ª série.  



18.1. Então, quer dizer que nas outras escolas você não tomou bomba não, só aqui?  
É, foi só aqui.  
 

19. Você considera que por ser aluno do PAV é diferente dos outros alunos, os do 
ensino regular?  
Não, eu acho normal, assim, todo mundo me trata normal, ma eu tenho, assim, um pouco de vergonha 
disso, não sei por que, mas assim, eu tenho um pouco de vergonha.  
 
19.1. Mas, em que sentido? 
Ah, sei lá, assim, eu acho assim, eu acho que por dentro as pessoas, eu acho assim, que tem algum receio, 
alguma coisa, não os professores, mas os alunos, sabe. Outra coisa também que foi diferente é que todos 
os alunos assim do PAV né, tem assim, um certo tipo de dificuldade né, as outras séries não, tinha outros 
alunos já mais inteligente e tal, agora aqui não. Não é que os menino aqui não é inteligente, assim, porque 
todo mundo já era assim, meio bagunceiro e tal.  
 
20. Você pensa que os alunos do ensino regular consideram você diferente deles por 
estudar em uma classe de aceleração da aprendizagem? Justifique. 
Eu acho. Assim, igual eu te falei. Não é que nós não é inteligente, eles pensa assim não, mas é que nós 
tomamos muita bomba, e isso já dá uma visão errada de nós né.  
 
21. Você acha que esse Projeto está ajudando você a melhorar sua aprendizagem?  
Nossa, tá ajudando muito mesmo.  

 
21.1. E o que nesse projeto é diferente dos outros anos? 
O que é diferente assim, é que tem menos alunos, os professores tem mais atenção com esses alunos, e 
assim, esses alunos meio custoso eu achei que ia ser mais difícil pra ter convivência, mas tá sendo legal, 
só que assim, tem alguns que tem um pouco de conflito com os outros, mas assim, foi bem.  
 
21.2. E, os professores já desenvolveram aulas por meio de algum projeto, assim, tem 
um tema e os professores se organizam e trabalham em torno desse tema, envolvendo 
vocês alunos. Assim, um trabalho desenvolvido em parceria uns com os outros, todos 
em torno desse tema e desse projeto, junto com vocês? 
Não, é igual no ano passado mesmo. O sinal toca sai um professor e entra outro, tudo igual mesmo. A 
gente faz as coisas de cada aula só na aula do professor mesmo, não mistura nada não.  
 
21.3. Mas, o que você acha diferente em relação às aulas no PAV quando compara com 
os outros anos passados? 
Ah, tem menos alunos, e aí tem mais atenção, mais convivência.  
 
22. Qual a sua expectativa para os estudos, isto é, você pretende estudar até quando?  
Assim, eu quero formar e de preferência eu tenho assim muita vontade de ser assim, mexer assim com 
esses trem de justiça, mexer assim com esses trem de delegado, assim, essas coisas sabe, eu gosto muito 
disso.  
 

22.1. E você se sente capaz, em condições de alcançar esse desejo?   
Considero, assim, como se diz, basta eu ter força e ter força de vontade pra eu poder assim, obter isso.  
 
22.2. E você tem essa vontade desde pequenininho, ou foi agora? Por quê você tem essa 
vontade? 
Desde pequeno. Porque assim, antes também a minha mãe já teve um relacionamento com um ex-
padrasto meu, ele era advogado. E assim, tipo assim, eu admirava muito a profissão e não só por causa 
disso, mas também porque eu gosto do trabalho das pessoas assim, admiro muito.  
 



23. Você acredita que estudando no PAV estará se preparando para o ensino superior da 
mesma forma que os alunos do ensino regular?  
Assim, igual eu te falei, a gente tem que ter força de vontade. Aqui as matéria é mais resumida, mas, se a 
gente quiser a gente aprende direito.  
 
24. Como você se relaciona com seus colegas de sala?  
Assim, eu acho até bem a minha relação com eles, eu brinco com todo mundo, todo mundo é meu amigo, 
não tem, não tenho raiva de ninguém, eu acho que todo mundo também gosta.  
 
25. Com base em alguma característica de sua turma, dê um nome que pode representá-la. 
Assim, eu não to bem entendendo a pergunta.  
 
25.1. Assim, gostaria que você pensasse na sua turma e que você desse um nome pra 
essa turma. Igual, por exemplo, quando a gente vai fazer gincana na escola, a gente 
sempre dá um nome pra equipe não é? Então. Gostaria que você pensasse na sua sala, na 
sua classe e que você pensasse assim uma característica que tem a turma, uma 
característica forte e que você desse um nome pra essa turma baseado nessas 
características que você percebe. Porque, tipo, esse nome vai representar a turma. É 
como se esse nome representasse a sua classe, você olhasse e dissesse que parece que 
você esta vendo a sua turma, a sua turma é assim.  
Eu acho bem difícil. Deixa eu ver aqui um nome. Ou, eu não sei não.  
  
 
 

Entrevista realizada no dia 17 de novembro de 2009 

 

Entrevista 4  

 

Aluno: Caco  
Idade: 14 anos  
 

1ª PARTE:  

 

1. Gostaria que você falasse um pouco sobre você. O que faz; do que gosta; como é sua 
vida familiar. Enfim, fale sobre você.  
Ah, eu não sei o que que eu falo! 
 
1.1. Assim, por exemplo, o que que você faz, você trabalha? 
Trabalho.  
 
1.2. E você trabalha em que período? Tem algum tempo livre? O que faz no seu tempo 
livre?  
Eu trabalho no período da manhã, todo dia, só domingo que não. Quando eu to livre eu gosto de andar na 
rua, andar de bicicleta. Só isso.  
 
1.3. Pode ir falando tudo que você quiser contar sobre você, sua vida, tá bom?  
Ah, eu trabalho com a minha irmã. Ela vende roupa. É em casa, não tem loja não.  
 
 



6.2. E, o que você sabe fazer num caminhão? 
Ah, qualquer coisa. 
 
6.3. Como assim, você dirige? 
Dirijo, mexo com peça, assim.  
 
6.4. Tipo, se o pneu do caminhão furar você troca? 
Não, aí não né, só ajudo. 
 
6.5. E você tem vontade de trabalhar com caminhão? 
Tenho.  
 
6.6. E o que o seu pai acha disso? 
Ruim.  
 
6.7. E, por que ele acha ruim?  
Ah, ele fala que é sofrido né.  
 
7. Tem alguma coisa que você gostaria muito de ter e não tem? 
A família.  
 
7.1. Assim, esse é seu maior sonho?  
Às vezes penso que o que eu mais queria mesmo era ter a minha mãe junto com nós [...] mas [...] não tem 
jeito não.  
 
8. Você disse que gosta de caminhão, mas, é isso que você quer pra sua vida, ou seja, O 
que você quer ser quando crescer?  
Ah, não sei não.  
 
 
2ª PARTE:  
 
9. O que você acha da matemática? Você gosta ou não de matemática?  
Ah, eu acho difícil.  
 
10. No que você tem mais dificuldade em matemática?  
Ah, eu não sei é na matemática. Eu não dou conta de fazer não.  
 
10.1. Em quais conteúdos da matemática mesmo você disse que tem dificuldade? 
Naquelas conta de divisão. Sei faze isso não. Já quebrei a cabeça, mas não sai nada.  
 
10.2. Mas como assim, você não dá conta de dividir, por exemplo, 27 por 9? 
Não, não do conta de nenhuma.  
 
10.3. Não dá conta de qualquer divisão? 
Não.  
 
10.4. E você acha que aprender matemática na escola é importante? Por quê?  
É. Porque usando né. Serve pra tudo.  
 
11. Você tem hábito de estudar em casa? Por quê?  
Não. Porque eu não gosto, e também não do conta. Eu trabalho, não dá tempo.  
 
 



12. Você faz tarefa de casa sempre? Tem alguém que te ajuda, ou você faz sozinho? Por 
quê?  
Fazer tarefa eu faço. Eu faço é sozinho mesmo, não tem ninguém pra me ajudar não.  
 
13. Você acha importante a escola pra sua vida?  
Ah não, pra que estuda se a gente não vai ganha dinheiro mesmo? Eu não do conta de faze uma faculdade 
mesmo pra consegui um emprego melhor, então, é mio arruma um emprego bão agora e já ir fazendo a 
vida.  
 
 
14. Você vem frequentemente às aulas ou falta muito? Por quê?  
Falto muito. Ah, a toa, tem dia que tá chovendo.  
 

14.1. E, quando você falta, você fica fazendo o que? Seu pai não importa? 
Ah, eu não fico fazendo nada. Ah, ele acha ruim, reclama. né.  
 

 

3ª PARTE: 

 

15. Você sabe que faz parte de um Projeto, certo? Gostaria que você falasse que projeto 
é esse e o que sabe sobre ele.  
Ah, é o projeto pra acelera né? Num sei mais, só. 
 
15.1. Tá, mas acelerar o que? 
Aprendizagem. Aprende mais, tem menos aluno na sala né? E, melhor pra aprende né?  
 
16. Por que você está fazendo parte desse Projeto?  
É porque eu bombei né? 
 
17. E, você tomou bomba em que série e por quê?  
Foi na 3ª e na 5ª.  
 
17.1. Então foram duas bombas?  
Não, 3. Foi uma na 3ª série e duas na 5ª. Na 5ª já foi aqui na escola.  
 
17.2. Por que você acha que reprovou (tomou bomba)? 
Tomei bomba por causa de falta.  
 
17.3. Você foi reprovado por causa de falta?  
É, assim, eu faltava muito.  
 
17.3. E por que faltava tanto?  
É porque eu viaja com o meu pai.  
 
17.4. Ah, ele é caminhoneiro. Uai, mas ele na sabia que você tinha que ir pra escola? E 
mesmo assim levava você?  
Sabia. Ah, mas eu ficava enjoando ele pra leva né.  
 
17.5. Mas, e na 5ª, o que aconteceu, em quais matérias você foi reprovado?  
Em todas.  
 



17.6. Mas dentre essas como era a matemática, você tinha dificuldade ou achava fácil? 
A professora era enjoadinha né. Não ensinava direito. Não gostava de ensina, não falava direito.  
 
17.7. E hoje, você pensa assim?  
Não, com a D. Regina é diferente. 
 
17.8. E qual é a diferença? 
Ah, ela é alegre, brinca, conversa. Se você quiser chegar nela, você pode chegar e fala.  
 
17.9. E antes, não podia? O que acontecia? 
Ah, nada, as professora era fechada demais.  
 
18. Em quantas escolas você estudou antes dessa?  
Só uma.  
 
19. Você considera que por ser aluno do PAV é diferente dos outros alunos, os do 
ensino regular?  
Sim, porque o povo fica olhando assim meio torto [...] a gente sente assim, meio discriminado.  
 
20. Você pensa que os alunos do ensino regular consideram você diferente deles por 
estudar em uma classe de aceleração da aprendizagem? Justifique.  
Penso. A gente sente assim meio discriminado. Porque eles olha pra gente assim, igual que a gente já 
tomo muitas bomba e tal.  
 
21. Você acha que esse Projeto está ajudando você a melhorar a aprendizagem?  
Ajudo uai.  
 
21.1. O que nele que você considera diferente dos outros anos, no ensino regular? 
É mais fácil.  
 
21.2. Como assim? Explica melhor.  
Uai, ensina melhor né, as professora, assim, ah, eu não sei fala.  
 
21.3. O que mais que você acha diferente nessa sala do que nos outros anos. 
Só, menos aluno.  
 
22. Qual a sua expectativa para os estudos, isto é, você pretende estudar até quando?  
Ah, eu penso em estuda menos. Até o 3º ano só.  
 
22.1. Uai, por quê? Você não quer fazer uma faculdade? 
Ah, eu não vo dá conta não. 
 
22.2. Mas, você é que acha difícil, ou alguém é que falou isso pra você?  
Não, é difícil porque eu acho. 
 
23. Então você não pensa no ensino superior?  
Não.  
 
24. Como você se relaciona com seus colegas de sala?  
Ah, bom.  
 
25. Com base em alguma característica de sua turma, dê um nome que pode representá-
la.  
Ah, num sei não.  
 



Entrevistas realizadas no dia 19 de novembro de 2009 
 

Entrevista 5 
 
Aluno: Keca  
Idade: 14 anos  
 
 
1ª PARTE:  
 
1. Gostaria que você falasse um pouco sobre você. O que faz; do que gosta; como é sua 
vida familiar; enfim, fale sobre você.  
Gosto muito de ir pra roça no final de semana, moro com o meu pai e minha mãe, também eu gosto de 
jogar vídeo-game quando eu chego lá em casa, mexer no computador. Eu gosto muito também de passar o 
natal com o meu pai e a minha mãe. Eu trabalho com o meu pai no bar. Minha mãe também trabalha lá. 
Eu ajudo a servir as mesa. Eu fico só depois da aula até as 9 horas da noite e depois eu vou embora, tomo 
banho e deito pra dormir.  
 
1.1. Mas, você tem um salário pra trabalhar lá? 
Não, assim, o meu pai me dá as coisa que eu preciso. Ele compra e paga.  
 
2. Como é a convivência dos seus pais? E da sua família?  
É bom. Mora só nós 3 lá. Eu não tenho irmãos não. É só eu só.  
 
3. Seus pais têm algum vício (bebida, cigarro, jogo, outros)?  
Meu pai bebe, mas não bebe muito não, é só de vez em quando, não dá nada não.  
 
4. Você gosta de ler? Que tipo de leitura você gosta de fazer? Qual é a frequência com 
que você lê no dia-a-dia? 
Não, eu não gosto de ler, eu tenho dificuldade, sempre tive.  
 
5. Você conhece o Projeto “Escola de Tempo Integral” que está sendo desenvolvido 
aqui na escola? Faz/fez parte dele? Por quê? 
Conheço. Eu participo do tempo integral. 
 
5.1. E você começou quando? Como foi que você veio a participar? Você foi convidado 
ou procurou por si mesmo?  
Eu comecei esse ano. Eu fui convidado.  
 
5.2. E eles te explicaram porque você foi convidado? 
Não. 
 
5.3. E você acha que o tempo integral tá te ajudando? O que você aprende lá?  
Tá. Eu aprendo é, desenvolver a leitura a escrita. 
 
6. No que você se considera bom, ou seja, que você faz bem?  
Ah, como assim, faço bem?  
 
6.1. Assim, por exemplo, tem gente que desenha bem, tem gente que pinta 
bem,canta,dança, por aí. Então, e você, o que você faz que considera que faz melhor que 
outras coisas, que você tem facilidade pra fazer e faz bem?  
Eu sou bom no computador.  
 



6.2. Ah, e você tem computador em casa?  
Tenho. 
 
6.3. E o que você faz no computador que você se considera bom? 
Eu faço é mexer no Orkut, MSN, sei faze pesquisa, essas coisas.  
 
7. Tem alguma coisa que você gostaria muito de possuir e ainda não possui? Justifique.  
Não, assim, o que eu preciso o meu pai compra, se ele vê que precisa ele dá, senão ele fala pra espera que 
não precisa daquilo e tal.  
 
8. O que você quer ser quando crescer?  
Ah, eu penso é em alguma coisa de engenharia, por aí.  
 
 
2ª PARTE: 
 
9. O que você acha da matemática? Você gosta ou não de matemática?  
Eu acho muito fácil. Eu gosto.  
 
9.1. E qual a matéria que você acha mais difícil?  
História. Ah, porque tem que estudar aqueles trem de passado, tem que saber muitos trem. Tem muitas 
coisa pra Le assim, e é difícil.  
 
9.2. Você fala que tem dificuldade na leitura e na escrita, então, e a disciplina de Língua 
Portuguesa, o que você acha dela?  
Ah, eu não gosto de português. A matéria é muito difícil. Aquelas coisa lá de conjunção, de oração, nossa, 
é muito difícil. Eu nunca aprendi essa matéria de português não, sempre tive uma dificuldade, nunca 
gostei também. 
 
10.Você tem ou já teve alguma dificuldade na aprendizagem da matemática? Qual (is)?  
Não, assim, eu sô até bom, eu só não sei de vez em quando é escreve do jeito que eu penso, mas, na 
cabeça eu do conta de faze tudo. Aí, quando eu vou colocar no papel, às vezes não sai direito lá.  
 
11. Você tem hábito de estudar em casa? 
Não, em casa não, só aqui na escola, no tempo integral nós estuda todo dia.  
 
12. Então, a tarefa de casa você também faz aqui, no tempo integral?  
É. Só aqui, porque em casa eu trabalho né, eu fico cansado, e também eu já saio tarde do bar, ai eu tenho 
que tomar banho e dormir porque o tempo integral é de manhã, eu tenho que levantar cedo. Depois, a 
tarde, eu tenho a aula do PAV normal né.  
 
13. Você acha importante vir para a escola? Explique.  
Acho né. A escola ajuda a gente a ter uma profissão, e outras coisa assim.  
 
13.1. Assim, você acha que a escola é algo importante para a sua vida?  
Acho importante. Meu pai tá juntando um dinheiro pra eu ir pra faculdade.   
 
14. Você vem frequentemente às aulas ou falta muito? Por quê? O que você fica 
fazendo quando não vem à aula?  
Não, eu venho.  
 
 
 
 



3ª PARTE: 
 
 
15. Você sabe que faz parte de um Projeto, além do tempo integral, certo? Gostaria que 
você falasse que Projeto é esse e o que sabe sobre ele.  
Esse projeto é pra acelerar quem ficou muito tempo e bombo né. Pra não ficar muito com esses alunos 
pequenos e muito tarde. E o que eu sei é os dois, que eu sei.  
 
16. E você acha que precisaria estar incluído nesse projeto ou você gostaria de estar na 
série regular mesmo? 
Não. Eu precisava, porque eu já bombei dois anos. 
 
17. Você foi reprovado em quais disciplinas e séries? Por que você foi reprovado?  
Foi na 4ª e na 5ª. Na 4ª série eu tomei bomba é porque eu fiquei com notas muitos baixas, é porque eu não 
prestava atenção nas aulas, é porque tinha muitos menino que conversava, aí eu ia prestava atenção nas 
conversa deles, começava a conversa com eles também.  
 
17. 1. E na 6ª série, em quais matérias você foi reprovado e por quê?  
Ah, aí eu vim aqui pra escola, e aí tomei bomba na 6ª série. Foi em História, é porque eu acho muito 
difícil, igual eu te falei assim, tem que Le muito e eu acho difícil as leituras.  
 
18. Em quantas escolas você já estudou?  
Estudei em 3 escolas antes de vim prá cá. Fiz o prezinho numa, depois, da 1ª até a 4ª em outra, depois, na 
4ª eu fui pra outra, assim, tinha um mês que eu tava na 4ª e eu passei pra outra escola.  
 
18.1. E, por que você mudou de escola na 4ª série?  
É porque o meu pai não tava dando, é, eu não tava dando certo com os professor lá, aí meu pai achou 
ruim pra mim ali.  
 
18.2. Como assim, não estava dando certo? 
É porque eu dormia na aula, eu tinha problema e eles não entendia.  
 
19. Você considera que por ser aluno do PAV é diferente dos outros alunos, os do 
ensino regular?  
Considero. Eles falam que a gente não estudou direito, que a gente não esforça, essas coisas assim.  
 
20. Então, você acha que os alunos do ensino regular também consideram vocês do 
PAV diferentes deles, por estarem estudando em uma classe de aceleração?  
É, mas é mais porque nóis tomo bomba, muitas bomba né.  
 
21. Você acha que esse Projeto está ajudando você a melhorar sua aprendizagem?  
Ajudou. Muito, nossa! 
 
21.1. E, no que você acha que ajudou?  
Ah, muitas coisas, mas, principalmente no português, assim, eu não era muito bom, hoje eu já to dando 
conta mais. O ano passado eu não lia, agora já to lendo.  
 
21.2. Mas, você não lia como assim? 
Eu não participava das aula de leitura , por exemplo, pedia pra Le eu não lia. Agora eu já to lendo.  
 
21.3. E, por que você acha que mudou, que você ficou diferente, agora você tá fazendo 
tudo isso?  
Pra começar os professor deu muita atenção pra gente, falo com a gente, converso e eles também ajuda a 
gente muito.  
 



22. Qual a sua expectativa para os estudos?  
Assim, como? 
 
22.1. Assim, o que você pensa em fazer, em estudar depois do Ensino Médio?  
Assim, no início eu pretendo parar um tempo, mas depois eu vou voltar e fazer faculdade.  Pra mim ter 
uma profissão.  
 
22.2. Parar como assim?  
Parar depois do 3º ano, é porque também né, meu pai tá juntando um dinheiro pra eu ir pra faculdade, aí 
ele falou que eu tenho que parar pelo menos uns dois anos pra depois eu ir pra faculdade.  
 
22.3. Ah, tá, e quando você for, você pretende fazer o que na faculdade. Que tipo de 
profissão, de curso que você pretende fazer?  
Engenharia agronômica.  
 
22.4. Por que, você gosta de terra, tem alguém na família que tem roça, fazenda, sítio? 
Tem meu tio.  
 
22.5. E, o que você gostaria de fazer nessa roça? Tipo, por que você acha que precisa 
estudar pra mexer lá? 
Pra ter uma terra boa, pra você saber mexer com plantas. 
 
23. Você acredita que o PAV vai te ajudar a preparar para estudar na faculdade?  
Assim, ajuda a gente a voltar pro lugar certo né, assim, eu tava atrasado, aí ele vai ajudá. Agora, a gente 
tem que estudar e aprender direito né. Depende da gente também.  
 
24. Como você se relaciona com seus colegas de sala?  
Bem.  
 
25. Gostaria que você pensasse na sua turma. Vamos supor que a gente tivesse fazendo 
uma gincana aqui na escola. E a sua turma fosse participar, vocês todos juntos. Queria 
que você pensasse um nome pra gente dar pra essa turma sua, pra competir nessa 
gincana. Você tem que pensar um nome que combina com a sua sala. Que combina com 
a sua turma. Que nome você daria pra essa turma?  
Ah, eu não sei não.  
 
 
 

Entrevistas realizadas no dia 20 de novembro de 2009 
 

Entrevista 6 
 
Aluno: Rony 
Idade: 15 anos  
   
 
1ª PARTE:  
 
1. Gostaria que você falasse um pouco sobre você3. O que você gosta; como é sua vida 
familiar; enfim, fale sobre você.  

                                                
3 Nesse momento o aluno encheu os olhos de água e começou a chorar. Tentei ajudar, mas ele falou que 
queria falar, então comecei a ouvir o que ele tinha a dizer, até controlar a situação, depois vi que a fala 
dele podia ser importante para a análise dos dados da pesquisa, e então relato abaixo alguns trechos desse 



Ah, não, eu era o cão né, mas assim depois que o meu vô morreu eu não to nem assim mais com o mundo 
não. Ah, meu vô era muito bãozinho, comigo né.  
 
1.1. Mas você morava com ele? 
Morava um pouco. Eu morava em Uberlândia com os meus pais e ele ia lá me busca. Todo sábado sábado 
ele ia lá me busca pra mim fica aqui com ele, sempre me trato bem.  
 
1.2. Mas o seu pai e a sua mãe também não te tratam bem? 
Trata, mas mesmo assim, meu vô é meu vo né.   
 
1.3. E quanto tempo que tem que ele faleceu?  
7 anos.  
 
1.4. E até hoje você não superou?  
Não.  
 
1.5. É seu avô paterno ou materno?  
Ele era pai da minha mãe. O pai do meu pai mora lá em Santos. Ele é. Porque o meu pai foi adotado né. O 
pai do meu pai é engenheiro geral da Petrobrás.  
 
1.6. E por que você gostava tanto de vir pra cá com o seu avô, o outro? 
Assim, comé que eu posso explica. Nonde que ele ia ele me levava.  
 
1.7. E seu pai não faz isso? 
Faz, mas assim, ele era gerente de muitas cerâmica aqui e eu ia pra barrera com ele, eu gostava muito de 
suja sabe, e a minha mãe sempre gosto deu limpo, aí eu ia brincava, tudo que eu queria meu vô deixava.  
 
2. Como é a convivência dos seus pais E da sua família?  
É bão assim, meu pai e a minha mãe eles dá certo. Só de vez em quando tem umas discussão lá, mas, 
quem não discute né?  
 
2.1. Mas, e você com eles? Você gosta deles?  
Não, professora, eu gosto deles. 
 
2.2. Mas, então, como você explica esse seu apego com o seu avô?  
Meu avô assim, eu era mais apegado com ele. Eu fui criado com ele assim, junto com ele, ele me entendia 
em tudo. Nóis dava muito certo.  
 
3. Seus pais têm algum vício (bebida, cigarro, jogo, outros)?  
Não. 
 
4. Você gosta de ler? Que tipo de leitura você gosta de fazer? Qual a frequência com 
que você lê no dia-a-dia?  
Não gosto muito não.  
 
5. Você conhece o Projeto “Escola de Tempo Integral” que está sendo desenvolvido 
aqui na escola? Faz/fez parte dele? Por quê?  
Ah, eu já ouvi falar aí, mas, não faço parte não. 
 
6. No que você se considera bom?  
Como assim? 
 

                                                                                                                                          
momento onde ele fala sobre sua vida pessoal, no entanto, resguardando o mesmo sigilo de sempre 
durante a pesquisa.  



6.1. Assim, tem sempre alguma coisa que agente é melhor pra fazer, por exemplo, tem 
gente que desenha muito bem, as pessoas que dançam muito bem, no que é que você se 
considera melhor, pensa assim: Nossa, isso eu sou bom pra fazer!?  
Ah, assim, as pessoas fala que eu sou bão pra falar, pra expressar meus pensamentos.  
 
7. Tem alguma coisa que você gostaria muito de possuir e ainda não possui? Justifique.  
Não, assim, eu queria mesmo era só o meu avô. Mais nada precisava pra mim.  
 
8. O que você quer ser quando crescer?  
Olha, eu tenho 2 escolhas, assim. Eu queria exercer essa carreira muito, eu queria ser da Polícia Federal 
ou civil ou então ser um médico cardiologista, a 1ª opção é porque eu acho um serviço muito respeitado, 
muita adrenalina, e a 2ª, ser médico, assim é porque vem desde os meus 6 anos. O meu avô morreu, e ele 
me falava pra ser um médico cardiologista e foi logo o problema com o qual ele veio a falecer, né? Ele 
morreu com problema de coração, e aqui na nossa cidade não tinha UTI, aí até que nós levamos ele pra 
Uberlândia não deu tempo, aí ele faleceu.  
 
8.1. Você se sente capaz de atingir uma dessas 2 vontades? 
Com certeza.  
 
8.2. O que você está fazendo pra conseguir isso? 
Ah, esse ano, porque foi assim, eu estudava no (...) o ano passado, aí lá, eu era muito custoso, xingava 
professor, não tava nem ai com nada, quebrava carteira, aqui eu mudei muito.  
 
8.3. Por que você fazia isso? 
Ah porque, eu fazia isso porque geralmente lá na escola, no (...) era assim, você vai, entra com um tipo 
assim de mala pros cara assim que é mala não te bater, ou, se você entra do jeito playboy eles te quebra, aí 
tinha que ter uma opção.  
 
8.4. Por que? A escola é assim? 
Eu já estudei lá 3 anos e é assim, esses carinha que saia assim ingual aqui nessa escola, que ia pra lá, o 1º 
dia que eles entrava lá eles apanhava.  
 
8.5. Então era tipo uma defesa. 
Isso, era.  
 
8.6. Mas, e quando os seus pais ficavam sabendo que você brigou, quais eram as 
providências? 
Uai, assim, eles chamava os meus pais lá na escola falava pra eles e eles ficava muito nervoso comigo 
assim né, falava na onde que eu tava arrumando isso porque eu nunca vi isso né, (expressão de choro, 
desapontamento consigo mesmo. Olhava para os lados, os olhos encheram de água, e ele balançava a 
cabeça como se tivesse lamentando). 
 
 
2ª PARTE:  
 
9. O que você acha da matemática? Você gosta ou não de matemática? 
Gosto.  
 
9.1. Sempre gostou?  
Não. Mas esse ano, porque antes eu não dava muito bem com os professor assim de matemática porque 
eu achava eles muito enjoado, inclusive eu tava até comentando com a minha mãe em casa esses trem, 
porque a D. Regina, que é a nossa professora aqui esse ano, ela é muito legal, muito. Ela é assim, desde 
quando eu comecei a estuda assim até hoje ela foi a professora que eu mais gostei.  
 
9.2. Então você acha que o professor ajuda a melhorar a matéria? 
Com certeza. Se o professor for enjoado não rola não, os aluno não quer saber, ele quer sacanear o 
professor.  



10. Mas, você tem, ou já teve alguma dificuldade na aprendizagem da matemática? Qual 
(is)?  
Não, mais ou menos, porque quando eu não entendo, eu procuro perguntar o professor, esses trem, mas 
sempre eu assim, tem umas coisa lá que eu acho difícil, eu esqueci o nome deles aqui agora. Ah uns 
negócio lá geométrico, que tem que medi parte. 
 
10.1. Seria perímetro e área?  
É, isso mesmo. Então, isso eu acho difícil.  
 
10.2. Tem mais algum conteúdo da matemática que você está lembrando que acha 
difícil?  
Tem. É as contas. Tipo, multiplicação eu sou bão, mas, aquelas de dividir, eu sô ruim, péssimo. Inclusive 
assim, do ano passado pra esse ano, eu já aprendi muita coisa.  
 
11. E você estuda em casa, ou seja, você tem hábito de estudar em casa?  
As vezes, porque assim não adianta mentir, falar que estuda em casa, ingual assim, os cara falo onte que 
‘eu vo menti aqui nesse negócio aqui que você deu’ (o aluno se referia ao questionário aplicado a eles). 
Não adianta mentir uai, pra quê? Sabe por que? porque eu acho assim, eu não estudo assim, muito raro eu 
estuda em casa, sabe por que? porque igual assim todo mundo nóis comenta, assim todo mundo de escola, 
a gente estuda pra uma prova, pode estuda um pouco mas atrapaia o resto. 
 
11.1. Como assim atrapalha o resto? 
Tipo assim, nóis estuda, aí na hora que nóis vai responde as pergunta é igual aí a gente Poe uma logo a 
que tá errada, assim, é muito parecida. (aqui eu não entendi muito bem o que ele quis dizer não). Também 
tem outra coisa, que é quando a gente pega um exercício pra faze e a gente não sabe, não entende o que 
que tá pedindo pra fazer nele.  
 
12. E tarefa de casa, você costuma fazer sempre?  
As vezes. Assim, em casa eu não faço não, aí eu chego aqui na escola, eu pego com os meu colega e 
copio, né.  
 
12.1. E por que você não faz em casa, não tem alguém pra te ajudar não?  
Ah, de vez em quando é a minha mãe, assim né, um pouco porque o grau de escolaridade dela foi só até a 
7ª série. e a do meu pai foi até a 8ª série né.  
 
13. Você acha que a escola é algo importante para a sua vida?  
Sim, acho muito importante prá nós. Assim, porque ingual assim, eu que tenho poucas falta, e quando eu 
falto é porque eu to doente, a minha mãe e o meu pai exige muito que eu vem sabe, eu acho também bão 
vim pra escola porque assim, pra não fica bombano, perdeno matéria esses trem.  
 
14. Você vem frequentemente à escola ou falta muito?  
Então, eu já falei, eu venho frequentemente, só falto assim, ingual, quando eu to doente e tal.   
 
 
3ª PARTE:  
 
15. Você sabe que faz parte de um Projeto certo? Gostaria que você falasse que Projeto 
é esse e o que sabe sobre ele.  
Sei, é o PAV. É um programa, é acelerar para vencer, que a gente faz 2 série em 1 ano, e, eu gosto desse 
programa assim, porque tá assim ajudando nós, tipo assim, não ficar mais atrasado, ficar numa série 
regular. É isso aí.   
 
16. E você sabe por que está fazendo parte desse Projeto?  
É porque eu bombei 3 vezes. Uma vez na 3ª série, uma vez na 4ª e uma vez na 6ª.  
 



16.1. E você acha que precisava estar nesse projeto, ou poderia estar numa classe 
regular?  
Não, eu precisava tá nesse projeto porque pra mim fica numa série regular, porque se eu tivesse numa sala 
normal eu ia fica sempre atrasado.  
 
17. Você foi reprovado em quais disciplinas? Por quê?  
Na 3ª e na 4ª foi no ano né, porque não tinha assim as matéria separada não. Agora, na 6ª série, foi em 3 
matérias: História, geografia e português.  
 
17.1. E por que você foi reprovado?  
Ah, eu vou fala a verdade, eu fui reprovado mais memo foi por indisciplina dentro da sala de aula. 
Conversa, brincadeira fora de hora, briga dentro da sala, esses trem. 
 
17.2. Mas, por que você brigava, ficava indisciplinado na sala de aula? 
Porque antes eu, ingual assim, porque eu moro lá no bairro (...) e aí, 3 quarteirão pra cima de casa mais o 
menos assim tem uns cigano, aí eles colocaram meu apelido de cigano, aí, nos primeiro dia eu fiquei 
muito chateado, aí eles me chamava de cigano, aí eu já ia pra ignorância, já ia pra briga já.  
 
17.2. Mas, de onde vem esse nervosismo, essa ignorância?  
Ah, eu acho que vem assim, meu, de dentro de mim assim, eu não sei explicar, porque é assim, eu to de 
boa, aí se me faze qualquer coisa, nem eu não sei o que que acontece, eu já fico nervoso.  
 
17.3. E quando acontece isso na sua casa, de você ficar nervoso, o que os seus pais 
fazem? Como eles te corrigem? 
Primeiro eles espera eu acalma e depois senta eu no sofá e pergunta porque eu fiz isso porque, e, 
dependendo do que for, eles pega e me batia, agora não bate mais não. E eles senta no sofá e conversa 
muito comigo. Batia muito raro, sempre foi conversa.   
 
17.4. E você acha interessante conversar e não bater? 
Ah, eu acho. Porque apanhá não é bão não, mas assim, tem hora que passa eu ponho no lugar dos meus 
pais e se fosse um filho meu eu não ia só fica na conversa eu ia bate nele né, por causa que assim pra ele 
ter assim um pouco de medo assim né. Mais respeito. 
 
18. Em quantas escolas você estudou antes dessa?  
Icha! Eu já passei em muitas escola aqui da cidade, foi muitas. Eu acho que já estudei em quase todas 
daqui.  
 
18.1. Mas, por que você muda tanto de escola? 
Uai, porque eu brigo nelas professora, ingual assim, eu te falei né, eu fico nervoso fácil.  
 
18.2. Mas, então, por que é que você fica tão nervoso assim, contrariado. Você é 
revoltado com alguma coisa? 
Não, professora, ingual eu te falei, eu não sei, isso vem de dentro de mim, quando eu vi, eu já fiz.  
 
19. Você considera que por ser aluno do PAV é diferente dos outros alunos, os do 
ensino regular?  
Ah, critica. Eles fala que PAV é para alunos vagabundos. Fala que nóis é burro, fala que se nois não deu 
conta nem de um ano vai da conta de dois?  
 
19.1. E o que você pensa disso? 
Ah, eu penso que não. Eu acho até melhor do que eles, porque nóis fais 2 série em 1 ano. 
 
20. Mas, então você acha que os alunos do ensino regular é que consideram vocês do 
PAV diferentes?  
Acho, é ingual eu te falei né. Eles pensa que a gente só porque bombo que a gente não aprende, mas eu 
acho assim, que, memo jeito que eles aprende na série regular nóis aprende no PAV.  



21. Você acha que esse Projeto está ajudando você a melhorar sua aprendizagem? 
Nossa, ou, ajudou muito, tá ajudano muito nós memo, viu. Pra quem que aproveitá essa chance é muito 
boa. Agora, tem os mala né, que não aproveita. Eu assim, eu to tentando aproveita o máximo essa chance. 
A gente não é perfeito né, de vez em quando eu esqueço e começo a quere faze umas gracinha assim, 
mas, eu já melhorei, ou, já melhorei uns 80% em vista do que eu era.   
 
 
22. Qual a sua expectativa para os estudos, isto é, você pretende estudar até quando?  
Ah, professora, isso agora eu já não sei.  
 
23. Então você não pensa em fazer uma faculdade, em ir para o ensino superior?  
Ah, eu não vo fala assim que eu não vo não, mas agora, eu não sei de nada.  
 
24. Como você se relaciona com os seus colegas de sala?  
Ah, assim, eu do bem com eles, a gente não briga nem nada, mas, se me atravessá eu so nervoso. Tem uns 
e outros lá que de vez em quando vem com gracinha comigo, mas, fora isso eu so de boa, tento se amigo 
de todo mundo, assim, normal.  
 
25. Gostaria que você desse um nome pra sua turma do PAV, você vai relacionar a 
característica da sua turma com o nome, como você vê a sua turma, como você se vê lá 
dentro, e você vai escolher um nome pra essa turma tá? 
Ah o nome que eu dava pra minha turma era os irresponsáveis, porque se nóis não tivesse brincado esse 
tempo todo, se nóis não tivesse vacaiado né, ficado  só na zuera, se nóis tivesse estudado memo, fazesse 
os dever de casa e estudasse memo nóis num estaria no PAV.  
 
 

 
Entrevistas realizadas no dia 21 de novembro de 2009 

 
Entrevista 7 
 
Aluna: Ada   
Idade: 14 anos  
 

1ª PARTE: 

 

1. Gostaria que você falasse um pouco sobre você. O que faz; do que gosta; como é sua 
vida familiar; enfim, fale sobre você.  
Uai, gosto muito da minha vida né. É o seguinte. O que que eu faço no dia a dia, eu assim eu levanto já lá 
pelas 11 horas  assim, na semana, aí eu acordo, levanto arrumo pra ir pra escola, almoço, ai eu pego vo 
pra escola, ai de tarde quando eu volto ai eu vo mexo no computador, ai depois eu pego vou vê televisão, 
ai qualquer coisa eu saio vou pro camilão, dia de semana, ai depois volto deito e durmo. Agora final de 
semana assim o dia que tem escola eu não venho não, por causa que final de semana eu não gosto de vim 
não. Ai eu pego fico de dia arrrumano, tipo assim, se tem uma festa de noite, no sábado arrumo ai eu pego 
e saio com as minhas amigas. Ai no domingo é a mesma coisa só que ai eu pego e chego mais cedo por 
causa que ai na segunda-feira começa de novo as escola.  
 
1.1. E você tem irmãos?  
Tenho, eu tenho 2 irmão, eu sou a mais velha os outros é mais pequeno  assim eu não sei definir direito a 
idade deles, mas, eu so a mais velha.  
 

1.2. Você mora com seus pais?  



Não, eu moro assim com a minha vó, as vezes moro com a minha mãe, só que assim meu pai, é não mora 
com a minha mãe, é separado. Minha mãe tem outro marido, meu padrasto. Meu pai é, eu nem conheço, 
eu nunca tive vontade de conhece, num sei eu nunca tive vontade por causa que tipo assim a minha 
convivência com a minha vó e com a minha mãe é muito boa ai é suficiente aí não preciso do pai presente 
pra mim ali pra mim já tá bom a vó e a mãe.  
 
2. E, como é a convivência na sua família? O seu padrasto te trata bem? 
É muito boa, na minha vó, na minha mãe também é muito bom. O meu padrasto ele trata, trata muito 
bem, ele tem hora que ele quera que eu chamo ele até de pai de tanto que ele gosta de mim, é uma 
convivência muito boa.   
 

3. Na sua casa, alguém tem algum vício (bebida, cigarro, jogo, outros)?  
Assim, todo mundo gosta assim de beber uma cervejinha de vez em quando, mas assim, vicio não.  
 

4. Você gosta de ler? Que tipo de leitura você gosta de fazer? Qual a frequência com 
que você lê no dia-a-dia?  
Gosto, gosto de ler é, eu gosto de ler assim livro de romance, assim livro de, assim algum livro assim de 
aventura, assim alguma coisa assim boa, que me interessa.  
 

5. Você conhece o Projeto “Escola de Tempo Integral” que está sendo desenvolvido 
aqui na escola?  
Não, eu já vi fala assim, mas não sei direito como que é não.  
 
 
6. Todo mundo tem assim alguma coisa que faz bem, que desempenha bem. Assim, no 
que você se considera melhor pra fazer? O que você faz bem? 
Por exemplo, no que assim? 
 
6.1. Assim, tem gente que dança bem, tem gente que canta bem, tem gente que pinta 
bem, ou escreve, ou fala, enfim, o que você faz bem assim também?  
Uai, eu gosto muito de dança, é, deixa eu vê o que mais. Tem muitas coisas, só que assim, é, falano assim 
agora assim eu não lembro né.  
  

7. Tem alguma coisa que você gostaria muito de ter e não tem ainda? 
Não sei, deixa eu ve. Acho que não, porque assim, tudo assim que eu gosto, sabe assim eu não gosto de 
coisa muito grande assim eu gosto é de, assim, se a minha mãe me der, é dinheiro assim pra eu ir em 
algum lugar é, tá bão, ela me dá roupa, assim, tudo assim que, assim, pequenas coisas, então assim eu não 
preciso de grandes coisas.  
 
8. O que você quer ser quando crescer?  
Ah, assim, eu não sei direito ainda não, mas é alguma coisa de beleza, eu gosto de mexer assim com as 
coisas de beleza, assim de pele, essas coisas.  
 
 
2ª PARTE:  
 
9. O que você acha da matemática? Você gosta ou não de matemática?  
Eu gosto muito de matemática.  
 
10. Você tem/já teve alguma dificuldade na aprendizagem da matemática? Qual (is)?  
Uai, pode ser que eu já tive, mas eu não lembro, assim, eu gosto muito, eu tenho uma dificuldade aqui, 
outra ali, mas eu gosto muito e não acho que tenho tanta assim não.  
 
11. Você tem hábito de estudar em casa? Por quê? 



Não, assim, quando eu acho que to com nota ruim, que to precisando assim, aí eu estudo, mas, sempre 
assim eu não estudo não.  
 
12. Você tem hábito de fazer tarefa de casa? Tem alguém que te ajuda, ou você faz 
sozinha? Por quê?  
Assim, eu até faço, mas não é sempre não. As vezes eu não venho à aula, aí eu não sei se deu tarefa, às 
vezes eu esqueço de fazer, mas, tipo assim, as vezes eu até faço. Ninguém me ajuda não, por causa que 
fica só eu e minha vó né, aí ela não sabe essas coisa de escola não.  
 
 
13. Você acha que a escola é algo importante para a sua vida?  
Acho importante por causa que, como que faz. No futuro eu vou precisar. Por causa que, agora eu começo 
a escola, por enquanto eu não to ganhando nada, nos bens, eu to aprendendo, pra depois, no futuro eu ir 
pra uma profissão e lá eu fazer um serviço bom pra eu poder ganhar e ter um futuro bom.”  
 
 
14. Você vem frequentemente às aulas ou falta muito? Por quê?  
Eu falto muito. 

 

14.1. Mas, o que você fica fazendo quando falta às aulas?  
Quando eu to doente eu fico deitada, minha mãe fica ali perto, tipo assim me dá o comprimido eu pego e 
deito, fico deitada dormindo, e, quando eu falto por causa de alguma coisa, talvez eu tenho que faze 
alguma coisa, assim, por exemplo,  talvez eu falto por causa que eu tenho que ir em algum lugar e tal, 
arrumar alguma coisa ai eu pego e vo e só assim também.  
 
 
3ª PARTE:  
 
 
15. Você sabe que faz parte de um Projeto certo? Gostaria que você falasse que Projeto 
é esse e o que sabe sobre ele.  
Uai, do, agora que nóis tá fazeno? Uai, eu achei muito bom por causa que já, em vez da gente ta fazeno, 
porque eu ia ta fazeno 6ª né, aí se eu faze esses dois ano depois eu já vo ta numa série mais pra frente, 
porque se eu não fizesse, enquanto eu tava na 7ª ai já era pra eu ta na 7ª e na 8ª  junto. Eu achei muito 
bom, por causa que assim, pra nois que tem dificuldade, por causa que ai já ta ajudano muito porque as 
professora é muito boa pra explica eu gosto muito de todas e eu acho que é um ótimo projeto isso aí que 
eles foi arruma pra  nóis faze.  
 
15.1. E, você lembra o nome desse Projeto que você está fazendo parte? 
Ai meu Deus, é Progresso pra acelerar pra vence, é alguma coisa assim. 
 
15.2. E você concorda com esse nome? 
Eu concordo, certeza, por causa que, é para vencer mesmo né? Acelerar né? 
 
15.3. O que você considera vencer? 
É, por exemplo, aqui, porque, igual, todo ano bombano e tal, agora esse ano se eu passa já vai ser como, 
tipo assim, eu já to venceno uma coisa, uma vitória né? Vai se uma vitória pra mim.  
 
16. Por que você está fazendo parte desse Projeto?  
Por causa que o ano passado, os outros anos, tipo assim, se eu bombei  assim, por causa que tipo assim eu 
num tava com muito interesse na escola, ficava fazeno gracinha, brincano dentro da sala de aula. Agora 
esse ano eu acho que vo passa em todas por causa que esse ano eu já me dediquei mais nos estudos.  
 
16.1. E você fazia gracinha porque você não interessava, não achava importnate as 
aulas? O que aconteceu?  



Assim, pegava os menino começava a faze gracinha, ai você começava a ri , ai a professora tava lá na 
frente ai você pegava e, tipo assim, perdia a, ai tipo assim, ai ela tava lá frente explicano ai você perdia 
tipo assim o jeito lá que que ela tava falano, aí já ia presta atenção nas bagunça conversa com os menino e 
ri.  
 
17. Você disse que tomou bomba né? Quantas bombas você tomou e em quais séries? 
Foi só na 6ª série, duas vezes na 6ª e agora eu to fazeno a terceira vez.   
 
17.1. Em quais matérias ou em que matéria você tomou bomba na 6ª série? 
Ai, pior que eu não lembro, foi muitas. Eu acho que foi ciências, foi assim, porque toda veis eu ficava de 
recuperação em ciências, geografia, assim, as matéria que eu mais gostava mesmo era só português e 
matemática, agora as outra eu acho que eu não gosto tanto.  
 
18. Em quantas escolas você já estudou até hoje?  
Foi em 3. Fiz o pré em uma, depois, até a 4ª série em outra e agora to aqui na escola desde a 5ª série.  
 
19. Você considera que por ser aluna do PAV é diferente dos outros alunos, os do 
ensino regular?  
Sim, é diferente. Por causa que nós bombo e tal, nós fico mais pra trás. [...]. Mas eu to nesse projeto por 
causa das minhas burrada, que eu fiz, por causa que, se eu quisesse tá lá na frente eu podia tá, se eu 
tivesse dedicado e tudo mais.  
 
19.1. E você se sente inferior a eles por causa disso?   
Não, assim, normal porque se eu to nessa série é por causa das minhas gracinha, das burrada que eu fiz, 
então, eu não sinto não, é por causa que se eu quisesse tá lá na frente eu podia tá, por causa que eu podia 
te dedicado e tudo mais, eu podia tá lá na frente, mas como eu não quis, quis faze as gracinha aí eu fiquei 
pra trás, eu não me sinto inferior não.  
 

20. E os alunos do ensino regular com vocês do PAV? Já ouviu algum comentário, 
alguma crítica, alguma coisa ou não? 
Não, comigo não. 
 
21. Você disse que o Projeto está te ajudando, gostaria que falasse mais sobre como esse 
Projeto está contribuindo com você na escola.  
Ah, assim, por causa que explica melhor né, é mais fácil e tal.  
 
21.1. Então você acha que estudar no PAV é diferente de estudar nas classes regulares, 
comuns? Quais são as diferenças?   
Uai, acho. Assim, tem algumas diferença mas só que eu não sei te fala assim, sabe, parece que, sei lá, esse 
ano parece que as professora tá mais, ai, num sei, parece que elas tá falando, explica melhor, sei lá, parece 
que elas fica com mais dedicação ali pra sala, alguma coisa assim.  
 
22. Qual a sua expectativa para o futuro, ou seja, você pensa em continuar estudando 
depois do 3º ano, assim, fazer faculdade?  
Penso, nossa.  

22. Em que você pensa fazer faculdade?  
É, estética, ah, alguma coisa assim, estética, assim, ainda não sei defini assim ainda bem sabe. 
 
23. Você considera que o ensino do PAV vai te ajudar a fazer um curso superior, ou 
seja, vai te preparar para continuar seus estudos após o 3º ano?  
Ah, isso eu não sei, mas, eu acho que vai, porque também tipo assim a gente tem que dedica é a gente 
também né.  
 
24. Como você se relaciona com os seus colegas de sala? 



Eu do certo com todo mundo. Desde quando eu entrei no pré eu, até hoje eu nunca assim tive problema 
com amigo assim, sempre eu dei certo com a sala intera, conversei com todo mundo, nunca tive 
problema, fiquei assim com todos, conversando com todo mundo, assim, sempre tive facilidade pra faze 
amigos.  
 
25. Gostaria que você pensasse na sua turma agora e desse um nome que você acha que 
caracteriza sua turma, algum nome que você acha que tem haver com a turma.   
Ai meu Deus, um nome, um nome assim pra?  

26.1. É, um nome pra representar, um nome fictício, figurado.  
Pessoas que tem dificuldade.  
 
 

Entrevistas realizadas no dia 23 de novembro de 2009 
 

 
Entrevista 8 
 
Aluna: Caty 
Idade: 14 anos  
 
 
1ª PARTE 
 
1. Gostaria que você falasse um pouco sobre você. O que faz; do que gosta;comoé sua 
vida familiar; enfim, fale sobre você.  
Ah eu moro com o meu pai e com meu irmão. E eu tenho uma madrasta. E eu trabalho de manhã, e a 
tarde eu venho pra escola. A noite, de vez em quando, eu faço janta, e saio pra rua, eu vejo televisão, 
essas coisas assim.  
 
1.1. Mas, e a sua mãe?  

A minha mãe ela é separada do meu pai. Aí meu pai pego nóis na justiça porque ela não cuidava de nóis 
direito, dexava nóis sujo, jogado, aí meu pai não gostou dessa ideia, enquanto ele tava trabalhando ela 
tava mentino pros outros, os outros falava que ele merecia pessoa melhor, ai ele pego nóis na justiça. E 
nisso ela também não quis sabe de nóis não, fiquei sabendo que meu vô até comida escondia, aí eu nem 
liguei pra isso mais, graças a Deus nunca falto nada pra nóis, meu pai sempre me deu tudo que eu quis. 
Dizem que quando a minha mãe foi no médico ele receitou um remédio errado pra ela, aí ela deu um 
problema na cabeça e ficou perturbada, mas ela não tem mais nada disso, só que o ano que vem eles vai 
interná ela, lá em Patrocínio, eu não sei bem porque, mas dizem que o mundo dela fechou.  
 
1.2. Mas você lembra dessa época? 
Não, eu era muito pequena, eu tinha dois anos.  Meu irmão tinha seis meses, por aí.  
 
1.3. Então, quem cria vocês é seu pai? 
É, meu pai, desde pequena, só nós três, mas aí agora ele arrumou uma madrasta. Antes eu morava em 
Uberlândia com uma tia, porque ela pediu né, e o meu irmão morava com outra tia, enquanto o meu pai 
trabalhava, aí com 5 anos de idade eu já não quis fica lá mais, ai deu na 2ª série, aí eu vim pra cá, mora 
aqui com o meu pai.  
 
1.4. Então mora vocês 3 e a madrasta?  
Não, meu pai mora no fundo e a gente mora na frente. Ele e a madrasta mora no fundo e eu e meu irmão 
mora na frente, pra não atrapalhá nada. E também pra não fica bagunçado.  
 
1.5. E você e sua madrasta se dão bem?  
Ah, de vez em quando rola uma briguinha né, porque é normal, mas depois fica tudo bem, ela fica na dela 
e eu na minha.  



1.6. E é você que cuida da casa? 
É, eu trabalho, eu cuido dos trem, mas de vez em quando o meu irmão ajuda né, porque só eu não do 
conta não. 
 
2. Então a sua convivência com seu pai e a madrasta, assim, com a sua família é 
tranqüila? 
É, muito, muito bom. Tá bom do jeito que tá. Porque eu fico lá na minha também, não amolo ninguém, vo 
lá trabalho, cuido das minhas coisa e é isso.  
 
2.1. Seu pai deixa você sair de casa, passear?  
Deixa, mas eu não gosto, porque dia de sábado eu chego cansada. Dia de sexta, depois da aula eu ainda 
vou pro serviço. E sábado é o dia todo.  
 
2.2. O que você faz, qual é o seu serviço? 
Eu trabalho num salão de beleza.  
 

3. Alguém na sua casa tem algum vício (bebida, cigarro, jogo, outros)?  
Ah, assim, meu pai bebe e fuma, mas, de vez em quando ele controla.   
 
4. Você gosta de ler? Que tipo de leitura você gosta de fazer? Com que frequência você 
lê no dia-a-dia? 
Ah, às vezes eu gosto, as vezes eu pego uns livros pra Le, mas é só de vez em quando, tipo assim, o mês 
que eu não quero sair, quero ficar dentro de casa, aí eu pego um livro pra ler. Mas aí eu pego pra ler e aí 
eu vou até tarde lendo.  
 

5. Você conhece o Projeto “Escola de Tempo Integral” que está sendo desenvolvido 
aqui na escola? 
Não.  
 
6. Geralmente todo mundo tem algo que faz bem, por exemplo, tem gente que é criativo 
pra decorar uma casa, tudo que pega fica bonito. Qual é a habilidade que você tem? O 
que você faz bem? 
Na casa? 
 
6.1. Não somente na casa, mas assim, que é uma coisa que você sabe fazer bem.  
Desenhar. E, escovar cabelo, eu faço bem meu trabalho no salão.  
 
7. Tem alguma coisa que você gostaria muito de possuir e ainda não possui? Justifique.  
De vez em quando eu gostaria de ter uma mãe, pra eu me relaciona mais com ela, conta as minhas coisa, 
sabe, porque tem coisa que eu não vou conta pro meu pai. Tem hora que eu gostaria de te dinheiro, muito 
mesmo, porque eu amo sapato, roupa, sapato, roupa, sapato, relógio, No futuro eu pretende ser uma 
grande pessoa né. Mas, depois eu penso e acho que sou feliz mesmo assim, acho que fora isso não falta 
nada, eu acho que se eu vivesse com a minha mãe, ia ser pior, porque eu ia ser infeliz, amuada. Com o 
meu pai não falta nada, eu sempre tenho tudo, o meu pai deixa eu fazer o que eu quero, quando eu to 
errada ele dá conselho, me aconselha em muitas coisa meu pai. 
 

8. O que você quer ser quando crescer?  
Ah, eu ainda não sei direito não, mas eu gosto de moda, talvez estilista, alguma coisa assim.  
 
 
 
 



2ª PARTE 
 
9. O que você acha da matemática? Você gosta ou não de matemática?  
Ah, eu acho muito difícil, tem umas coisas lá que a gente não dá pra entender assim tudo certinho não. 
Assim, mas eu gosto um pouco, não chego assim a não gostar não.  
 
10. Você tem/já teve dificuldade na aprendizagem da matemática? Qual (is) conteúdo 
(s) a matemática você acha mais difícil? 
Ah, a divisão, de vez em quando eu enrolo um pouco, aí quando você mistura raiz com x, com y, com 
divisão. Tipo, descobrir o valor do x, multiplicado por não sei o que, essas coisa assim eu já não do certo.  
 
11. Você tem hábito de estudar em casa? Por quê?  
Ah, não, eu não gosto, tipo, quando eu vejo que eu to precisando mesmo naquela matéria, que se eu não 
estuda eu repito o ano, ou eu vo tira nota ruim, aí eu estudo, mas eu não gosto de estuda, por exemplo, 
quando eu vejo que a prova vai ser muito difícil, aí eu estudo. Também eu não tenho tempo não, eu 
trabalho e cuido da casa, aí eu fico muito cansada.  
 
12. E tarefa de casa, você costuma fazer? 
Ah, eu faço, quando eu lembro.  
 
13. Você acha importante vir para a escola? Explique.  
Nossa acho, muito importante. A gente precisa da escola pra ser alguém na vida né.  
 
14. Você vem frequentemente as aulas ou falta muito? 
Ah eu venho frequentemente, de vez em quando eu to doente, ou, um dia eu faltei porque eu tava com 
preguiça, mas quando eu to doente eu não venho. 
 
 
3ª PARTE 
 
15. Você sabe que faz parte de um Projeto certo? Gostaria que falasse que Projeto é esse 
e o que sabe sobre ele.  
Sei, é Progressão acelerar para vencer, é pra uma pessoa que tá velha, eles quer por na série adequada,  no 
futuro, pra depois já ir pra série adequada, por exemplo, eu to no PAV, o ano que vem eu faço a 7ª e a 8ª, 
aí eu vo pro 1º porque era pra eu ta na 8ª, o ano que vem era pra eu ir pro 1º, aí é bom sabe, eu gosto do 
PAV, porque é pessoa mais entrosada, tem menos aluno. Tem também aluno chato, sabe, tipo o Rag, a 
gente para explica e ele não leva a sério, eu acho que ele devia ser expulso, porque não tem como, porque 
já deu tanta chance pra ele.  
 
16. E, você sabe por que está no Projeto?  
É porque eu já tomei bomba.  
 
16.1. Mas, você só tomou bomba ou já saiu da escola alguma vez? 
Não, eu nunca parei de estudar não, foi só porque eu tomei bomba mesmo, eu posso tomar umas 10 
bomba mas eu não paro de estudar não.  
 
17. Em quais disciplinas e séries você foi reprovada?  
Foi 1 na 4ª série e 1 na 6ª, na 6ª já foi aqui na escola. Na 6ª série eu tomei bomba em tudo.  
 
17.1. Por que você acha que reprovou (tomou bomba)?  
Tomei bomba porque eu não dei conta do batimento, porque eu brinquei demais da conta. Eu entrosei 
com umas menina, juntava nóis tudo nóis fazia a maio bagunça lá na sala. Mas também não é só isso, é 
que tinha umas coisa que eu não gostava, não concordava, muitos professor era enjoado né, não ensinava 
direito, não gostava de ensiná, não falava direito.  
 



17.2. E hoje, Caty, você pensa assim? 
Não, de jeito nenhum. A gente tem vergonha sabe, mas esse ano eu acordei, eu resolvi muda sabe, muita 
gente, para pra conversar e tal, mas agora esse ano, porque é ruim sabe, eu tenho vergonha. E também 
tem que esse ano a professora de matemática é diferente.  
 
17.3. E o que é diferente? 
Ah, ela é alegre, brinca, conversa. Se você quiser chegar nela você pode chegar e fala.  
 

17.4. Mas, qual das disciplinas você mais gosta e qual a que menos gosta?  
Assim, eu menos gosto é de português, assim, eu acho muito chato, e muito difícil também, é muita coisa 
que tem que saber e tal. Agora, eu gosto mais é de ciências e de matemática. O professor de ciências é de 
boa, legal mesmo! A D. Regina também é muito gente boa. Ela sabe ensinar. Ela preocupa com a gente, 
se a gente tá aprendendo ou não. Ela sempre vai na nossa carteira pra perguntar se a gente tá entendendo, 
se precisa de ajuda. Nos outros anos não era assim. Os professores nem tavam aí se a gente tava sabendo 
as matérias ou não.  
 

18. Em quantas escolas você já estudou até hoje?  
Eu acho que foi 3. Uma lá em Uberlândia, onde eu fiz o pré, depois uma aqui, onde eu fiz até a 4ª série, 
depois eu fui pra outra escola aqui também fazer a 5ª série, e agora aqui nessa escola, eu vim fazer da 6ª 
pra frente.  
 

19. Você considera que por ser aluna do PAV é diferente dos outros alunos, os do 
ensino regular?  
Acho que as pessoas considera. Eles fica falando que a gente é meio bobo, não sei o que, que a gente deu 
bobera, e veio para nisso. Mas isso é verdade, né? A gente deu muita bobera, porque eu mesmo não 
precisava tá aí. Podia tá mais na frente.  
 
20. Então você acha que os alunos do ensino regular consideram vocês do PAV 
diferentes? 
Ah, eu acho que sim.  
 
21. Você disse que o Projeto PAV te ajudou, tá te ajudando, gostaria que falasse de que 
forma o Projeto está te ajudando na escola.  
Assim, os ensinamento dos professores, os professor são muito bom, tem hora que eles enche o saco, mas 
é pro nosso bem né, faze o que. Eles ensina bem melhor, tem mais paciência. A D. Regina, nossa, eu 
adoro ela. Ela é a professora mais legal que eu já tive até hoje, fora uma que eu tive na 4ª série. Ela é a 
que eu mais gosto, ela e o professor de ciências, e o professor de educação física também, os três.  
 
22. Qual a sua expectativa para os estudos?  
Assim, como que você fala, não entendi. 
 

22.1. Assim, você pretende estudar até quando, se vai fazer faculdade, por aí. 
Pretendo estudar mais, fazer faculdade, ou de engenharia ou de estilista de moda.  
 

23. Você acha que estudando no PAV estará se preparando para o ensino superior? 
Ah, já isso eu não sei, porque o vestibular é difícil né, se a gente fica vendo poucas matéria a gente não 
vai ver o que precisa.  
 

24. Como você se relaciona com seus colegas de sala?  
Ah, assim, eu do bem com todos, eu só não gosto que fica me amolano. Se não me amola, tipo assim, fica 
me enchendo as paciência eu so de boa.  
 



25. Com base em alguma característica forte de sua turma, dê um nome que você acha 
que pode representar essa turma. 
Assim, como? 
 
25. 1. Assim, suponhamos que a sua turma está disputando uma gincana e precisa de um 
nome para representá-la. Gostaria que você desse um nome, que tivesse haver com a 
turma.   
Ah tá. Agora eu tenho que ver. Ah, eu acho que daria “escolha quem quiser”, porque, no PAV tem uns 
aluno que não leva nada a sério, então eles escolhe o que eles qué pra vida deles, ninguém vai obrigá eles 
a esoclhe. Porque tem uns palhacinho que eles vai na aula efica fazeno gracinha, aí eles acha que tá bonito 
mas, não é bonito, eles são ridículo, tipo um fez, os outro riu, aí ele pensa, ah, eu também vo faze. Tipo, 
eles escolhe o que eles que, porque eu e as menina lá decidiu, converso uma coisa, nóis decidiu muda, 
esse ano realmente, por isso nossas nota estão boa, falta um pouco de ponto, agora eu não sei se eu já 
passei. Pelo menos nois já passou em algumas matéria.  
 
 
 



ANEXO X – Transcrição da entrevista coletiva1 com os alunos do PAV I (1º período – 
6º e 7º anos do Ensino Fundamental)  

Data de realização: 15/12/2009 

Número de participantes da entrevista: 17 alunos e a professora de matemática da 
classe 

Pesquisadora: Bom pessoal, nós já tivemos a entrevista individual. Mas assim como 
nós tivemos a entrevista individual, é importante também para o meu trabalho que a 
gente faça a entrevista coletiva como eu tinha conversado com vocês. Por quê? Porque 
podem existir informações importantes às quais ainda não tive acesso, informações para 
o estudo que estou desenvolvendo. Reafirmo nosso compromisso de manter o sigilo da 
identidade de vocês, relatando apenas o que tiver haver com a pesquisa e que for 
necessário para compor nossos dados. Sendo assim, gostaria que vocês se expressassem 
com espontaneidade, quer dizer, com liberdade, falando o que vocês considerarem 
importante dizer. Até aqui nós tivemos uma parceria de um semestre, e foi muito legal, 
não foi? Então, então nós vamos continuar com essa parceria até o final, não é mesmo? 
Então eu preciso que vocês me ajudem em mais essa etapa aqui, tudo bem? Vamos 
utilizar a seguinte dinâmica: eu vou fazer um direcionamento e vocês vão participando 
aleatoriamente, à medida que levanta a mão, fala, eu só não gostaria de ver gente 
calado. Gostaria que cada um falasse sobre cada pergunta que eu fizer. São poucas 
questões eu queria que todos dessem a sua opinião, porque eu acho que pensar todo 
mundo pensa, não pensa? Não tem como: eu não acho nada. A gente sempre acha 
alguma coisa, não é? Então eu quero que vocês se expressem. Às vezes a gente briga 
uma vida inteira pra falar, ninguém deixa a gente falar, na hora que é pra gente falar a 
gente se cala não é? Então, é o momento de vocês falarem tá? Preparei algumas 
perguntas aqui, e, em cima delas vocês vão poder participar tá bom? Então vamos 
começar não é? A professora Regina proporcionou essa oportunidade, e assim a gente 
vai começar agora. Vai ter também um momento livre, no qual vocês poderão conversar 
sobre algum ponto que não abordei e que tem haver com a pesquisa, ok?  
 

Alunos: Ok! 
 
1. Então, uma questão que eu não tinha conversado ainda com vocês, nem na entrevista 
individual, nem no questionário é sobre o livro didático. Gostaria de saber se todos 
vocês receberam o livro de matemática que foi preparado para ser utilizado no PAV. 

Rony: Oh, professora, assim, receber nós recebeu, mas, faltou uns livros, aqui na nossa sala eu acho 
que todo mundo recebeu, mas tem a outra sala ai que faltou livro que eu sei. Outra coisa foi que 
também quando esses livro chegou, quando eles mandou já tava acabando o ano.  
 

1 Esta entrevista coletiva foi realizada na própria sala de aula dos alunos participantes da pesquisa, com a 
presença da professora de matemática e da pesquisadora. Os alunos foram dispostos em círculo. A 
pesquisadora explicou inicialmente o motivo e o objetivo da entrevista e fez algumas sugestões para que 
tudo corresse bem. Nessa entrevista a pesquisadora está fazendo as perguntas, isto é, fica definido que a 
interlocução está sendo operacionalizada por ela, não sendo necessário escrever a todo o momento que é a 
pesquisadora que está perguntando, no entanto, quando for necessário, para não haver confusão sobre 
quem pergunta, esta será designada apenas por “pesquisadora”. Quando alguma pergunta for feita pela 
professora de matemática, o pseudônimo Regina aparecerá junto à pergunta. Quando todos ou a maioria 
dos alunos participar respondendo ao mesmo tempo alguma pergunta, serão designados apenas por 
“alunos”, sem especificação de pseudônimos, e, quando as respostas forem dadas por um aluno de cada 
vez, estes serão designados pelos seus respectivos pseudônimos.  



1.1. É mesmo? E, quando é que vocês receberam esses livros?  
Edy: Foi em setembro, por aí.   

 
1.2. E vieram todos os livros, ou seja, de todas as disciplinas? 

Edy: Os do PAV é só dois livro pras matéria tudo.  
 
1.3. Gostaria de saber quem abriu o livro pra conhecer, o livro de matemática. Quem 
deu uma olhada no conteúdo, o que vocês iam estudar, por exemplo, se tinha muita 
coisa que você já tinha visto, já sabia?  

Rony: Pra fala a verdade assim, eu vou ser muito sincero, eu não olhei não. 
Rag: Olhá pra quê uai, a professora não ia ensiná pra nóis depois?  
Dado: Ih, burro! Ela quer saber se a gente teve interesse.  
Rag: Ah! Foi mal. Então eu não olhei assim mesmo não. Eu não ia entende nada mesmo, pra que 
olha isso? 
JJ: Eu olhei professora, mas olhei só aqui na sala, no dia que a professora Regina entregou pra nós, 
mas foi só.  

 
Regina: Vocês não fizeram nenhuma atividade do livro não?  

Edy: Uai professora, fazer a gente fez né, mas, a pesquisadora tá perguntando se alguém abriu o 
livro pra conhecer, não é?  

 
Regina: Muito bem, Edy, é isso mesmo. Você entendeu certinho a questão dela.  
 
Pesquisadora: Isso mesmo, o que eu estou perguntando é se, mesmo sem alguém pedir, 
vocês olharam o livro pra ver como o conteúdo veio tratado, o que ia ser trabalhado no 
ano, comparar com o que vocês já tinham estudado antes, se era muito diferente de 
agora. Alguém aqui teve essa curiosidade aqui dentro, nesse sentido?  

Alunos: Não.  
 
1.4. Todos os professores utilizaram o livro da disciplina deles, de alguma forma? À 
medida do possível, porque o livro chegou em setembro, não é?  

Edy: Não, o de história não, de jeito nenhum.  
 
 
2. Agora vou fazer as perguntas percorrendo a roda. Vamos começar pelo Dado. 
Gostaria de saber de vocês se, estar no PAV é diferente de estar no ensino regular. 
Gostaria que vocês não respondessem apenas sim ou não, mas que justificassem suas 
respostas. (a professora Regina interrompeu para reformular a pergunta): Pensando no 
ano inteiro pessoal. Estudar no PAV foi diferente dos anos anteriores, no ensino 
regular? 

Dado: (Não respondeu, não quis, ficou calado apenas observando os outros).  
Guima: Ah, professora, a gente aprende melhor aqui né.  
Caco: Ah, eu não vi diferença não. Mas, assim, parece que a gente aprende mais coisa aqui.  
Rony: Eu acho que o programa do PAV pra nóis é melhor por causa que é muito menos aluno, e a 
gente aprende mais e é duas série num ano.  
Edy- eu acho bom também, professora. Porque assim, antes, a gente nunca estudou duas série num 
ano só e outra coisa também, eu acho que os professor, tem mais atenção com a gente, pra pode 
explica a matéria melhor, tipo assim, se não entendeu fica mais fácil pra eles pode ir na carteira 
explicar porque tem menos alunos, ai fica mais fácil, pra poder explicar as coisas, e outra coisa 
também que foi diferente é que todos os alunos tem assim um certo tipo de dificuldade né, as outras 
séries não, tinha outros alunos já mais inteligente, mais assim com conhecimento que nóis aqui, mas 
é igual eu já falei, é porque nóis era muito baguncero lá nas outras séries.  
Lely: É diferente professora, porque as aulas da outra série normal, não tinha o mesmo jeito dessas, 
porque aqui assim explica melhor os professor, a gente fica bem mais atento, pra pode tira dúvida 
dos aluno.  
Tita: (Não quis falar).  



Keca: Mudou professora. Por causa que nos ta vendo dois anos num só, e presta mais atenção 
também.  
 

Pesquisadora: Presta mais atenção por parte de quem? 
Keca: Dos professor. Os alunos também.  
Ben: Uai, acho que mudou. Dá pra aprende melhor. Por causa que tem menos aluno dentro da sala 
de aula aprende mais.  
Gy: Mudou, a gente entende mais.  
Vic: (Não quis falar, só ficava acenando a cabeça com os complementos que eu ia colocando, ele ia 
concordando, mas não falou nada).  
Goi: Eu acho que esse PAV é melhor, porque assim a gente aprende mais e é mais fácil, a gente 
consegue passa de ano.  

 
 
Pesquisadora: Mais fácil em que sentido, Goi?  

Goi: Uai, em tudo.  
Rag: Ah, fessora, eu acho que mudou, as matéria assim, é mais puxada e é bão porque tem que 
esforça mais pra passa logo pra outra serie.  

 
3. Vocês acham que modificaram a visão de vocês com relação à escola depois que 
vocês estão fazendo parte do PAV? (a professora Regina interrompeu e completou): 
Assim, vocês passaram a gostar mais da escola, ou passaram a não gostar, ou, não teve 
diferença?  

Rony: Eu acho assim porque eu comecei na escola aqui esse ano, né, porque eu estudava lá naquelas 
outras escola que eu não dei certo, assim, igual eu tava falando. Eu vim de outra escola. eu acho essa 
escola boa passado! Ou, não tem nem comparação, a melhor de todas as escola que eu já passei 
desde pequeno até hoje.  

 
Pesquisadora: Mas, como assim, em que sentido? 

Rony: Ah, porque assim, aqui, assim, as ordens aqui é mais rigorosa, assim, qualquer treta sua ce tá 
ino embora, aí ce pega. Assim, lá nas outras escola era assim oh, a gente podia faze o que a gente 
quisesse lá, dependendo, se fosse um trem grave mesmo, ce podia i embora assim pra chama os pais, 
agora aqui não, o bicho pega memo, aqui o trem é brabo.  

 
Pesquisadora: Ah, então você está falando da importância do limite, que, o colocar 
limite é importante pra ajudar vocês na disciplina, não é isso Romário? 

Rony: É, porque quando é liberado, assim, ce vai aprontar mais. Porque assim, igual eu tava te 
falando professora, igual, os 3 anos que eu estudei lá, sabe, todo ano, chegava essa época, já era 
costume, meu pai já falava, ou, ce fico né, em tudo, todo mundo já sabia. Aqui não, aqui, desde o 
primeiro dia que eu entrei lá era só bagunça, eu entrei aqui, nó, ou eu tava achano o trem mais bão 
na escola, eu acho ainda, mas o problema é só um assim que eu acho, porque, eu melhorei muito de 
lá pra cá, até minha mãe tava falano nas reunião fala mal de mim aqui um pouco né, mas porque eu 
faço bagunça também um pouco né, fala mal de mim um pouco, mas assim, eu também considero 
porque a minha mãe assim ela briga comigo assim quando eles zanga, mas assim ela também põe a 
mão na consciência porque nas outras escola era direto, era briga, apanhava, batia, o trem assim era 
ruim passado.  

 
 
Pesquisadora: Então, o que o Rony está dizendo é importante; ele está falando da 
influência da dinâmica da escola na educação dos alunos, quer dizer, a dinâmica da 
escola, interferindo na mudança de comportamento dos alunos. Não é isso Rony?  

Rony: É professora, e assim, outra coisa, eu vou fala um negocio aqui, mas assim, não é pra mim 
fica aqui na escola, assim, puxando saco da escola não, assim, amanhã né é o dia dos pais dos aluno 
que o não pego renovação de matrícula, por causa de comportamento, ou nota, e tal né, aí eu queria 
assim, eu queria fica aqui na escola porque o lugar que eu dei mais certo foi aqui porque os outro 



lugar é so bagunça só baderna, eu queria fica aqui porque se um ano que eu vim de lá eu era muito 
custoso e aqui eu já melhorei um pouco o ano que vem eu vou melhora2 mais.  
 

3.1. Com relação à essa renovação de matrícula que o Rony falou, além dele, gostaria de 
saber quais os outros alunos não estão liberados para a renovação sem a presença dos 
pais/responsáveis?  

Rag: Uai professora, é eu, o Dado, o Vic e o Goi. Mas, o Dado não tá aqui pra fala né, ele adoeceu 
hoje e foi embora.  
 

3.2. Gostaria que vocês me respondessem: Vocês têm consciência do por que vocês 
terão que trazer os pais aqui?  

Vic: É por causa de bagunça professora, bagunça que nos ficou fazendo durante o ano.  
 

Pesquisadora: E você gostaria de ficar na escola? 
Vic: Ah, eu queria né.  
 

Pesquisadora: Então, qual é a sua proposta pra você continuar na escola? 
Vic: Ah, sei não professora.   
 

Pesquisadora: E você Rag, tem consciência do por que seus pais terão que vir à escola 
pra renovar a sua matrícula? 

Rag: Uai, porque todo pai tem que vim aqui.  
 
Pesquisadora: Mas, por que os pais dos seus outros colegas não precisaram vir?  

Rag: Ah, fessora, também é por causa que eu tava fazendo muita bagunça no ano, né.  
 
Pesquisadora: Sei, por causa de bagunça, né? E você acha que estar fazendo bagunça a 
uma altura dessas, tendo um quadro de repetência aí nos anos anteriores tendo essa 
oportunidade de estar recuperando o tempo perdido, é adequado continuar envolvido 
com a bagunça durante as aulas?   

Rag: Ah, fessora, os menino chama a gente pra conversa e ai eu converso.  
 
Pesquisadora: E você acha que isso vai te levar a algum lugar?  

Rag: Como assim? 
 
Pesquisadora: Assim, a aprender a matéria, a passar de ano. 

Rag: Uai, sei não.  
 
Pesquisadora: E você quer ficar aqui na escola? Se quiser, qual a sua proposta pra 
continuar estudando aqui?  

Rag: quere eu quero né, fessora. A minha proposta é faze os dever, mas os menino não queta 
também.   

 
Pesquisadora: Agora eu quero ouvir o Goi. Goi, você tem consciência do por que seus 
pais foram chamados aqui?  

Goi: Porque eu tava fazendo muita bagunça, eu tava com dificuldade dentro da sala.  
 
Pesquisadora: E, qual é a sua proposta pra continuar aqui na escola?  

Goi: fazer os dever, as atividade que os professor der né, é isso.  

2 Nesse momento o aluno fez semblante de choro, ficou emocionado. O que me ocorreu no momento foi 
que ele estava fazendo um apelo diante de uma escola que não sabe lidar com a indisciplina e o 
desinteresse aliado ainda à falta de aprendizagem, mas isso não é culpa da escola, ela não sabe lidar com 
isso mesmo, por isso a importância em desenvolver saberes nessa área. 



Pesquisadora: E você Rony, pode responder à pergunta sobre a necessidade da 
presença dos pais aqui na escola?  

Rony: Então, o meu pai e a minha mãe vai vim cá, porque durante o ano eu fiz muita bagunça, mas 
assim, as minhas bagunça sempre foi conversa ou falta de dever, eu assim, vou falar, eu nunca assim 
maltratei professor nenhum, nunca falei uma palavra pra magoar, mas no início do ano teve uma 
briga sim, porque tinha uma turminha ai querendo me pegar, ai resumindo a história, mas eu vou 
falar uma coisa aqui, muitas veis que a gente faiz graça, qualquer um aqui, de qualquer escola, pode 
ter certeza, qualquer um que faiz graça é pra querer aparecer pros outros, e outra coisa também, tem 
gente ai que fica pagando de mala pra pensar, pensando pro povo fica com medo, sabe, assim, da 
escola aqui, das escola tudo, porque eu já assim, rodei um pouco nessas escola ai né, assim, eu 
conheço como que é a maioria das veis que uma pessoa faiz graça pode ter certeza que é pro outro 
ri.  
 

3.3. Vocês são ouvidos em casa? Vocês foram ensinados em casa a ouvir o outro até o 
fim? (A professora Regina interrompeu para fazer uma pergunta): Rag, a sua mãe te 
escuta?  

Rag: Ah, fessora, eu não converso muito com ela não.      
 

Pesquisadora: uai, você não conversa com ela não? 
Rag: Conversar eu converso, mas, não é de tudo não né.  

 
Regina: Que tipo de assunto vocês conversam? 

Rag: Ah, assim nóis não conversa muito não. 
 
Pesquisadora: Assim, mas você é ouvido, quando você fala você é ouvido? 

Rag: Ah, eu não falo meus trem pra ela. 
 
Pesquisadora: E com o seu pai, você conversa?  

Rag: (falou sem olhar pra pesquisadora e se manteve roendo as unhas o tempo todo) Eu não moro 
com o meu pai não. Moro com o meu padrasto.  

 
Pesquisadora: Goi, e você, é ouvido em sua casa? 

Goi: (apenas balançou a cabeça num gesto de sim).  
 
Pesquisadora: Sempre? Qualquer assunto? 

Goi: Sô, fessora.  
Rag: Até sobre o craque?  
Goi: Aí, fessora oh, ta vendo os cara fazendo graça com a minha cara?  
 

Pesquisadora: (chama a atenção do aluno Rag pedindo pra ficar quieto e voltando ao 
aluno Goi): Você consegue ouvir as pessoas até o fim?  

Goi: Consigo.  
Vic: Ah, professora, eu não consigo não.  
 

Pesquisadora: Em sua casa as pessoas te ouvem? Pode falar, sem ter vergonha. 
Vic: (não respondeu).  

 
Pesquisadora: Mas, você não acha interessante ouvir, você acha que já sabe tudo, ou 
aquilo tanto faz pra você, não te interessa, tanto faz pra você,  

Vic: não, assim, depende né, fessora. 
Edy: É porque é assim oh, todos falaram aqui que escuta, mas a professora mesmo viu, toda vez que 
eu ia falar ou o Rony ou o Rag entrava no meio, toda hora um entrava no meio do assunto, pra 
poder, é, ou então falava outra coisa e eu tinha que ficar esperando. Eu esperava, ficava caladinho, ai 
quando eu ia falar eles entrava de novo no meio. Tem muita gente assim, eu acho que talvez, talvez 
a gente vai falar uma coisa eles queriam falar eles já entra duma vez assim, tem muitas pessoas, 



assim é até ruim porque eu fico até grilado assim porque assim a gente tá tentando explicar assim e 
toda hora que a gente vai falar eles entra, eu acho errado pra caramba.  

 
Regina: O que a gente percebe é que vocês não têm o hábito de ouvir as pessoas 
falarem até chegar na sua vez né?   

Rony: Não, mas meu pai fala, quando um tá falando o outro escuta. 
 
Regina: E, você obedece?  

Rony: Uai, as veis né, uai depende do que que eles pedi né?  
 

Regina: Por quê? 
Rony: Uai, senão meu pai fica brabo demais professora e parte pra ignorância né.  

   
Regina: Só por causa disso, porque você apanha? Será que isso, de ouvir as pessoas, 
ouvir seus pais, não é uma obrigação sua?  

Rony: Não, assim, é né, é o respeito que a gente tem com o pai da gente.  
 
Regina: Respeito ou medo? 

Rony: Respeito 
Edy: E medo também, pode falar aí oh Rony.  
Rony: Não, de 100%, 80 é de medo e 20 é de respeito.  
 

3.4. Gostaria agora de saber, de que forma os pais de vocês expressam isso, ou seja, de 
quando um falar o outro escutar.  

Rag: Uai fessora, o meu padrasto lá fala assim que quando um burro fala o outro cala.  
Lely: A minha mãe fala assim que quando, a mãe dela ensinou ela assim e ela vai ensina nois assim 
também. 

 
Pesquisadora: Assim como? 

Lely: Que, quando um tá falando, respeitar, esperar a vez de falar.  
Edy: Não, a minha mãe não é assim, ela não é de ficar falando assim, o negócio dela é assim oh, 
desde pequeno, é tipo, se ela tive falano uma coisa, ou ce tem que ver,  ela fecha a cara pra mim 
assim, pelo jeito que ela expressa, o jeito dela, eu já sei o que que é pra mim faze, entendeu?  
Rony: Então, meu pai também é assim.  
Edy: Aí ta vendo, eu não tinha acabado de falar o assunto, cadê o respeito?  
Rony: pode i, pode i, foi mal.  
Edy: Ah, tipo assim, talvez eu to brincando com a minha vó assim, conforme a brincadeira que eu 
tiver fazendo assim ela olha pra mim assim, não gosta do tipo de brincadeira eu paro na hora, só 
pelo jeito dela. 

 
Pesquisadora: E lá na sua casa Rag, como é?  

Rag: Eu também, minha mãe fala assim, que, quando tem assim os mais vei assim conversano assim 
que não é pra gente assim entrá no assunto deles assim. Agora tem uns assim que na frente fala uma 
coisa e lá fora fais outra. Fica só na falsidade. 

 
3.5. O Rag falou muito sobre ser mala, e tal; o Rony também falou sobre isso. Então eu 
gostaria de saber de vocês o que vocês acham, ou seja, se vocês acham bonito ou 
vantajoso “ser mala”?  

Rony: Cada um tem um gosto, tem um jeito de vestir, tem gente que gosta de vestir de hip hop, 
assim, e tal.  
 

Pesquisadora: Então fala por você. Você acha bonito “ser mala”? 
Rony: Pra mim? Não.  

 
Pesquisadora: Goi, você acha bonito ser mala? Não que você seja, mas, o que você 
acha do mala, que o Rag falou ainda há pouco, o que você acha? 



Goi: Ih!, o povo já vem olhano pra mim, só porque eu gosto de roupa larga e uso pircing os outro 
acha que eu sô mala. Eu acho que os mala é tudo vagabundo. Eu não acho bão não.  

 
Pesquisadora: Rag, o que você acha?  

Rag: Não, mala eu acho assim, mala é que dá o tomé nos outro assim, não, agora assim, tipo assim, 
tem os que anda nas ropa larga assim, es acha, tem uns que acha, es acha que a gente é mala. Não é 
por causa disso não. Aí es fica falando da gente assim, só porque a gente coloca brinco, tatuagem, aí 
es fica achano que a gente é mala.  

 
Pesquisadora: Mas, vocês não acham que a forma como uma pessoa se veste expressa 
bem a forma como ela pensa, o que ela quer que as pessoas pensem dela, ou, vejam 
nela?  

Goi: Tipo assim, quando a gente anda nessas ropona larga assim, quando fura tipo assim a cara, eles 
fala assim, o povo aqui da sala fala que a gente fuma assim, não é nada haver não, que a gente anda 
nesses ropão largo né, fura pra todo lado assim es fala que a gente é mala, fuma, igual o povo aqui 
da sala fala, quando tipo assim a professora de português outro dia foi fala uma coisa desse, sobre 
mala aí né, aí falava que robava as coisa de casa, ai todo mundo olhava pra gente. Povo mais burro!  

 
Pesquisadora: Goi, e você se veste assim diferente por que, ou seja, o que você pensa, 
o que você deseja, mostrar. Por que você se veste de forma diferente dos outros meninos 
da sua idade?  

Goi: Não uai, é porque eu gosto, dessas ropona larga,  
 
Pesquisadora: Então, e você não concorda que essa maneira de vestir, tem sido 
relacionada mesmo com algumas atitudes de outras pessoas na história, que tinham 
essas atitudes que hoje são julgadas. Você, quando se veste assim, te incomoda o 
pensamento das pessoas em relação a essa sua forma de vestir? Ou você quer assumir e 
peitar isso de qualquer maneira?  

Goi: Não, não incomoda não.  
Rag: Não, é assim, que, tem uns que usa ropa larga assim, mas é jeito desses cara assim dança 
assim, então, seis já viu né, todo vídeo tem isso, agora tem uns que usa esses trem assim e que é 
mala mesmo.  
Rony: Então, eu acho assim que cada um tem seu gosto. Tem gente que gosta de hip hop, tem gente 
que gosta de funk, tem gente que quer ir e vai sei lá pra que, mas assim eu acho que gosto é gosto, 
porque eu acho assim que a maioria desses cara assim que veste com essas ropa assim de mala, não 
é que é mala, é que gosta de hip hop esses trem, mas a maioria das pessoas, você pode ter certeza 
que não é assim, pra chegar num lugar e falar assim, oh, aquele cara ali é mala, não, veste aquela 
roupa pra, alguém, tipo assim, vamo falá o nome deles, tiipo assim play boy, play boy passa e já fica 
com medo do cara, tipo assim pode tá 3, 3 play boy, passa 1mala, Ah, cabô, nunca que junta três em 
um, sabe que, só de vê o cara, vê que é mala vê que num tem atitude de ir no cara.  
Edy: Eu acho assim, o negócio é o seguinte, a maioria dos mala eles gosta assim, sabe, muitas vezes 
quando eu saio, eles gosta assim, eles chega assim nos moleque assim pra pedi dinheiro pra pode 
assim pra pode bebe, pra pode toma esses trem, eu direto eu vejo, que nem teve uma vez o ano 
passado, aqui dentro da escola mesmo que teve um negócio aqui na escola, que um moleque que 
chego num amigo meu e pego R$ 5,00 da mão do moleque assim, féis dá, e outra coisa, a maioria 
desses moleque que anda assim, tudo fuma, usa droga, pra mim, meu ponto de vista é todo mundo 
vagabundo, por mim, ou que vista assim, igual, não é que nem o Goi assim, vamo bota na real 
mesmo, igual assim o Goi assim, tem o estilão de mala assim, mas o cara é gente boa, eu não vejo 
ele brigando com ninguém, não vejo nada, mas tem altos cara mala ai memo que chega queira bater 
em todo mundo, queira dar um de malucão ai, quere pagá pau pra todo mundo i e roba trem de todo 
mundo, e roba memo, altos mala ai, roba trem de todo mundo e queira bota cara com todo mundo ai, 
eu acho isso muito brega, uns cara muito paia.  
Keca: Professora, é que nem aqui na sala, igual assim, o Goi veste assim, por causa da aparência 
dele eles fala que ele fuma droga esses trem, eu acho que é errado.  
 

 



Pesquisadora: Só pra tirar a dúvida então, Goi, você se sente discriminado aqui na 
escola?  

Goi: Não. 
   

4. Agora gostaria que vocês me falassem de quais disciplinas vocês mais gostaram esse 
ano, de qual menos gostaram e por quê?  

Caty: Ah, a que eu gostei mais foi de Matemática. A professora Regina é legal, ela traz umas coisas 
diferente, ela brinca com a gente, ela dá as continhas mas a gente não tem que saber tudo sozinha. 
Agora, a que eu menos gostei foi de português, a professora é muito brava, e também a matéria é 
muito chata.  
Lia: eu também gostei de matemática. Português eu não gosto muito, só gosto de lê meus livro La.  
Keca: Português eu não gosto, acho difícil. Matemática é bom, mas ciências é bom também. 
Rag: Eu gosto mais é de física, a gente joga, corre, eu não gosto dessas outra matéria não, é chato, a 
gente fica só aqui na sala, nunca faz nada diferente.  
Edy: Não, assim, tipo assim, eu gosto muito da matemática, porque eu sempre tive assim mais 
facilidade com as conta né, o português a professora é bem, explica bem, mas a gente tem muita 
coisa que veio sem saber dos outros anos, porque assim, a gente não dava atenção nas matérias né, 
então a gente ficou assim muito defasado.  
Rony: Ah, o português é mais difícil né professora, tem um tanto de coisa pra gente memorizar e a 
cabeça não dá não. Agora, a D. Regina ela sabe explicar assim bem melhor do que nos outros anos, 
que eu ia nas aulas de matemática. Ela leva a gente pra fora, faz joguinho com a gente, então a aula 
fica interessante né.  

 
5. Quais atividades que foram realizadas com vocês aqui que vocês mais gostaram?  

Rony: Ah, eu acho que é aquelas atividades que a gente sai um pouco da sala de aula, e vai lá pra 
fora pra trabalhar coisas diferentes. 
Caty: É, eu também acho.  
 

Pesquisadora: Todo mundo acha isso? 
Aluno: sim 
 

6. Quais foram as principais diferenças que vocês consideraram em relação aos outros 
anos?  

Ben: É que tem menos alunos professora, aí os professor tem mais atenção com a gente.  
Ada: É, aí também as matérias vai mais devagar, os professor explica mais vezes, fica mais tempo 
nas matérias né. 
Keca: E também eles dá mais atividades pra valer ponto, assim, não é só prova e prova e prova não, 
eles valoriza a gente participar da aula, eles valoriza as evolução da gente de um mês pro outro, 
assim, essas coisa.  
 

Pesquisadora: Ok, pessoal, então gostaria de agradecer a participação de vocês e a 
grande contribuição que tiveram para o desenvolvimento da pesquisa. Vamos encerrar 
agora porque nosso tempo já está esgotado. Muito obrigada a todos.  
 
  
 
 
  
 
 



ANEXO Y – Anotações1 de aulas de Matemática observadas  

EPISÓDIO 01 – “O Jogo de dardos” 

 

Aula do dia 02/10/2009 (sexta-feira) 

1º horário:  

Hoje estão presentes na sala de aula 19 alunos (4 meninas e 15 meninos).  

A professora inicia a aula propondo a resolução de mais um problema que 

envolve dinheiro, como já havia trabalhado em aulas anteriores. O problema trabalhado 

nesta aula foi o seguinte:  

A tabela abaixo mostra como Carlos adquiriu/comprou alguns móveis e objetos 

que estava precisando para sua casa.  

Aparelho de Som Relógio Estante Rack Impressora 

9 x 137,14 3 x 26,60 9 x 32, 75 9 x 49,20 

 
Com base nessa tabela responda às seguintes questões:  

a) Quanto vai custar o som que Carlos comprou?  

b) Carlos já pagou 3 prestações desse aparelho e, portanto, ainda falta pagar o restante. De 

quanto é sua dívida? (apresente a resposta com número inteiro).  

c) Qual objeto vai sair mais caro: a estante rack ou a impressora? Qual será a diferença? 

  A professora deu um tempo para os alunos resolverem, enquanto dava o visto 

nas tarefas de casa no dia anterior.  Os alunos não estão em grupos, a atividade estão 

sendo resolvidas de forma individual.  

Os alunos não tentam fazer a atividade, ficam esperando a professor ir até a 

carteira deles para ajudá-los.  Um aluno comentou que na letra “a” ele multiplicou todos 

e somou todos. E disse:  

__ Nossa, que burrice a minha!  

Uma aluna perguntou se pra fazer a letra “a” a gente tem que multiplicar 137,4 

por 9? A professora foi até a carteira dela para discutir esse item com a aluna.  

1 As anotações constantes desse anexo são apenas aquelas sobre as quais há no texto deste trabalho 
alguma referência. Para fins de organização, essas anotações serão designadas por Episódios, e estarão 
descrevendo o conteúdo principal das aulas aqui comentadas. Além disso, conterão a data em que 
ocorreram. As referências às falas dos sujeitos da pesquisa serão indicadas sem recuo e em itálico – 
conforme também já especificado no capítulo IV, seção 4.2.  



A maioria dos alunos da sala está parada, não está fazendo o exercício proposto, 

basta a professora sair de perto deles que eles já param de resolver as questões.  

O aluno Tita a chamou na carteira para perguntar algo sobre o exercício, mas, o 

aluno disse não ter entendido a explicação. Após a professora ter explicado três 

maneiras diferentes  fez a seguinte colocação:  

___ Por que você falta tanto à aula. É por isso que não está conseguindo fazer os 

problemas, você perde a sequência das explicações.  

A letra “b” a professora mostrou no quadro a seguinte resolução:  

-1.234,26 (deve) + 411,42 (pagou) = - 822,84. 

Nesse momento um aluno questiona porque tem que o sinal de adição (+) se ele 

não pagou tudo.  A professora explicou que o sinal de negativo (-) servia pra dizer que 

está devendo e o sinal positivo (+) servia pra dizer que pagou e que tinha ficado 

negativo o resultado, justamente porque não pagou tudo, ficou devendo um pouco, 

então, o negativo continuaria na solução. O aluno JJ interrompeu e falou que fez 

diferente:  

Professora Regina: Diferente como?  

Aluno JJ: Ah, professora eu fiz 6 x 137,4, porque ele tinha pagado 3 prestações não é, 

então ficou faltando pagar 6.  

A professora sorriu e elogiou a forma de pensar do aluno e acrescenta: 

___ Vamos ver se o Edy fez certo?  

Após a correção dessa atividade, a professora combinou com os alunos que no 3º 

horário (estávamos no 1º horário de aula) os levaria para fora da sala de aula e eles iam 

jogar um jogo bem legal que ela tinha trazido, e para isso precisava deixar algumas 

regras2 claras.   

O jogo que a professora levou nesta aula foi um “jogo de dardos”. Os alunos se 

mostraram curiosos e interessados. Antes de estabelecer as regras, a professora explicou 

com detalhes como funcionava o jogo. Depois estabeleceu com os alunos as seguintes 

regras:  

1ª) Os alunos deveriam se organizar em 4 grupos com 5 integrantes em cada; 

2 Todas as vezes que a professora planejava uma aula para levar os alunos para fora da sala de aula, uma 
das condições para que essa aula ocorresse era que os alunos cumprissem algumas regras básicas, no 
entanto, essas regras não eram impostas, mas sim, construídas com eles, a professora sugeria e eles davam 
suas opiniões. Além disso, sempre que a professora fosse desenvolver com eles uma atividade de jogo, ela 
aproveitava a ocasião para desenvolver a leitura, escrita e interpretação nos alunos, pedindo que lessem as 
regras oficiais do jogo e depois pedindo para que a ajudassem a escrever outras regras criadas por eles 
para fazerem valer no referido jogo. Essa estratégia estava tendo sucesso, porque os alunos participavam 
ativamente da atividade e sentiam-se responsáveis pela forma como desenvolveriam o jogo.  



2ª) Durante a realização do jogo todos os alunos deveriam colaborar, apresentando 

bom comportamento, falando baixo, esperando cada grupo a sua vez de jogar e 

respeitando uns aos outros, do contrário voltariam para a sala de aula e o jogo 

estaria encerrado.  

3ª) A equipe vencedora seria aquela que obtivesse maior pontuação.  

A professora gastou o restante desse primeiro horário explicando o jogo e lendo 

com eles as regras. Cada aluno tinha que ler uma regra e falar o que tinha entendido. 

Depois disse que iria aproveitar algumas daquelas regras, mas que faria com eles o jogo 

um pouco diferente. Como no jogo a região onde os dardos seriam jogados tinha três 

cores (vermelha, amarela e preta) pediu aos alunos que ajudassem a estabelecer o valor 

de cada cor e uma regra. Assim, eles definiram que:  

 Se o dardo se fixasse na cor vermelha, a equipe ganharia 100 pontos, ou seja, 

+100; 

 Se o dardo se fixasse na cor amarela, a equipe perderia 25 pontos, ou seja, - 25;  

 Se o dardo se fixasse na cor preta, a equipe perderia 50 pontos, ou seja, - 50.  

O Rony se levantou e pediu para a professora mudar o valor da cor preta para +50, 

ela atendeu.  

Os alunos mesmo se organizaram, escolheram com quais colegas iriam realizar o 

jogo, escolhendo, a pedido da professora, um líder. As equipes tiveram então os 

seguintes líderes: Equipe A – Líder Jotinha; Equipe B – Líder JJ; Equipe C – Líder 

Vic; Equipe D – Líder Nany.  

Na composição das equipes observei que os meninos não escolheram as 

meninas, ficando um dos grupos só de meninas e os demais só de meninos.  

A professora explicou também que, na hora do jogo um dos alunos de cada 

equipe tinha que ficar marcando a pontuação que fosse sendo feita pelo grupo, pra 

depois fazer a apuração. O Dado falou que isso não ia dar certo porque se fosse o 

próprio grupo que marcasse poderia ter fraude. Então a professora sugeriu que 

escolhessem um juiz que estaria fora do jogo observando as anotações de cada equipe. 

Escolheram o Rony pra juiz, ele anotaria todas as pontuações e, no final conferia com 

cada equipe.  

Nesse momento tocou o sinal e a professora foi para um horário vago. Os alunos 

iam ter aula de geografia, e, no 3º horário a professora de matemática voltaria para fazer 

o jogo com eles.  

 



3º horário: A Hora do Jogo.  

 

Quando a professora chegou os alunos estavam bastante empolgados, motivados 

e ansiosos para ir para o galpão brincar com os dardos.   

Para os alunos aquela seria talvez, apenas mais uma aula diferente e interessante, 

mas, para a professora seria algo mais, pois, no 2º horário que era vago para ela, 

enquanto aguardávamos para voltar para a classe de aceleração, ficamos conversando na 

sala dos professores e ela nos contou o grande objetivo de estar utilizando um jogo em 

suas aulas. Nesse caso o objetivo era trabalhar com o conjunto dos números inteiros, já 

que o conteúdo que ela estava trabalhando com os alunos era sobre os números inteiros.  

Como nos relatou ela acreditava que atividades assim cumpririam um duplo 

objetivo: levar os alunos a aprender mais sobre os números inteiros, adquirir domínio 

nesse conteúdo, e, levá-los a gostar mais da matemática e a se sentirem capazes de 

aprendê-la, tendo experiências positivas de aprendizagem.  

A professora então os levou ao galpão, onde cada equipe ficou em um espaço 

definido e o jogo começou. Foram cerca de 40 minutos, tendo sido realizadas em torno 

de quatro rodadas de jogo e a aula estava muito interessante. O clima estava realmente 

descontraído e agradável. Não houve nenhum tipo de problema, nem brigas, nem 

confusão – como era de costume ocorrer na sala de aula, no dia-a-dia. Todos os alunos 

se envolveram com a brincadeira, de forma organizada e séria, fazendo cada equipe suas 

anotações e respeitando a vez uns dos outros. Até mesmo os alunos que na sala de aula 

eram mais calados, arredios e não se enturmavam – como era o caso da Lia e do Tita, 

durante o jogo eles se envolveram de tal forma que nem pareciam aqueles alunos que eu 

conhecia do cotidiano das aulas.  

Antes de terminar o horário a professora levou os alunos de volta à sala de aula 

para dar as orientações sobre a apuração dos resultados. Como o juiz já havia conferido, 

durante a realização do jogo, a anotação de cada equipe e também já tinha dado um 

visto no papel de anotação dessas equipes, a professora explicou que era para cada 

aluno copiar a pontuação que o líder tinha anotado e cada um tinha que levar pra casa, 

somar e trazer o resultado da pontuação de sua equipe na próxima aula, o que faria com 

que eles utilizassem seu conhecimento sobre operações com números inteiros e 

mostrasse à professora se tinham aprendido a operar com sinais negativos e positivos.  

Para a apuração dessa pontuação, a professora desenhou no quadro o modelo da 

tabela que eles deveriam utilizar para trazer a soma pronta e pediu que cada aluno 



copiasse. Veja esse a seguir, mostrando também um exemplo de como anotar a 

pontuação de cada grupo:   

RESULTADO DO JOGO DE DARDOS  

EQUIPES/ 

LÍDERES 

RODADAS 

1ª 2ª 3ª 4ª Total 

A (Jotinha)  -25 + 50 – 100 = 

-75 

0 + 25 + 50 = 

+75 

- 100 + 50 + 0 = 

- 50 

-50 +100 – 25 

= +25 

-25 

B (JJ)       

C (Vic)        

D (Nany)        

 

Além disso, pediu que fizessem um relatório escrevendo sobre tudo que tinha 

acontecido durante aquela aula no galpão. Essas duas atividades seriam avaliativas. 

Avisou para os alunos que iria avaliar em 1 ponto para todos os alunos que trouxessem 

a atividade pronta de casa. 

A aula desse dia – 02/10 – terminou e ficou combinada a apuração para a 

próxima aula – 05/10.  

 

 

Continuação do EPISÓDIO 01 

 

Aula do dia 05/10/2009 (segunda-feira) 

 

1º horário: 

 

Ao chegar à sala de aula a professora pediu que os alunos colocassem suas 

tabelas com a soma sobre a carteira que ela passaria para dar uma olhada. No entanto, 

constatou que apenas três, dos 19 alunos que participaram da aula anterior haviam feito 

a tarefa. Veja parte do diálogo da professora com os alunos:  

Regina: Keca, por que você não fez a tarefa de casa?  
 
Keca: Eu esqueci professora. 
 
Regina: Rag, por que você não fez a tarefa de casa?  
 



Rag: Porque [...] ah, professora, eu tinha que arrumar a minha bicicleta pra vir pra 
escola. 
 
Professora: Ué, e você levou a manhã inteira arrumando a bicicleta? 
 
Rag: Uai, professora, foi.  
 

Mas, como realizar aquela tarefa era muito importante para o objetivo proposto 

por ela na aula anterior, resolveu dar um tempo para que os alunos fizessem, como tinha 

2 aulas seguidas naquele dia ela decidiu que esperaria eles fazerem na 1ª aula e 

corrigiria na 2ª.  

Após terminarem a professora deu o visto nos cadernos para observar como os 

alunos tinham feito a soma e depois foi para o quadro fazer a apuração. Os alunos 

participaram com entusiasmo desse momento dando demonstração de que realmente, a 

utilização de estratégias diferenciadas das cotidianas, mexe com o interesse deles. 

Quanto aos relatórios, a professora preferiu recolher em uma folha a parte e levar para 

fazer a correção fora da sala de aula. 

Com interesse em conhecer esses relatórios pedimos à professora permissão para 

lê-los e para relatar em nossa pesquisa algum que viesse de encontro com nosso tema de 

investigação. Alguns desses relatórios3 foram transcritos em nosso diário de campo, dos 

quais selecionamos para citar nesse relato o dos alunos Dado e Keca que seguem 

abaixo:  

 

 

 

3 Como são transcrições, os relatórios se apresentam com erros ortográficos e também alguns de 
concordância, no entanto preferimos deixá-los tal como foram elaborados por constituírem dados 
importantes para nossas análises e interpretações dos resultados desse trabalho de investigação.  

Relatório do Dado:  

Que na hora do jogo nos apavoramos, não prestamos atenção no jogo gritamos muito 

que também no pontinho vermelho ganhava 100 pontos, no amarelo perdia -25 e no 

preto ganhava +50, Também uma hora lá que o Rique gordinho que agente pensou que 

ele pisou na linha mais era só engano que na câmera mostrou que ele não tinha pisado 

depois que acabou as equipes as equipes deram os pontos que fez e agente conheceu a 

equipe que ganhou: 1º Jotinha, 2º Nany, 3º Vic e 4º o meu grupo.  



No restante desta aula a professora trabalhou com algumas questões de revisão 

do conteúdo de matemática trabalhado, porque os alunos fariam uma avaliação na 

próxima aula e ela precisava sondar quais dificuldades eles ainda estavam apresentando 

com relação a esses conteúdos.  

 

 

EPISÓDIO 02 – Introdução à noção de Equação do 1º Grau e algumas formas de 

resolução 

 

Aula do dia 13/10/2009 (terça-feira)  

 

Na aula anterior a professora tinha comentado comigo que a partir de hoje iria 

trabalhar as noções fundamentais para ensinar equação do 1º grau para os alunos dessa 

classe.  

Nessa aula a professora chegou à sala de aula já fazendo uma troca de lugares 

entre os alunos e justificando que a intenção era ajudá-los, porque tinha aluno que não 

participava da aula, estava conversando muito e aprendendo pouco.  

O planejamento para essa aula era o de trabalhar com os alunos as noções de: 

dobro, triplo, dúzia, centena, dezena, quadrado, cubo, etc. 

Deixou os alunos colocando a ideia que tinham de cada termo. Nesse momento 

pedi permissão para observar no caderno de cada um o que eles estavam colocando. 

Segue abaixo as principais observações: 

 

Relatório do Keca: 

A profesora chamou agente para jogar um jogo que se chama dardo.  

Agente foi jogar fora da sala, no galpão da escola. 

Os meninos comesou a conversar meio alto e a profesora da outra sala deu uma 

olhada aonde agente estava e a nosa profesora pediu para agente conversar mais baixo. 

E a profesora estava jogando para as meninas. 

Todos errarão muito e no final o vencedor foi o grupo do JJ e o segundo foi o 

grupo da Nany e o terceiro o do Vic e em último o meu. 



Termo Significado para o aluno Significado real 

Dobro 2 2 vezes 

Triplo 3 3 vezes 

Dúzia 12 ovos 12 unidades 

Quadrado 4 O número multiplicado por ele mesmo 

 

Eles se distraem com facilidade, não conseguem ficar prestando atenção muito 

tempo. Às vezes ficam olhando para fora da sala de aula, com um olhar distante, 

totalmente alheios ao que está acontecendo na aula.  

Na discussão e explicação dos significados dessas ideias, a professora acabou 

entrando mais dentro da matemática, até porque o aluno Edy fez um comentário de que 

lembrava alguma coisa parecida com “a x a”, mas não sabia o que era. A professora 

disse que iria explicar tudo novamente mas de uma forma diferente da que eles viram 

nos outros anos. Disse que faria esse trabalho aos poucos até que eles entendessem tudo 

que não tinham entendido até hoje.  

Assim, a professora sugeriu uma brincadeira que tinha haver com o que ela 

estaria ensinando pelas próximas 4 ou 5 aulas a partir dali. A brincadeira intitulava-se “e 

o mestre mandou”. Consistia em o aluno fazer tudo que a professora/mestre mandasse.  

Segue um dos exemplos utilizados pela professora nesta aula:  

Então, pessoal, tudo que eu mandar vocês têm que fazer, vamos lá:  

1- Escolha um número, mas, o colega não pode ver o número que você escolheu;  

2- Adicione 5 unidades a esse número; 

3- Multiplique esse resultado por 2; 

4- Agora subtraia 6; 

5- Divida o que sobrou por 2; 

6 – Subtraia o número que você pensou no início;  

7 – O resultado vai ser ...  

Ela fez algumas brincadeiras desse tipo e o alunos gostaram muito, ficaram 

empolgados. Depois de terem trabalhado várias dessas atividades, a professora fez a 

correção no quadro discutindo com os alunos alguns pontos que eles tiveram alguma 

dúvida. Durante a correção ela foi aproveitando para dar ideia da expressão matemática. 

Como primeiro exemplo dessas expressões, a professora utilizou a própria brincadeira 



do mestre – e que se encontra acima relatada – ela foi relendo com os alunos a 

brincadeira e montando a expressão, que resultou no seguinte:   

Com relação à essa expressão, muitos alunos não conseguiram entender, outros 

conseguiram mas disseram que se fosse para eles montarem sozinhos não dariam conta.  

O horário terminou e a professora saiu da sala, no entanto, continuou 

trabalhando com esses alunos, nas aulas posteriores a construção da ideia de equação e 

como resolver uma equação do 1º grau, tendo em vista levar os alunos a construir  a 

ideia de equação, e não apenas fazer uma resolução mecânica, sem entender o que estão 

fazendo.   

 

Continuação do EPISÓDIO 02  

 

Aula do dia 16/10/2009 (sexta-feira)  

  

Como relatado, nas aulas anteriores – 15 e 16/10 – a professora explorou bem 

algumas noções e conceitos que envolvem a ideia de equação, sobretudo utilizando-se 

dos jogos e brincadeiras.  

A ideia era a de levar os alunos a adquirir as noções preparatórias para o 

entendimento e resolução de uma equação do 1º grau, para, a partir daí prepará-los para 

a aprendizagem também da equação do 2º grau no próximo ano.  

Nessa aula – 19/10 – a professora planejou recapitular algumas ideias que já 

havia trabalhado.  

 

1º horário:  

A professora propôs que os alunos resolvessem a seguinte atividade:  

 

 

 

Pediu que os alunos lessem, montassem o raciocínio e resolvessem. Esperou um 

tempo. Alguns fizeram, outros não, a professora estimulava, mas, alguns não tentavam. 

Nesse momento ela chamou a atenção de três alunos que constantemente estão 

desinteressados e conversam muito enquanto ela explica os conteúdos, os alunos eram: 

Dado, Rag e Goi. A professora ficou bastante chateada porque já havia conversado com 

Pensei um número; adicionei 4 unidades; dupliquei o resultado e depois subtraí 7 

unidades. Obtive 13, como resultado. Qual foi o número que pensei no início?   



eles muitas vezes sobre a responsabilidade deles com relação  à aprendizagem e, dessa 

vez não poupou palavras, dizendo: ___ Eu nunca vou conseguir ensinar matemática pra 

vocês desse jeito. Vocês não me ouvem! Olha, sozinha a professora não consegue fazer 

vocês avançarem. É preciso que vocês mesmos queiram, acreditem. Vocês têm que fazer 

por vocês também, assumir mais responsabilidade, ver o que realmente desejam”.  

Os alunos então começaram a copiar do quadro e ficaram em silêncio. A 

professora prosseguiu a aula, destacando o raciocínio apresentado pelo aluno JJ. Veja a 

seguir como ele resolveu o problema: 13 + 7 = 20 ÷ 2 = 10 – 4 = 6. (o aluno utilizou 

aqui o caminho inverso).  

A professora colocou a resolução do aluno, explicou e depois mostrou outro 

raciocínio, porque a intenção era a de introduzir a variável. Inicialmente utilizou o 

quadrinho e foi introduzindo a variável aos poucos.  

 

Veja a seguir:  

        nº pensado 

      + 4 (adiciona 4 unidades)  

(     + 4) . 2 (duplicou o resultado  

(     + 4). 2 – 7 = 13 

Depois foi substituindo o       por uma letra: (a + 4) . 2 – 7 = 13 e concluiu dizendo:  

___ Isso, por exemplo, é uma equação! 

Após ter conversado um pouco sobre o conceito de equação, perguntando o que 

cada um pensava e tinha entendido sobre equação, ela colocou no quadro a seguinte 

definição4:  

 

 

    

 

 

 

 

Durante a cópia desse trecho do quadro, dei uma volta pela classe, com a 

permissão da professora, para observar como os alunos copiavam e observei que, 

4 Essa definição foi extraída do livro didático: BONJORNO, José Roberto; BONJORNO, Regina Azenha; 
OLIVARES, Ayrton. Matemática: fazendo a diferença. 1ª Ed. São Paulo: FTD, 2006 – (coleção fazendo a 
diferença). 

Equação: Para resolver um problema matemático, é preciso, antes de tudo, traduzir para 

linguagem matemática a equação descrita no enunciado. Para isso recorremos à álgebra, 

simbolizando as quantidades desconhecidas por letras e construindo sentenças com os sinais 

apropriados. Nessa tradução, muitas vezes escrevemos sentenças abertas que expressam 

igualdades. Dizemos, então, que equacionamos o problema, criando uma equação, que é 

qualquer sentença matemática aberta expressa por uma igualdade. (BONJORNO, 

BONJORNO e OLIVARES, 2006, P. 150).  



mesmo copiando do quadro eles apresentam muitos erros ortográficos e uma 

organização espacial muito deficitária no caderno, fazendo muito rabisco, passando uma 

letra por cima das outras, dentre outros pontos. Alguns alunos, como a Lia, por 

exemplo, troca muita letra na palavra e, em geral, escreve muita palavra faltando 

sílabas.  

Na continuidade à aula a professora anotou ainda no quadro:  

1 + 2 > 0  

2 + 3 = 5       Sentença Matemática 

7  4 + 4  

 

 

2x + 1 = 4               Equações matemáticas            

x² + 3x + 5 = 1  

 

Fez alguns comentários sobre essas anotações, destacando a diferença entre sentença e 

equação. Logo após o horário, mas teria outra aula no terceiro tempo, onde ela 

continuaria a trabalhar esses conceitos.  

 

3º horário  

A professora chegou com a ideia de continuar falando sobre as equações e tinha 

preparado algumas atividades para os alunos resolverem, mas, percebeu que eles 

estavam muito agitados, com dificuldades de concentração, não estavam conseguindo 

parar sentados e conversavam muito uns com os outros, até mesmo os que não deram 

nenhum problema na 1ª aula. Diante disso sugeriu que fossem todos para o galpão 

desenvolver algumas atividades com jogos, as quais também ela já tinha preparado de 

antemão.  

Os jogos que foram trabalhados nesse horário foram: banco imobiliário, pega e 

puxa e a trilha. Como sempre ela não os levava apenas para confraternizar, ou ter uma 

aula diferente em outro ambiente fora da sala de aula, mas aproveitava essas situações e 

a empolgação dos alunos para alcançar alguns objetivos de aprendizagem dos conteúdos 

também. Nesse caso a intenção foi a de trabalhar com as noções de equação, o que 

conseguiu por meio de algumas intervenções durante o tempo em que cada equipe 

desenvolvia os jogos.  



Além de trabalhar os conteúdos, a professora aproveitava também para 

desenvolver o vocabulário dos alunos, bem como a habilidade de ler e interpretar, pois, 

antes de iniciar o jogo ela assegurava que cada equipe lesse e explicasse a ela as regras 

do jogo, além de pedir também que sugerissem alguma diferença nas regras, 

introduzindo novo item, ou então modificando algum item já existente. Isso levava os 

alunos a se envolverem mais com a atividade, desenvolver o espírito de cooperação e se 

sentirem responsáveis pelo desenvolvimento da atividade.  

Embora não relataremos tudo que ocorreu durante essa aula, consideramos 

importante registrar uma observação da professora ao acompanhar a equipe onde 

estavam os alunos Dado, Rag e Goi, exatamente os que não estavam querendo fazer 

nada na aula anterior. Eles estavam com o jogo “pega e puxa5”. Após ter acompanhado 

essa equipe, a professora comentou conosco que o aluno Rag a surpreendeu pelo 

interesse e disciplina e interação com os colegas na hora do jogo, inclusive apresentando 

raciocínios que nunca tinha apresentado antes. Um deles foi quando, em determinado 

momento ganhou três pontos consecutivos, mas, perdeu os 3 nas próximas rodadas, 

assim, comentou com a professora: 

 ___ Ah não fessora, viu? Não adiantou nada eu ter ganhado aqueles 3 pontos, 

ingual, eu ganhei 3 e perdi 3 de novo, então, ficou elas por elas né? 

Diante disso a professora comentou conosco:  

___ Observo que esses alunos sabem jogar, sabem respeitar uns aos outros, 

sabem fazer cálculos e também têm interesse pela matemática, mas, na sala de aula 

eles não me mostram isso. Será que eu não estou conseguindo “arrancar deles” o que 

precisa?   

5 Pega e puxa é um jogo que consiste em um jogo que contém seis bonecos de madeira, com cerca de 2 
cm de altura, cada um contendo um barbante amarrado aos braços. Tem também um círculo preto com 
diâmetro capaz de caber em sua superfície os seis bonecos. Compõe o jogo ainda uma caneca de plástico 
e um dado de seis faces. Regras: 1) Jogam até 6 jogadores; 2) São seis bonecos, cada um contendo um 
barbante afixado e cada barbante é de uma cor diferente, cada participante escolhe uma cor para jogar, 
recebendo 10 pontos e uma tabela de marcação. 3) Os jogadores posicionam seu boneco sobre o círculo 
preto e ficam segurando o barbante; 4) Os jogadores definem o sentido do giro para a vez de jogada em 
cada rodada; 5) Por sorteio um dos jogadores recebe a caneca e o dado, a qual deverá ser virada para 
saber qual a face do dado obteve; 6) Se a face apresentada for o número 1 ou 6,o batedor deve tentar 
pegar rapidamente todos os bonecos com a caneca, enquanto que os demais jogadores devem tentar 
escapar da “pegada” puxando o barbante do seu boneco para fora do círculo preto; 7) Quem for pego 
perde 1 ponto na tabela de marcação, e o dono da caneca ganha 1 ponto referente a cada boneco que 
pegar; 8) O jogador que puxar seu boneco antes do dado aparecer, perde 1 ponto também; 9) Se os 
números mostrados pelo dado não forem 1 ou 6 o batedor pode ameaçar pegar os bonecos e aquele que 
puxar o seu boneco também perde 1 ponto. Se o jogador que estiver com a caneca, mesmo não tendo 
tirado o número 1 nem 6 no dado, virar a caneca tentando pegar os bonecos dos adversários, perderá 1 
ponto. 10) Os jogadores definem quantas rodadas serão realizadas e, o vencedor será aquele que, ao final 
tiver perdido menos pontos. Esse jogo pode ser visualizado no site: www.matrixplasticos.com.br  



Continuação do EPISÓDIO 02 

 

Aula do dia 26/10/2009 (segunda-feira)  

 

Como a professora já havia explorado bem as noções sobre equações e também 

já havia trabalhado com as sentenças matemáticas e a introdução da variável na 

equação, nessa aula ela planejou o desenvolvimento de algumas atividades6 envolvendo 

a resolução de equações do 1º grau.  

A estratégia escolhida por ela foi a utilização de balanças de pratos, sobretudo 

com o objetivo de explorar o significado do sinal de igualdade nas equações, por meio 

da ideia do “equilíbrio”.  

Outro objetivo era o de levá-los a entender o processo de resolução não apenas 

de forma mecânica, mas, explicando a lógica de alguns passos, como por exemplo, o de 

“passar um número para o outro lado da igualdade e a troca da operação”.  

Para o desenvolvimento das atividades a professora pediu que os alunos se 

organizassem em duplas e disse que iria orientando-os durante a aula.  

A professora procedeu à resolução de um exemplo no quadro. Veja a seguir 

como ela trabalhou a resolução da equação: 3 + x = 7:  

 

                               1º momento: 

 

 

 

 

  Balança 1                                                  Balança 2  

 

                              2º momento:  

 

 

Balança 1: sobrou             = quantidade desconhecida                    Balança 2: sobraram 4 Kg 

6 Essas atividades encontram-se transcritas ao final desse relato.  

1 kg 1 kg 

1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 

1 kg 

1 kg 1 kg 1 kg 

1 kg 

1 kg 

1 kg 

1 kg 
1 kg 

1 kg 1 kg 1 kg 

1 kg 
1 kg 



Os alunos gostaram da atividade e começaram a resolver as atividades propostas 

pela professora na folha. Para a atividade número 2 – que pode ser vista ao final desse 

relato – a professora deu para cada aluno uma balança de pratos desenhada e recortada e 

a figura de vários tipos de alimentos (pacote de arroz, de açúcar, de café, de farinha, etc) 

para que recortassem e fizessem a representação da situação-problema, resolvendo-a 

com o auxílio da balança de pratos. À medida que foram fazendo ela foi de dupla em 

dupla orientando.  

Algumas imagens dessa aula:  

 

Figura 08 – Atividade resolvida pelo aluno Keca 

 
                                Fonte: Arquivo da Pesquisadora  
 

Explicação da professora: Na balança 1 temos 3 kg de açúcar e uma quantidade de 

farinha que não conhecemos. Na balança 2 temos 7 kg de açúcar.  Suponha que as 

balanças estejam equilibradas. O problema consiste em descobrir qual é a 

quantidade de farinha que temos na balança 1. Como vocês podem observar, 

retiramos 3 kg da balança 1 e 3 kg da balança 2, portanto a balança continua 

equilibrada, de forma que, podemos afirmar que o peso da farinha na balança 1 é o 

mesmo que está sendo representado pelo açúcar na balança 2, ou seja, 4 kg. 

Passando isso para a linguagem algébrica, teremos:  

3 + x = 7 (onde x representa a quantidade desconhecida de farinha);  

3 – 3 + x = 7 – 3  

X = 4  

Dessa forma atribui ao sinal de igual um significado mais compreensível, e também 

explica por que os números que estão sendo adicionados no primeiro membro, 

passam para o segundo, com operação inversa.  



Figura 09 – Atividades resolvidas pelo aluno Ben 

 
                        Fonte: Arquivo da Pesquisadora 

 

Essa aula terminou e a professora ficou de continuar as atividades no 3º horário.  

 

3º horário: 

Ao retornar, nesse horário, a professora continuou com as atividades da referida 

folha para que os alunos pudessem terminar de resolver as situações-problema 

envolvendo equações.  

Num determinado momento o aluno Edy disse à professora que não estava 

gostando daquela forma de resolver equação, que ele já tinha aprendido isso antes, nos 

outros anos e que era mais fácil:  

 

Aluno Edy: Eu já aprendi isso de forma mais simples. 

Diante disso a professora perguntou a ele:  

Regina: Mas, então por que você não está conseguindo realizar os cálculos?  

O aluno ficou calado um pouco e depois exclamou:  

Aluno Edy: Não, não é que eu não to conseguindo professora, é que eu esqueci como 

que faz, mas eu sabia, e achava bem mais fácil.  

A professora então continuou o diálogo dizendo:  

Regina: Sabe por que você esqueceu? Porque provavelmente você não aprendeu, não 

assimilou o processo de resolução, porque do jeito que foi ensinado é um processo 

mecânico, você segue alguns passos e sai no resultado, mas, você não entende muitas 



vezes o porquê do que está fazendo. Por exemplo, você sabe me explicar o que acontece 

com um número quando ele pula a igualdade para o outro lado da equação? 

Aluno Edy: Ah, isso é fácil. Ele troca de sinal. 

Regina: Sinal de que? Qual sinal? 

Aluno Edy: Uai, professora, tipo assim, se o número, vamo supor, se o número é 4, ele 

vira 4 negativo, ué, não é isso? 

Regina: Então, é isso, mas, eu quero saber se você entende por que ele vira -4.  

Aluno Edy: Ah, isso eu não sei. 

Regina: E, por exemplo, quando você tem um número multiplicando no primeiro 

membro (escreve a situação no quadro: 3x = 15) como ele passa para o outro lado da 

igualdade? 

Aluno Edy: Um número positivo? 

Regina: Qualquer número. 

Aluno Edy: Ué, do mesmo jeito. Se for positivo ele passa negativo. 

Regina: Então, Edy, você está vendo? Agora, nesse caso o número não muda de sinal.  

Aluno Edy: Uai, por quê? 

Regina: Por que na verdade o que acontece com uma parcela, ou um fator ao pular a 

igualdade não é troca de sinal, mas, a operação inversa, entende? 

Aluno Edy: Ah, só! 

Regina: Então, é por isso que eu te falei que vocês até podem ter visto, mas não 

aprenderam, porque já avaliei vocês nisso. Vocês fazem o processo mecanicamente, 

sem saber bem o que estão fazendo, e, a minha intenção com as atividades da balança é 

que vocês aprendam em definitivo, entende?  

 

A conversa terminou por aí, o aluno Edy parece ter entendido o ponto de vista da 

professora e continuou fazendo as atividades com o colega.  

A aula prosseguiu normalmente. Os alunos terminaram as atividades, mas a 

professora disse que iria corrigir na aula seguinte e pediu que eles desfizessem as duplas 

para escreverem um relatório sobre a atividade vivenciada. O objetivo, à semelhança de 

outras vezes que já solicitou relatório, foi o de aproveitar a situação didática 

proporcionada por aquelas aulas de resolução de atividades. Para tanto, colocou no 

quadro uma espécie de roteiro-guia a partir do qual os alunos escreveriam esses 

relatórios. O roteiro era:  

1 – o que a professora pediu para vocês fazerem nesta aula? 



2 – o que vocês fizeram?  

3 – do que vocês gostaram mais? 

4 – do que não gostaram?  

A professora deu um tempo para os alunos e, à medida que iam terminando de 

escrever levavam à mesa dela para que ela pudesse ler e avaliar.  

Tivemos acesso a alguns desses relatórios7, dos quais destacamos:  

 

Relatório escrito pela aluna Ada: A profesora pediu pra nós recortar e colar figuras de 

alimentos e fazer as contas na balança. Eu achei a questão 4 muito dificio. Eu recortei 

os alimento e colei nos prato certo. Fiz as contas e depois ela disse que vai corrigi pra 

ver se tá certo.  

 

Relatório escrito pelo aluno JJ: A profesora troce atividades pra gente fazer. Deu 

também figuras de alimentos e o desenho de uma balança pra gente usar. Eu recortei e 

fui fazer, mas vi que a balança da última questão não tava equilibrada, e também o 

ponteiro não tava no lugar. Eu gostei das atividade porque a gente tem que pensa pra 

fazer, mas não gostei da questão 4 porque é muito dificio.  

 

A professora recolheu os relatórios para continuar analisando em casa. Termina 

a aula e os alunos vão para o intervalo.   

 

Algumas das atividades propostas pela professora na aula do dia 26/10/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Transcritos tal como os alunos escreveram em seus cadernos.  

1) Júlia precisa determinar a quantidade de farinha de trigo que há em um pacote que já está 

aberto para fazer um bolo. Para isso, ela tem apenas uma balança de pratos, sem os pesos de 

que necessita para medir a massa. Usando pacotes de arroz, açúcar e feijão, ela percebeu que, 

ao colocar o pacote de farinha e um de açúcar em um dos pratos da balança e um pacote de 

arroz e dois de feijão no outro, a balança ficava equilibrada. Sabendo que os pacotes de arroz, 

açúcar e feijão têm, respectivamente, 5kg, 3kg e 1kg, ajude Júlia a descobrir qual é a 

quantidade de farinha que ela tem no pacote?  



 

 

 

 

 

 

2) Um pedreiro quer saber qual é a quantidade de cimento que resta em um pacote. Para isso, 

ele improvisa uma balança de pratos usando uma tábua e um tijolo. Com o auxílio de um 

saco de cal e alguns tijolos, ele percebe que pode equilibrar a balança colocando o saco de 

cal em um lado e o pacote de cimento e cinco tijolos do outro. Sabendo que a cal tem massa 

igual a 12 kg e os cinco tijolos juntos têm massa de 4 kg, ajude o pedreiro a descobrir qual é 

a quantidade de cimento que ele ainda tem?   



ANEXO Z – Transcrição da 1ª Entrevista com a Professora de Matemática 

 

Data de realização: 23/10/2009 

Pseudônimo da entrevistada: Regina 

Idade: 30 anos  

 

PARTE I – Aspectos relacionados à sua formação profissional:   

 

1.1. Qual a sua formação acadêmica? 

Tenho Licenciatura plena em Matemática pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU).  

 

1.2. Qual a sua experiência profissional na educação?  

Minha experiência na educação é de mais ou menos oito anos. Sempre atuando em dois cargos. Sou 
concursada nos dois, mas empossada em apenas um. Para o 2º cargo que não fui empossada, fiz concurso 
duas vezes e fiquei a próxima nas vagas, até que saiu a lei 100 e fui empossada por ela então. Desde o 
início da minha carreira na educação, trabalho com turmas especiais, ou seja, com Projetos. Até o ano 
passado só trabalhei com a EJA – Educação de Jovens e Adultos. Esse ano está sendo a 1ª vez que 
trabalho com uma classe de ensino regular, e agora, com o PAV.  
 
1.3. Qual a sua atividade atual?  
 
Atualmente estou com duas turmas de PAV aqui na escola, uma do 1º período (6º e 7º anos), no 
vespertino e a outra do 2º período (8º e 9º anos), no noturno. Tenho também algumas turmas de ensino 
regular – 7ºs anos – no Ensino Fundamental, também aqui na escola, e tenho turmas de EJA em outra 
escola. Eu estou trabalhando em 3 períodos diários de aula.  
 

PARTE II – Aspectos relacionados ao Projeto Acelerar para Vencer (PAV) 

 

2.1. Como você conheceu o PAV? O que sabia na época sobre esse projeto? 

Conheci o Projeto PAV no início desse ano, quando cheguei à escola, depois das férias de dezembro, aí 
foi que eu ouvi falar pela primeira vez nesse Projeto. Antes eu não conhecia. Na época eu não sabia nada 
sobre o assunto. Não recebemos nenhum tipo de orientação antes de iniciar o trabalho nas classes de 
aceleração. Eu nem sabia o que era essa “aceleração”. Então, como não tinha recebido orientações, eu 
mesma comecei a procurar sobre o assunto na internet, no site da SEE/MG pra ver se encontrava algumas 
informações que pudessem me ajudar.  
 
2.2. Como você veio a fazer parte do corpo docente do PAV? 

Bom, primeiro que eu não tive opção de escolha. Foi assim: PAV. Eu cheguei à escola em janeiro, era 
esse Projeto e eu estava designada para ele. Eu não sabia nada sobre ele. Aliás, percebi que outros 
professores que pegaram o PAV foram aqueles professores, assim, igual o meu caso, eu tinha só o Projeto 
pra trabalhar, então, praticamente eu fui assim, obrigada. Eu não tive opção de escolha.  

2.3. Houve alguma capacitação para os professores que iriam atuar no Projeto PAV 
antes do início das atividades nas Classes de Aceleração?  
 



Não, não houve nenhuma capacitação no início. A gente chegou à escola e já fomos pra sala de aula, sem 
material, sem currículo e sem orientações. O PAV não foi apresentado como PAV, com uma legislação 
específica, eu não sabia nem que era esse nome, nem que tinha uma legislação específica. Aí, quando eu 
tomei conhecimento do nome do Projeto, eu procurei no site da Secretaria de Educação do Estado de 
Minas e fui descobrindo algumas coisas. O que eu sabia era apenas o que eu tinha lido na internet, como 
eu te falei. Depois, por volta do final do mês de março foi oferecida uma capacitação que aconteceria em 
Belo Horizonte, mas, não seria para todos os professores, seria para apenas 2 professores de cada escola, 
então eu pedi pra ir, eu e o professor de geografia da classe do 1º período. Aí nós fomos e ficamos 
responsáveis por fazer o repasse para os outros professores sobre os assuntos e informações tratados lá.  
 
2.4. A carga horária do professor do PAV foi alterada para que ele pudesse se dedicar 
com mais exclusividade ao projeto, isto é, foi oferecido um cargo, por exemplo, com 
aulas extras, fora da sala de aula, para planejamento e estudo dos professores do Projeto 
para que pudesse se preparar melhor para atuar nele?  
 
Não, a carga horária não foi alterada nesse sentido, o que mudou foi apenas o número de aulas em cada 
turma. Na classe do 1º período, pra você ter ideia o número de aulas é de 7 aulas semanais e isso 
sobrecarrega o professor porque exige mais planejamento, mas não temos tempo para fazê-lo, porque não 
nos foi oferecido dessa forma. Também não houve diferenciação no salário do professor do Projeto, 
mesmo sendo um trabalho mais difícil, que exige mais tempo de preparo e busca de recursos, materiais e 
estudos por parte do professor.  
 
2.5. Você conhece bem o livro do PAV? O que pode dizer a respeito dele?  
 
Conheci o livro de matemática do PAV na capacitação que participei em Belo Horizonte. Lá, junto com 
uma equipe de outros professores de matemática de PAV de outras localidades, analisamos esse material; 
ficamos três dias analisando; analisamos os textos e as atividades também e o que pudemos observar de 
forma geral foi que esse livro não tinha sido elaborado para o PAV. No meu caso foquei nos meus alunos 
aqui da escola e concluí que a linguagem desse livro não estava voltada para esse público de alunos, 
porque, por exemplo, os meus alunos aqui, são pré-adolescentes, eles são bem jovens ainda, mas o que 
encontrei nesse material foi assim, atividades, por exemplo, que falam sobre emprego, então é mais pra 
um jovem adulto que já está ingressando no mercado de trabalho, que está procurando alguma coisa 
assim, agora aqui eles ainda estão assim bem novinhos. E não apenas por isso, mas por outros itens. Vi 
que não contemplava a realidade aqui do nosso estado, estava mais voltado pra realidade do estado de São 
Paulo. Foi a impressão que tive. 
 
 
2.6. Todos os alunos receberam o livro didático do PAV? Quando?  
 
Esses livros chegaram à escola quase no finalzinho do 3º bimestre, há pouco tempo agora, tipo setembro, 
e mesmo assim não deu pra todos os alunos não, alguns ficaram sem, aguardando, mas até hoje não veio 
mais livro não. Quando eles receberam esses livros, então, as aulas já estavam em andamento, em termos 
de material didático, já não resolveria muita coisa mais não. E também, como já te falei antes, assim, o 
livro, a estrutura do livro ele não é assim, conteúdos igual o ensino regular, no ensino regular o livro 
didático tem conteúdos compactados, separados. Ele lá não, ele apresenta um projeto onde você trabalha 
determinados conteúdos dentro de uma situação que vai se estendendo por muitas páginas, só que, o que 
acontece? Eu achei que, ele te dava uma ideia, mas ele não oferecia uma atividade que requeria aquela 
ideia trabalhada, porque o aluno do PAV ele requer assim, igual eu já tinha já conversado com você sobre 
isso, eles têm uma memória muito curta. Você ensina uma coisa pra ele ali, parece, assim, naquela aula ali 
eles entenderam perfeitamente, aí você vai fazer uma avaliação daquilo que você ensinou depois de uma 
semana, duas semanas, ele já não recorda o que ele estudou. Então, eles precisavam assim, de um projeto, 
então assim, ele me deu uma atividade aqui, ele desse outra oportunidade de tá trabalhando aquilo ali. 
Não apenas voltando, mas também aprimorando. E lá no livro eu não achei isso.  
 
2.6.1. Então, mas assim, não houve uma reunião pra falar sobre isso, assim, não houve, 
por parte da SEE/MG disponibilização de algum material de apoio a esse trabalho nas 
classes de aceleração até que os livros chegassem, já que, segundo o próprio Projeto, o 
trabalho deveria ser conduzido dentro das orientações dessa Secretaria de Educação, 



para que o desenvolvimento do mesmo não escapasse à filosofia e objetivos da 
proposta?  
 
Não, não. O que a gente sabia no início do ano, antes de ir à Belo Horizonte é que teria um material 
pedagógico diferenciado. Então esse foi o primeiro assunto. Mas, como não tínhamos em mãos o tal 
material, então, eu peguei as turmas né, e já comecei em andamento, comecei assim, com a prova 
diagnóstica, pra tentar identificar as defasagens dos alunos pra ver de onde eu iria começar, porque 
estávamos totalmente perdidos nesse sentido, sem saber o que fazer. A partir daí comecei a planejar. Fiz o 
planejamento em cima de um planejamento que já existia, do vale do Jequitinhonha, que já existia na 
internet. Até que me foi oferecida a oportunidade de fazer o curso de capacitação em Belo Horizonte. 
Mas, no início não houve nenhum material, nem orientações adicionais além do que eu te contei. Assim, 
cada professor teve que se virar, encontrar uma forma de desenvolver os conteúdos do planejamento de 
alguma maneira, utilizando materiais que julgasse convenientes e que não fugiam da proposta, que aliás, 
sobre a qual pouco conhecíamos de concreto, mas apenas teoricamente.  
 
2.6.2. E, como você se virou, nesse caso? 
 
Então, na capacitação eles falaram que disponibilizariam no site do Centro de Referência virtual do 
Professor – CRV – muitas informações e também material de suporte para as aulas no Projeto. Falaram 
também que teria momento em que a gente poderia tá disponibilizando alguma troca de experiência, com 
outros professores dos PAVs, de outras localidades no Estado. Nesse site teria também sugestões de 
atividades, oficinas, e outros itens, pra ajudar no trabalho no Projeto. Mas, o que aconteceu? A gente 
entrava né, ainda entro até hoje, sempre, e lá tem mesmo muita coisa que falaram que teria, eu até já 
utilizei algumas sugestões, as que julguei adequadas, mas, o problema é que não atualiza, entro desde o 
início do ano e tá lá, do mesmo jeitinho que tava no início do ano.  
 
2.6.3. Então, você acessa esse ambiente virtual sempre? 

Sim, frequentemente. Sempre entro pra ver se encontro alguma informação nova, algum apoio 
pedagógico, alguma sugestão importante e adequada ao meu público de alunos.   
 
2.6.4. Então você conhece o Guia de Orientação ao Professor de Matemática que 
também se encontra disponibilizado neste site?  
 
Conheço, inclusive cheguei a imprimir, pra ficar mais fácil e pra eu ter acesso sempre junto comigo. Fiz 
meu planejamento tendo por base toda a informação e orientação que consegui neste site, porque as 
informações na época, quando tínhamos que fazer o planejamento, eram escassas e tínhamos muitas 
dúvidas. Um Projeto desconhecido, totalmente novo, com uma proposta totalmente diferenciada.  
 
 
2.7. Observei que você utiliza outros livros de matemática para desenvolver as aulas nesta 
classe, ao invés de utilizar o livro específico do PAV. Quais os motivos para essa substituição?   
 
Eu já utilizei algumas vezes o livro do PAV também, mas a realidade dele é do estado de são Paulo, 
inclusive a editora do livro é de são Paulo. Ele não tem quase nenhuma atividade para os alunos 
realizarem, não tem figuras, nem cores, que auxiliam o contexto. O PAV que funciona a tarde e o que 
funciona a noite, pra você ter uma ideia, são bem diferentes, ou seja, os alunos do vespertino são mais 
crianças, faixa etária menor, enquanto que e os da noite são mais adultos, e, no entanto a realidade do 
livro é a mesma.   

 
2.7.1. Além dessa inadequação que você explicitou, existem outros motivos que 
levaram você a rejeitar esse material?  

 
Olha, na verdade considero que não existe um livro que por si só abrange o que é preciso trabalhar e 
desenvolver no aluno, e, em especial no aluno PAV, tendo em vista a questão de defasagem que esse 
aluno traz ao ser encaminhado para essas classes de aceleração, então, não utilizo muito o livro do PAV, 
porque, como já declarei, não concordo com algumas coisas que ele veicula, mas, não é só isso. Acredito 
que é preciso buscar outros autores, talvez outras abordagens, sempre buscar diferenciar, pra ver se a 



gente consegue alcançar os diferentes tipos de alunos, as diferentes dificuldades. Porque eles são bem 
diferentes [...] porque são lá, 20 ou 30 alunos e eu posso te garantir que cada um deles, mesmo com a 
mesma faixa etária e freqüentando a mesma classe, são assim, bem diferentes uns dos outros.  

 
 

2.7.2. Ainda com relação a esse livro didático de matemática destinado ao trabalho no 
PAV, você tinha me contado que na capacitação foi feita uma análise desse livro, e que 
vocês (os professores que estavam participando do grupo de análise) haviam feito 
algumas críticas acerca das quais os coordenadores do encontro pediram que redigissem 
as observações. Gostaria que você esclarecesse melhor como isso ocorreu.  
 
É, então, o que era a proposta. A proposta era pra fazer a análise do livro e da matriz curricular. Todas as 
interferências que foram feitas lá durante o dia, cada dia era específico né, então, teve um dia específico 
pra fazer a análise da matriz curricular: o que deveria ser ensinado para o aluno no PAV  I e PAV II em 
matemática. Então assim, a gente já tinha uma referência da matriz do vale do Jequitinhonha, lá onde foi 
o pioneiro, onde foi desenvolvido o Projeto. Aí, em cima dessa matriz foi feita uma análise assim, o que 
deveria ser trabalhado, disponibilizando de 7 aulas semanais. Então, eles deixavam bem claro que podia 
ser flexível, e que era para trabalhar de acordo com o aluno que você tinha ali, que era capaz de fazer, que 
era pra explorar a capacidade dele – porque no ensino regular você tem um monte de conteúdo que você 
tem que vencer esse conteúdo né – lá eles disseram que não estavam preocupados se os alunos iam vencer 
ou não os conteúdos, mas se iam aprender alguma coisa. Só que na hora deles mandarem a matriz, eles 
não mandaram pra escola, eles disponibilizaram na internet. Lá no projeto acelerar para vencer. Aí a gente 
entrou, fez as observações. Aí passou um mês, nada. Passaram dois meses, nada. Ou seja, a matriz que 
tinha lá era a mesma, não tinha feito nenhuma retificação. E até hoje nada foi feito.   
 
 
2.8. Você participou nesse ano, até agora, de alguma reunião específica para os 
professores do Projeto?  
 
Não, não foi feita nenhuma reunião especificamente para falar sobre o PAV, ou, entre os professores do 
Projeto. A não ser o Conselho de Classe. As reuniões de professores sempre foram em conjunto, todos de 
todas as áreas. Acho importante que tivessem ocorrido durante o ano, algumas reuniões que envolvessem 
somente os professores do Projeto, para trocarmos ideias sobre os alunos, a aprendizagem deles e para 
conhecermos a realidade da turma em cada disciplina do currículo do PAV, mas, não houve esse 
acompanhamento, até porque muitas das promessas feitas na capacitação não foram cumpridas, como, por 
exemplo, de ter um supervisor dando assistência freqüente à escola e aos professores, mas, isso não 
aconteceu.   
 
2.8.1. E você se sentiu segura para desenvolver o trabalho na classe de aceleração sem 
esse acompanhamento que era esperado pelos professores?  
 
Olha, eu tentei trabalhar dentro da filosofia do Projeto o tempo todo, mas também busquei outros 
materiais. Não me senti hora nenhuma segura, e por isso mesmo eu buscava vários materiais pra tá assim, 
diferenciando a linguagem, pra ver se atingia um ou outro aluno, por meio de um autor diferente, porque 
não tinha apoio pedagógico, não tinha ninguém pra tá assim, compartilhando e dividindo as dificuldades. 
Estava sendo uma experiência nova, mesmo eu tendo muita experiência com Projetos, aquela estava 
sendo a primeira experiência com alunos em situação de multirrepetência. Então, a proposta era trabalhar 
diferenciado. Trabalhar com o conteúdo de forma interdisciplinar e por meio de projetos. E esse foi mais 
um dos motivos pelos quais não fiquei presa ao livro do PAV, não o utilizei, não aprovei. Ali naquele 
livro não tinha, não estava, a meu ver, contemplando de fato a proposta.  
 
 

PARTE III – Aspectos relacionados às concepções da Professora acerca dos alunos e 

do Projeto  

 



3.1. O que pensa sobre os alunos do PAV em relação aos alunos das classes regulares? 
 
Olha, eu não comparo eles não, pelo menos não no nível que já vi e ouvi muitas pessoas compararem. Eu 
penso que esses alunos do PAV são portadores de diferentes histórias, tiveram, em algum momento em 
sua trajetória escolar, alguns problemas que os conduziram a essa situação. Não sei qual ou quais foram 
esses problemas, ou se de fato existem, mas penso que sim. Eu não tenho experiência com o ensino 
regular, e também não fui professora desses alunos antes, e isso, acho que facilitou meu trabalho com 
eles, porque eu não tomei como parâmetro o desempenho deles nos anos anteriores, eu não tive 
preconceito quando comecei a trabalhar com eles.  
 
3.1.1. Agora que você está trabalhando com uma classe de aceleração, nesse tempo com eles 

você pode dizer que eles são realmente mais indisciplinados, mais agressivos que os alunos do 

ensino regular, como a gente ouve muitos falarem?  

 
Não acho justo generalizar, mas, devo admitir sim que alguns deles eu achei bem agressivos. Igual o caso 
assim do Rag, por exemplo, eu achei ele um menino extremamente agressivo. Tanto no aspecto físico 
quanto no verbal. As brincadeiras dele eram de chute, de murro, sabe, então eu achei ele bem agressivo. 
Embora eu não goste de os comparar, como já tinha te falado, há algumas característica que a gente acaba 
notando, mesmo sem procurar, sem querer estabelecer uma comparação, assim, por exemplo, eu acho os 
alunos do ensino regular, de mesmo nível de escolaridade, mais inocentes, o que é lógico, já que, embora 
estejam em séries compatíveis, a idade, a faixa etária dos alunos do PAV é bem mais elevada, o que leva 
esses a apresentarem certos comportamentos que não observo no regular. Por exemplo, noto que nos 
alunos do PAV a sexualidade já está bem aflorada, tanto dos meninos quanto das meninas, é, a forma de 
expressar verbalmente, a forma de vestir também. Mas também quero ressaltar uma outra observação que 
fiz até aqui, foi a de que no ensino regular, eu senti que a maioria, uma grande maioria, tem um 
acompanhamento familiar, e ali no PAV eu achei assim, tem uns que têm o acompanhamento, mas, a 
maioria não tem. Igual, quando eu perguntei pro Rag no que a mãe dele trabalhava, ele falou pra mim que 
não sabia, não sabe o que a mãe faz. Então assim, pela idade dele, ele já é um adolescente, já era pra ele 
tá, saber né. A impressão que dá, apesar de eu não conhecer, não saber quem é a família, a realidade da 
família, a impressão que dá é que assim, cada um se vira. Entendeu? 
 
3.1.2. Já ouvi algumas queixas dos outros professores dessa turma sobre os alunos 
falarem palavrão na sala de aula. Eles realmente falam muito palavrões? 
 
Nossa, muito! A agressão verbal é incrível. De forma geral, tem um ou outro que não, por exemplo, o 
Edy, eu já ouvi relato de outros professores que ele teve alguns problemas de desacato mesmo, mas eu O 
vejo assim um menino educado, pelo menos nas minhas aulas. O Keca, eu acho ele um menino 
extremamente educado. Então, dá assim pra diferenciar bem quem foi bem educado e o que não foi, não 
é. O Rag, nossa, eu achei assim, ele fala muito palavrão.  
 
 
3.2. Você considera que o trabalho no PAV tenha realmente que ser desenvolvido de forma 
diferente com relação às séries regulares? Por quê? 
 
Sim, considero que os alunos do PAV – não no sentido de serem melhores ou piores que os outros alunos, 
os do ensino regular – mas eles precisam sim de um trabalho diferenciado, porque o trabalho comum já 
foi feito com eles, nos anos anteriores, e não surtiu muito efeito, já que eles chegaram na situação que 
estão hoje. Acredito que cada um tem o seu tempo, o seu ritmo, o seu momento de amadurecer para a 
aprendizagem. E eu acho que é isso que acontece com alguns deles, não com todos, porque como eu já 
disse existem fatores envolvidos nessa questão muito além do que a gente possa imaginar, e muito além 
do que conhecemos. Mas, também percebi uma coisa: que falta nesses meninos e meninas o 
encantamento pelo aprender. O prazer pelo conhecimento, pela aprendizagem. Eles ainda não 
descobriram esse prazer. Talvez pela própria falta de expectativa das famílias, ou deles mesmos, não sei, 
isso eu não sei, mas acho que isso também contribuiu para esse quadro de defasagem e multirrepetência 
deles. Então, por isso mesmo acredito que eles precisam sim ser despertados, por um trabalho que se 
aproxime mais deles, que os resgate de volta para o mundo das ideias, do conhecimento, da vontade de 
aprender, acreditando que a escola é um dos caminhos para uma vida social melhor.  



3.3. Qual o ambiente mais comum no qual desenvolve as aulas de matemática no dia-a-dia da 
escola com seus alunos da classe de aceleração? 
 
Na maioria das vezes a gente fica na sala de aula mesmo, muito mais pela falta de tempo de preparar 
aulas maiores, que envolvam mais artefatos e as outras disciplinas, porque não é apenas uma questão de 
sair do ambiente comum da sala de aula, mas de sair com um objetivo claro, e, nem sempre isso é 
possível. Falta ajuda, falta tempo, faltam recursos, enfim. No entanto, penso também que, dentro da sala 
de aula há possibilidades de desenvolvermos aulas muito interessantes e que consigam despertar no aluno 
a curiosidade e o interesse necessário à sua aprendizagem. Tivemos muitas aulas assim nesse ano.  
 
3.4. Você utiliza, ou já utilizou a informática nas aulas de matemática com os alunos em 
aceleração, como um recurso para auxiliar a aprendizagem dos alunos? Justifique. Quais os 
recursos de ensino que você utiliza para suas aulas e com qual freqüência? 
 
Não, não utilizei. Pensei em utilizar, mas não utilizei, uma das razões foi porque o desenvolvimento de 
uma aula no laboratório de informática requereria um planejamento maior e de tempo pra planejar isso aí, 
o que eu não tive, como temos conversado. Outra coisa é a dificuldade de tá lidando com um grupo de 20 
alunos num laboratório, com um professor só, isso se torna muito difícil e bem provável de que não 
funcionasse bem, então, não ousei. . 
 
 
3.5. O Projeto Acelerar para Vencer, em sua proposta, sugere que todos os conteúdos 
sejam trabalhados de forma interdisciplinar com ênfase na leitura, interpretação e 
produção de texto, em todas as disciplinas, inclusive na matemática, e com foco no 
letramento. Como você tem desenvolvido seu trabalho nesse sentido?  

Então, nesse sentido assim, eu fiz um trabalho. Procurei trazer para a sala de aula atividades que 
contribuíam para esse fim, sempre puxava para esse lado, para esse objetivo, principalmente por causa 
dos casos de defasagem de alfabetização que foram identificados na classe. Também, depois, por meio de 
uma auto-avaliação, e, quando tive acesso, por acaso a um material de alfabetização que encontrei sobre a 
mesa dos professores, percebi que eu até estava, mesmo sem saber, tentando pelo caminho certo. O que 
eu fazia. Quando eu trabalhava panfleto, tablóide de loja, o que eu fazia. Eu pedia para os alunos 
recortarem e depois eles tinham que propor um enunciado. Então naquilo ali ele tinha que escrever o que 
a imagem falava, ou ainda eu dava um enunciado e eles tinham que fazer a ilustração. Da ilustração eles 
tinham que fazer a problematização, o esquema, depois as resoluções. Então eu trabalhei dessa forma, 
nesse tópico aí. O que faltou? Eu pedi, no plano de intervenção, pra analista educacional da SRE, 
responsável pela assistência ao Projeto aqui na escola, que fosse oferecido pra gente uma oficina de 
alfabetização, oficina de verdade, porque professor de matemática ele tem muita dificuldade em, assim, 
de forma geral eu acho que todos os professores têm essa dificuldade, em lidar com problemas de 
alfabetização, eu não sei alfabetizar, não fui preparada pra isso, e, no entanto, encontro essa situação na 
minha sala de aula.  

3.5.1. E não houve um retorno pra você sobre isso? 

Não como eu pedi. Foi assim, passou um tempo tinha um papelzinho com um convite da SRE que dizia 
assim: Professores de Língua Portuguesa, estamos oferecendo uma oficina de alfabetização [...]. Aí eu 
cheguei à supervisora e falei assim: Eu quero participar daquela oficina de alfabetização que está falando 
ali. Aí ela falou assim: ah, mas aquilo ali é só pra professor de português. AÍ eu falei: __ Ah! Não pode ir 
um professor assim, tal, tal e tal? Aí ela falou assim: __ Ah! Mas não tem ninguém pra te substituir na sua 
classe. E assim o assunto terminou. Não participei da oficina, porque não tinha como pagar um professor 
por minha conta. 
 
3.5.2. Mas, e quanto ao trabalho coletivo, entre todos os professores do PAV, assim, o 
trabalho interdisciplinar, você acha que faltou o quê para que esse trabalho pudesse ter 
sido realizado?  
 



Quando a gente começou a trabalhar no PAV aqui na escola – e sei também que não foi somente aqui, 
mas em muitas outras escolas que adotaram o PAV – não tinha um plano, um currículo. A gente não sabia 
de quase nada, começamos o ano sem material didático, e pior, sem currículo. Outra coisa: primeiro, lá na 
capacitação que participei em Belo Horizonte, falaram que ia ter uma supervisora pra gente, para o 
projeto, mas isso não aconteceu. Então cada um começou a trabalhar do seu jeito, da forma como sabia 
trabalhar, embora a proposta estivesse sugerindo um trabalho com projetos, de forma interdisciplinar. Eu 
até entendo a sugestão, porque a forma de configuração das classes de aceleração com a média de alunos 
que possui, dá oportunidade para o desenvolvimento de um trabalho assim, isto é, a possibilidade de 
formar pequenos grupos de alunos, mas pecou quando não contemplou uma forma desse professor poder 
se dedicar mais ao projeto quando não previu a percepção de uma remuneração compatível com as 
exigências de dedicação a esse projeto.  Então, eu só posso dizer que nem nós professores, nem a escola 
em sua gestão tivemos responsabilidade em relação a isso, pois, uma política séria e comprometida de 
fato com esses alunos deveria sim contemplar essas questões e considerar que o professor no Brasil hoje 
precisa se desdobrar para conseguir um padrão de vida no mínimo digno de seus inúmeros anos de 
dedicação aos estudos  
 
3.5.3. E você então acredita que se tivesse tido esse comprometimento, esse tempo 
maior para os professores, esse acompanhamento, teria sido melhor?  
 
Com certeza. Poderia ter sido melhor, poderíamos sim ter desenvolvido um trabalho coletivo, 
interdisciplinar e trabalhar melhor as dificuldades dos alunos.  
 
3.6. Segundo orientações do Projeto, a leitura diária e a escrita deverão ser priorizadas, 
em todas as disciplinas, garantindo-se que o aluno escreva diariamente, pelo menos um 
pequeno texto de produção própria. Como você vê isso? Você desenvolve um trabalho 
neste sentido? Por quê? 
 
Desenvolvi. Em todas as atividades que era possível, eu trabalhei com eles esse item, como você até já 
teve a oportunidade de conhecer algumas anotações no caderno dos alunos, alguns textos que te mostrei 
de produção própria deles falando sobre as atividades que realizamos nas aulas de matemática. Essas 
atividades tinham sempre um elaborar, criar, dentre outros.  
 
  
 
PARTE IV – Aspectos relacionados à avaliação dos alunos no Projeto  

 

4.1. Como é que você avalia os alunos: diariamente, periodicamente?  
 
Eu procurei fazer um trabalho assim: Como o aluno iniciou, começou e o que ele desenvolveu ali. Eu não 
fiquei presa se ele estava aprendendo conteúdo específico de matemática, mas também não deixei de me 
preocupar com isso, porque sabia que precisaria depois. Então assim, toda vez que eu terminava um 
conteúdo eu avaliava se eles tinham aprendido. Se eles não tivessem aprendido, eu voltava no conteúdo. 
Só que eu voltava com outro livro, outra estratégia, outra linguagem, então, eu fiz bastante isso. Tentei 
vários recursos. Eu fiquei assim, Eu os avaliava individualmente, nas colocações deles, mais direcionada 
para os avanços deles. Eu apliquei avaliação escrita, como a gente aplica no ensino regular também, pois, 
essa será a realidade que ele encontrará quando voltar para a escolaridade regular, mas mesmo assim, as 
avaliações que apliquei nesse sentido, foram dentro daquilo que a gente trabalhou. E, tem alunos ali que, 
realmente eles estão preparados, igual assim meninos de ensino regular, conseguirão acompanhar uma 
turma regular. Mas tem outros alunos, igual, por exemplo, a Lia, o Tita e o Rag, que eles precisariam de 
um tempo maior, porque eles têm uma dificuldade muito grande e foi detectada assim de alfabetização 
mesmo.  

4.1.1. Presenciei algumas vezes em que estive no campo avaliações que você aplicou 
em duplas, então, gostaria de saber se, as avaliações quantitativas, escritas, as que você 
avaliou conhecimento do conteúdo trabalhado, se foram sempre realizadas em dupla ou 
se, em algum momento você aplicou de forma individual.  



Não, eu dei de todas as formas: dei trabalho em grupo, trabalho individual, dei provas individuais, dei em 
grupo, trabalhei com os textos, valorizei a frequência, a participação nas aulas, entre outros. A única coisa 
disso tudo que não funcionou foi o trabalho individual levado pra casa. Ele voltava do mesmo jeitinho 
que ele foi. Mesmo sendo avaliativo. Aí, como esse recurso não estava surtindo efeito, eu parei e utilizei 
mais aqueles que davam pra gente um resultado positivo, entendeu? Porque assim, você passava tarefa 
eles não faziam, então eu parei de utilizar esse tipo de atividade e busquei outros recursos.  
 
4.2. No projeto consta que na avaliação do desempenho escolar deverá ser observado o 
critério de avaliação contínua, com a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos, e o predomínio da avaliação diagnóstica. Você desenvolveu um trabalho 
nesse sentido? 
 

Então, foi igual eu já tinha te falado antes, Eu desenvolvi meu trabalho nesse sentido sim. 
Quantitativamente eu fiz bem assim: toda vez que eu terminava um conteúdo eu avaliava se eles tinham 
aprendido. Se eles não tivessem aprendido, eu voltava no conteúdo. Só que eu voltava com outro livro, 
outra estratégia, outra linguagem, então, eu fiz bastante isso. Tentei vários recursos. Qualitativamente, eu 
observava e trabalhava com o aluno de todas as formas, sua participação nas aulas, seu interesse, seu 
avanço individual, dentre outros pontos. Não fiquei só com as provas como avaliação determinante da 
aprovação ou reprovação dos alunos não, porque senão o trabalho não seria diferenciado. Uma coisa que 
acho importante é o trabalho em equipes, em grupos, então, então, eu trabalhei bastante em grupo, eu só 
não consegui muito rotacionar os grupos, fazê-los entender a importância de trabalhar com todo mundo, 
não ficar escolhendo apenas os colegas que eles queriam trabalhar juntos. Fazer eles sentarem com 
colegas diferentes dos de costume. Quando eu tentei fazer isso gerou uma certa insatisfação e um 
desinteresse pela atividade. Aí eu achei melhor voltar a permitir que fosse feito do jeito que eles queriam.  
 
 
4.3. No Projeto a questão da autoestima dos alunos é muito enfatizada, isto é, orienta 
que seja trabalhada a autoestima desses alunos como condição fundamental para sua 
aprendizagem e na retomada de confiança em sua capacidade para aprender. Nesse 
sentido, observei inúmeras vezes que, sempre que você dava o visto em alguma 
atividade na sala de aula, e mesmo nas provas ou trabalhos avaliativos realizados por 
eles, você sempre deixava um recadinho, um elogio, uma palavra de estímulo. Qual era 
seu objetivo com essa atitude?  
 
Bom, primeiro, ah, isso é importante. Todos os alunos quando eu comecei com eles, a autoestima deles 
gente, nossa era muito debilitada, [...] muito. E assim, uma autoestima assim de que eles não iam 
aprender, de que eram burros. Eles falavam que não gostavam de escola, porque assim, quando a gente 
começa a gente quer saber um pouquinho deles, e eu perguntava assim, qual era a importância da escola 
na vida deles, o que eles queriam, o que estavam buscando ali. Eles odiavam matemática, eu perguntei no 
início, aí o que eu fiz, eu comecei a trabalhar, ressaltar o elogio, a gente gosta de ser elogiado, aí eu 
comecei o acompanhamento pelo caderno, porque o caderno, como eu não conhecia nada deles o caderno 
era assim o espelho deles, um caderno por exemplo, organizado isso quer dizer assim que aquele menino 
tem, é, etapas assim, ele vai de degrau em degrau, ele vai passo a passo, então eu acompanhava no 
caderno. Agora, tinha uns assim, igual a Lia, cada dia ela tinha um caderno, mas mesmo assim eu dava 
visto, colocava as apreciações, pra ver se ela organizava o caderno, pra ver se aquilo ali era um estímulo 
pra ela, estar seguindo o passo a passo, pra ela despertar o interesse, dar conta, o menino não pode 
queimar etapas. Senão ele não consegue crescer. Começa ali, do mais simplesinho até o mais avançado. 
Então, as apreciações foram feitas tanto no caderno quanto nas avaliações individuais e também em 
grupo.  
 

4.4. Segundo orientações da SEE/MG por meio do Projeto PAV, o professor terá que 
ficar atento aos alunos com dificuldades para propiciar-lhes estudos de recuperação e 
enriquecimento. Como essa questão foi trabalhada em sua classe de aceleração e na 
escola?  
 



A gente tenta resolver primeiro dentro da sala de aula, busca meios e estratégias pra ver se consegue sanar 
aquelas defasagens, mas, há defasagens que fogem à nossa condição, até porque não temos preparo, 
conhecimento e experiência suficientes para lidar com elas. Por exemplo, os casos de defasagem de 
alfabetização e letramento de alguns alunos, na verdade a maioria deles. Não consegui solucionar esses 
problemas, porque fugiam à minha condição.  
 
4.4.1. Então, o que você fez?  
 
Eu procurei ajuda junto à direção da escola, mas, a solução não agradou os professores porque a 
expectativa era a de uma atuação em cima dos pontos chaves de defasagem, mas, a escola apenas adotou 
o projeto Escola de Tempo Integral, que é muito bom, mas, que, segundo os professores não resolveria 
tais problemas.  
 
4.4.2. Como assim, não agradou os professores?  
 
Assim, não é bem que não agradou, o que aconteceu é que esperávamos uma ação em cima daquelas 
defasagens específicas por nós identificadas, mas, o Projeto de Tempo Integral envolvia problemas gerais, 
não atacava aquele problema em específico e também não atendia apenas aqueles alunos do PAV. 
Sabíamos que tínhamos o direito de montar turmas especiais de alfabetização, mas, houveram muitos 
problemas aí no meio. Mas, o fato, no meu caso, ou melhor, no caso dos meus alunos do PAV, foi que,  
quando identifiquei os alunos que não estavam sabendo ler, escrever ou se expressar direito, procurei 
ajuda. Foi quando fiquei sabendo do Tempo Integral aqui na escola. Ai então, indiquei alguns alunos que 
diagnostiquei e que demonstraram precisar desse trabalho. Desses casos (seis alunos) dos quais, dois não 
quiseram freqüentar o tempo integral, dois aceitaram e continuam participando até hoje, mas os outros 
dois começaram a freqüentar, foram dois meses e daí foram expulsos do tempo integral por má conduta, 
ou seja, os professores lá não conseguiram trabalhar com eles por causa da indisciplina que apresentaram.  
Foi exatamente o que temia, ou seja, eles precisavam de um trabalho específico, mas, no Tempo Integral 
esse trabalho nem sempre é possível, porque também envolve muitos outros alunos, com diferentes 
situações e aí não deu certo, não deram conta deles. E eles estão no PAV, continuam lá na sala de aula, 
continuam com grandes dificuldades. Eu não sou alfabetizadora, eu não sei alfabetizar, nunca alfabetizei 
ninguém antes.  
 
4.5. Tem algum aluno que está no PAV, mas que você considera que, a não ser pela defasagem 
da idade, não precisaria estar nessa classe de aceleração?  
 
Então, acredito que tive alguns, poucos, mas tive. Por exemplo, o JJ foi um dos que mais se sobressaiu, 
assim, ele me surpreendeu bastante, foi um dos primeiros alunos assim que eu tive, assim de aluno 
repetente que me surpreendeu, pelo fato de argumentar bem, de ler bem, de questionar, de ler a questão e 
entender, de participar, da aula né, porque ser questionada é muito bom, faz a gente ver o ponto de vista 
do aluno, você entra no mundo deles na visão que ele tá tendo daquilo que você tá ensinando. Outra 
pessoa que me chamou a atenção foi o Edy, pelo fato de ele argumentar bem, participar entender o que 
você tá falando, embora, na hora de passar pro papel ou fazer uma avaliação assim, ele não conseguia 
bem, ele não consegue fazer isso, ainda. Mas ele participa muito bem, também dá uma visão pra mim 
como profissional em que caminho eu devo trilhar. E outro menino também que me surpreendeu foi o 
Rique, ele se mostrou mais agora, mais motivado em mostrar o que ele realmente aprendeu, você 
entendeu, então, na última prova ele fechou a prova. E ele trabalha com o pai. Aí, tem um 
acompanhamento viu?  
 

4.5.1. E você poderia também fazer alguma consideração sobre os casos dos alunos que 
você considera mais grave nessa classe que você atuou, assim, em termos de 
rendimento, aprendizagem?  
 

Sim, tem alguns alunos que considero mais complicado o caso, e foram os que menos se sobressaíram em 
termos assim de desenvolvimento, crescimento pessoal, por exemplo, o Tita – que foi um menino apático 
– eu particularmente não consegui avaliar nenhum tipo de emoção, ou sentimento, ou aprendizagem nele, 
sem contar que ele falta muito também, e quando ele vinha eu não conseguia fazê-lo participar de 
nenhuma atividade em grupo ou, de forma alguma. E outra aluna que me surpreendeu muito foi a Lia, 



pelo grau de dificuldade dela, ela se encontra num estágio assim que eu, como profissional, não consigo 
fazer quase nada por ela. Eu não tenho nenhuma experiência com o caso dela.  
 
4.5.2. E, assim, na questão disciplinar. Realmente os alunos do PAV, apresentam mais 
problemas de indisciplina que os do ensino regular? 
 
Olha, eu não sei se essa é uma comparação necessária. O que penso é que no ensino regular também há 
casos de indisciplina, tanto ativa quanto passiva, não é uma prioridade dos alunos multirrepetentes não, 
mas, talvez, posso hoje dizer que na minha classe de PAV, esse ano, existem muitos casos de alunos 
indisciplinados, difíceis, que têm dificuldades de relacionamento, de interação, que têm uma visão 
negativa de si mesmos. Mas, por outro lado também, não têm aquele acompanhamento familiar que te 
falei, e também têm um quadro de desestrutura familiar, enfim, tudo que já conversamos antes sobre 
alguns fatores que acho que vêm interferir decisivamente nessas questões. Mas, no caso dessa minha 
classe então, falando de casos de indisciplina, posso destacar assim, os que mais deram trabalho. Em 
primeiro lugar em o Rag. Nossa! Eu, particularmente, não me senti apta a lidar com ele nessa questão. 
Assim, pelo comportamento dele, sabe, eu passei o tempo inteiro chamando a atenção dele, o tempo todo, 
todas as aulas, então, sempre precisa de uma interferência da gente né. O outro, o segundo mais grave de 
indisciplina foi o Rony. O Rony é um menino assim que ele tem muito a oferecer, mas ele ainda não 
despertou a maturidade, ele é um menino que aprende, mas eu vou te falar assim, ele ainda ficou coisas 
pra aprender, ele tem mais a oferecer ainda, e a indisciplina dele não deixa isso acontecer. E o outro caso 
é o Dado. O Dado foi um que teve acompanhamento até da direção da escola. Ele foi chamado junto com 
todos os professores da escola pra fazer um termo de compromisso, e assim, deu uma controlada, mas 
exigiu muito esforço da parte dele.  
 
4.5.3. Você falou muito em “acompanhamento da família”, gostaria que falasse então 
sobre a relação entre esses casos de indisciplina mais graves e essa questão familiar.  
 
Olha, então, muitas vezes eu solicitei a presença dos pais/responsáveis desses alunos aqui na escola, para 
dialogar sobre seus filhos, a questão do comportamento, mas também do desenvolvimento de forma geral, 
no entanto, os pais nem sempre compareciam, alguns até nunca vieram, nem nas reuniões principais de 
pais que a escola organiza. As justificativas eram sempre as mesmas, que não podiam porque estavam 
trabalhando o dia todo. Não queria reunir apenas com os casos de indisciplina não, porque tinha outros 
casos também que precisavam do acompanhamento e ajuda dos familiares. Por exemplo, o caso dos 
alunos Dado, Rag e Rony, o problema que gerou a necessidade da conversa com os pais foram as atitudes 
de violência deles, tanto física quanto verbal, uns com os outros e com os outros colegas também. Mas 
tinha também o caso da aluna Lia que se tratava de sua desorganização com o material, e suas 
dificuldades gerais, até de higiene. E o caso do aluno Keca, que se tratava de sua imensa defasagem de 
alfabetização e de sua dificuldade em se expressar por escrito.  
 
4.5.4. Mas, esses pais não vieram à escola quando foram solicitados?  
 
Pra você ter ideia, teve a reunião de pais 6ª feira, e foram chamados os pais dos meninos que estão com 
problema de nota e/ou de comportamento. Aí vieram, a mãe do Rony e a do Keca. Os pais do Dado, da 
Lia e do Rag, não apareceram. Nem os do Tita. Esses alunos nem comentaram depois comigo, estão 
fazendo de conta que seus pais nem foram chamados. Eu até depois vou ver isso. Para a mãe do Rony eu 
falei que ele tem muita dificuldade de relacionamento, estava agressivo, dando chute nos colegas, usando 
de palavrões e agressões verbais e tudo mais. (Não apenas ele, como também o Dado e o Rag também). 
Então assim, violência física mesmo, e verbal entre eles e com os colegas na sala. Aí a mãe do Rony falou 
que o pai dele o espancava, e que ela é que tinha que vir às reuniões na escola para apaziguar a situação. 
Ela falou que ia ver o que podia fazer sobre o que pedi. Depois disso parece que surtiu algum efeito, 
porque na aula seguinte ele já me chamou na carteira. Ele falou assim: professora, eu não to dando conta 
de fazer, você me ajuda? Aí ele começou a fazer, então eu acho assim que se ele quisesse, ele conseguiria 
fazer, então ele está entre as pessoas que conseguem desenvolver, aprender. Ele tem uma letra muito 
bonita, consegue ler bem, gosta de ler, fala muito bem, então assim, ele seria assim uma pessoa que se 
tirasse dele essa parte da violência, e conseguisse trabalhar nele a questão da disciplina, ele ia aprender 
direitinho e avançar. Agora, sobre o Keca eu conversei com a mãe também. Perguntei à ela como foi a 
alfabetização dele. Ela disse que foi de pula-pula, de uma escola para outra, porque a escola não dava 
conta de ensinar pra ele, aí ele ia ficando com vergonha, se sentindo discriminado, começava a dar 
problema pra ela. Ele tomava remédio e por isso dormia durante as aulas. Ao nascer, passou da hora e deu 



uma lesão no cérebro. Ai eu perguntei se ela já tinha passado isso pra escola. Ela disse que não, ninguém 
nunca tinha perguntado e que eu estava sendo a 1ª pessoa que perguntava e se interessava sobre isso. Pedi 
pra ela trazer o laudo do neurologista que faz o acompanhamento dele, pra escola tomar ciência e guardar 
a comprovação na pasta dele. A mãe perguntou pra mim assim: Você percebeu alguma coisa na sala de 
aula? Eu respondi que sim e acrescentei: Como é o Keca na sua casa, quando você vai acompanhá-lo nas 
tarefas de casa? Ela respondeu que tudo que perguntava ele sabia responder, mas que não conseguia 
escrever o que sabia falar.  
 
 
4.6. Você pode dizer que seus alunos que foram aprovados/serão aprovados nessa 
classe, esse ano, isto é, que conseguirem obter a média para aprovação, de fato 
conseguiram aprender? 
 
Alguns sim, como os casos que relatei ainda há pouco, mas outros, não. Olha, vou ser bem sincera com 
você. O caso da Lia, por exemplo, ela simplesmente teve vermelho só no meu conteúdo. E ela é um caso 
grave de alfabetização, você viu, ela não está totalmente alfabetizada. E mesmo assim, todos os outros 
conteúdos ela conseguiu sua média, é, tranquilamente. E no meu, foi limitado. Mas, no meio do ano ela 
ficou de recuperação comigo, ela fez e conseguiu a média, um pouco por sorte, um pouco porque, assim, 
porque lá, as avaliações dela nas primeiras avaliações você não entendia nada do que ela tava fazendo. 
Então, como eu utilizei várias modalidades de avaliação, desde acompanhamento de escrita em caderno, 
posicionamento em grupo, por exemplo, avaliações objetivas, então assim, nas avaliações em que ela 
tinha que escrever ali, o raciocínio dela, eu não entendia nada que ela escrevia, nem mesmo quando eu a 
procurava pra entender o que ela tinha feito, ela não sabia explicar. Eu tentei trabalhar nesse caso, dentro 
da filosofia1 do Projeto, aspectos para além dos quantitativos, mas, confesso que isso me deixa bastante 
preocupada quando penso que, quando ela voltar para a escolaridade regular, ela terá que enfrentar uma 
realidade bem diferente dessa aqui, na classe de aceleração, porque lá a filosofia é bem outra. Então 
assim, ela vai passar, mas ela não tem assim os pré-requisitos pra isso.  
 
 
4.7. Você acredita que os conhecimentos adquiridos/trabalhados no PAV conseguirão fazer com 
que o aluno tenha condições de competir com igualdade com os alunos das séries regulares? 
 
Então, já fazendo um gancho com a questão anterior, em alguns casos eu acho que conseguirão, assim 
normal, eles não vão ser excluídos não, sabe por quê? Eles têm um fator que eu observo muito: o tempo. 
Cada pessoa tem seu tempo e amadurecimento. Eu já trabalhei com pessoas adultas que voltaram pra 
escola depois de 10, 15 anos e que conseguiram vencer o medo e os problemas com a questão da 
aprendizagem da matemática, e olha que eles chegaram com aquela visão, aquele medo de não dar conta 
de matemática e eles saíram bem, estão hoje fazendo o ensino médio, estão indo bem, tem alguns até que 
já estão na faculdade.  Então, mesmo competindo com o mesmo critério daqueles que estudaram 
regularmente. Agora, esses meninos do PAV eles têm tudo a favor deles, eles estão com um espaço pra 
eles, com profissionais pra eles, com grupos menores  de alunos, então assim, eles têm a limitação deles, 
mas tem um fator assim que é o fator de eles quererem. A única pessoa que eu vi a limitação cognitiva, 
não sei até se posso dizer isso, mas é a impressão que me ocorre, é a Lia. Os outros, eles têm a mesma 
condição de aprendizagem. Só que eles tiveram alguma coisa ali, na sua história de vida, sei lá, que 
comprometeu. E outra coisa que eu queria te falar é que eu acho assim que teve algumas pessoas que teve 
muita afinidade, afinidade em aprender, com os professores, porque, num grupo maior o aluno que te dá 
trabalho, tem alguns profissionais que rejeitam, não se interagem com eles. Então é isso. Mas, garantia 
mesmo, a gente não tem como dar né.  
 

1 Quando a professora destaca que trabalhou dentro da filosofia do Projeto ela se referiu à ideia de avaliar 
o aluno tendo como parâmetro o próprio aluno, seu avanço em relação a si mesmo, ou seja, a aluna foi 
avaliada em relação à ela mesma, incentivada a superar suas próprias dificuldades, no entanto, mesmo 
percebendo seu desenvolvimento nesse sentido, a professora fica preocupada com seu desempenho 
quando essa for reintegrada na escolaridade regular, uma vez que, quando comparada com os outros 
alunos, de mesma escolaridade, porém no ensino regular, a referida aluna não se apresenta nem próxima 
ao nível de conhecimento, preparo e desenvolvimento desses. Ela só conseguiu média para aprovação 
quantitativa, porque foi avaliada de forma diferenciada, mas que lá no ensino regular não acredita que 
isso venha ocorrer.  



PARTE V – Aspectos relacionados à avaliação do Projeto pela Professora  

 

5.1. Quais foram suas principais dificuldades nesse trabalho num contexto de aceleração 
da aprendizagem?  
 
Bom, além da questão da indisponibilidade de tempo para a dedicação ao projeto, além da questão da 
impossibilidade do trabalho coletivo já citado e, principalmente da questão salarial também já comentada, 
um problema também foi a questão dos recursos. Foi assim, muito limitado. Então, os recursos assim, 
tudo que eles falaram lá em Belo Horizonte, assim, que o PAV teria uma atenção maior, em relação ao 
material, por exemplo, não ocorreu, porque, por exemplo, se eu precisasse de Xerox, né, para as minhas 
atividades, para trazer diferentes linguagens como já comentei antes, assim, segundo os coordenadores, eu 
teria isso, mas, o que aconteceu? Se você trazia uma atividade que não tivesse no cabeçalho que era uma 
“prova”, aí eles te olhavam e falavam assim:  
___ Uai, mas isso aqui não é prova. A Xerox mal está dando pra prova você vai tirar uma atividade? Por 
que você não a faz de outra forma? Faz uma matriz. 
Mas aí eu volto naquele item: e onde estava meu tempo para fazer isso? Eu pergunto. Então isso foi para 
mim uma dificuldade, talvez pode não ter sido para outros, mas para mim foi.  
 
 
5.1.1. Mas, o que eles disseram sobre essa questão dos recursos lá na capacitação?  
 

Então, eu comentei sobre essa carência da escola em recursos tipo a Xerox, e a coordenadora geral que 
estava lá disse que essa questão era um problema de gestão administrativa, então assim, que cada escola 
se virasse e que o diretor que desse conta de oferecer esse material para os professores. Disse que o 
Projeto teria suas verbas, mas, se elas fossem insuficientes, isso seria um problema administrativo, isto é, 
jogou nas costas dos diretores de escolas. Mas, no fundo, o que aconteceu é que essas verbas nunca eram 
repassadas.  
 

5.1.2. Mas você falou também que sentiu falta de um apoio pedagógico mais consistente 
não é? 
 

Isso. A falta de apoio pedagógico, mas também já falamos sobre isso nesta entrevista, que não foi uma 
coisa que ocorreu somente aqui na escola, mas de forma geral, por um problema de coordenação do 
Projeto até em outras instâncias. Assim, aqui na escola eu fiquei um pouco desestimulada porque o 
atendimento individual da parte da supervisão pedagógica ele não existia porque ela estava sempre 
sobrecarregada com toda a escola por conta dela. A proposta que foi passada pra gente na capacitação foi 
a de que teria um supervisor específico para o projeto, porque ele precisava de uma orientação maior 
pedagógica, ali, não só individual, com o professor de cada área, mas assim, tivesse reunido né, fazendo o 
movimento de uma disciplina com outra, com o suporte da supervisão. Isto é, mais uma vez promessas de 
governo não cumpridas. 
 
 
5.1.3. Gostaria de perguntar ainda, se, as defasagens de conhecimento e as diferentes 
necessidades de aprendizagem dos alunos também não representaram pra você, uma 
dessas dificuldades? 
 
Não, a dificuldade deles foi motivadora para o meu trabalho, toda dificuldade que eu percebia, que eu 
conseguia identificar eu pensava assim: Nossa, o que eu posso fazer para ajudar, pra atender aquilo ali. 
Oh, eu cheguei a fazer, atendimento individualizado, de carteira em carteira, então assim, eu desempenhei 
muito, muito mesmo, eu sinto que eu me dediquei muito. Fui no meu limite.  
 
 
5.2. Você considera que o PAV tem sido um Projeto importante para os alunos? 
Justifique.  



Nossa, considero sim. Achei muito importante, pelo fato do que eu até já tinha te falado, assim, no Ensino 
Regular sempre vai existir um, dois, três ou até mais alunos PAV, pela limitação de aprendizagem, 
porque teve alguns alunos do PAV que realmente assim, é, eles têm muita dificuldade mesmo de 
aprender. Pela limitação do professor na escola pública em trabalhar em grupos com mais de 37 alunos 
por sala. Tem alunos que não conseguem, eles precisam ter um atendimento individualizado, nós 
profissionais não temos condições físicas nem recursos pra tá atendendo 37 alunos, então sempre vai ter o 
aluno que necessita do espaço do PAV, de estar trabalhando linguagem diferente, de tá trabalhando 
atividade diferente. Assim, igual, por exemplo, atividade de recorte, atividade de, enfim, até mesmo de 
jogo. O jogo não funciona pra uma turma de 40, o objetivo dele se perde. No meio à, assim, porque você 
tem que intervir, fazer uma intervenção em 7 ou 8 grupos é bem diferente do que intervir num grupo de 3 
pessoas, por exemplo.   
 
 
5.3. Um dos objetivos do Projeto é o de elevar a autoestima, o autoconceito do professor 
que trabalha junto a alunos em classes de aceleração. Nesse sentido, no seu ponto de 
vista, com relação a você, o Projeto alcançou esse objetivo? 
 
Então, oh, teve uma coisa que eu trabalhei comigo mesma, que todo mundo é capaz de aprender. Só que 
não da mesma forma, e que eu, como professora, tenho muito haver com isso. Então, assim, vamos dizer 
que, em muitos momentos eu baqueei, pensei que não conseguiria tocar esse trabalho, mas, tinha 
momentos que eu ficava muito feliz, sobretudo quando percebia o avanço de alguns alunos. Mas, a 
autoestima, o autoconceito fica bastante abalado, não sei te responder assim, categoricamente essa 
pergunta. De forma geral minha sensação é a de que, a minha autoestima tinha muito haver com o retorno 
dos alunos, a continuação de seu percurso escolar, enfim, coisas assim, e para as quais não tenho 
respostas nesse momento.    
 
 
 
5.4. Finalizando, gostaria que falasse como você se sentia no início do projeto (quais 
eram suas expectativas, medos) e como se sente agora? 
 
Bom, no início do trabalho nesse Projeto eu sentia assim: nossa, menos alunos, um ponto positivo, vai dar 
pra desenvolver um trabalho bom. A proposta interdisciplinar, e tudo mais. A minha expectativa era a de 
que ia funcionar, até porque a proposta dizia que teria um supervisor pra gente. Aí, foi passando o tempo, 
o que foi acontecendo. Fui ficando igual uma ilha, sozinha, isolada. Então, eu procurei fazer a minha 
parte da melhor maneira possível. Dentro da ideologia que estava sendo proposta, mas só do meu jeito, 
então assim, avaliar se estava certo ou errado, ninguém avaliou. Se eu fiz certo ou errado. Se estava no 
caminho ou não.  



ANEXO AA – Transcrição da 2ª Entrevista1 com a Professora de Matemática 
 
Data de realização: 09/12/2009 
 
Conteúdo da presente entrevista: Nesta entrevista a professora de matemática relata à Pesquisadora sobre uma atividade 
que estava planejando para desenvolver com sua classe de PAV I. A atividade referia-se à equação do 1º grau. A ideia da 
professora era a de trabalhar a noção de equação de uma forma mais significativa, até chegar à ideia matemática, aos poucos, 
levando os alunos a compreenderem o que é uma equação, como reconhecer uma equação do 1º grau e como trabalhar com ela, 
como resolver os diferentes tipos de equações na matemática. Foi quando chegou uma colega de trabalho, que faz parte do corpo 
docente da escola - não é da escola onde a pesquisa foi realizada – mas que não atua no PAV, mas atua na mesma área dela – 
matemática – presenciou - a no preparo dessa atividade e interferiu emitindo uma opinião. A referida colega tem bem mais tempo 
de atuação na educação, no estado.  

 

1- Então, você estava falando sobre uma atividade que você estava preparando e recebeu uma espécie de 
crítica de uma colega de trabalho, é isso?  
 
Isso. Eu estava planejando uma aula para trabalhar a noção de equação com os meus alunos do PAV, porque no diagnóstico inicial 
detectei que foi um dos pontos que eles não aprenderam, então, encontrei algumas atividades muito interessantes no site do CRV, 
sobretudo uma delas que utiliza como estratégia o trabalho por meio de balanças, então achei que funcionaria bem na minha turma 
e resolvi aproveitá-las. Estava tirando a Xerox dessas balanças e essa colega perguntou:  
___ Nossa! Mas por que você está fazendo isso? Que trabalhão!  
Aí eu falei pra ela que eu estava planejando uma aula para trabalhar com as noções de equação e eu gostaria de introduzir na forma 
de equação equivalente utilizando equilíbrio. E o que é o equilíbrio? Se você tira de um lado tem que tirar do outro. Então, eu acho 
que vai ser interessante para os meus alunos entenderem inicialmente a ideia de equação. Aí ela falou assim pra mim:  
___ Nossa! Mas você tá perdendo seu tempo. Porque eu não vejo utilidade nenhuma, porque na prática pra que serve isso?  
Ai, ai eu fiquei assim. Dei aquele baque.  
 
1.1. Mas, ai você se convenceu de que estava mesmo perdendo tempo ou continuou com aquele propósito do 
início?  
 
Não, fiquei baqueada, mas, continuei com a minha ideia. 
 
 
1.2. Então você ficou decepcionada com ela? 
 
Isso, com ela, entendeu? Eu fiquei decepcionada e eu comprovei a minha decepção com o Edy em uma das aulas depois. Por quê? 
Porque todos da área – matemática – eles introduzem a equação pelo método técnico, ou seja, o de x, de tirar de um lado e passar 
para o outro, para o 2º membro trocando o sinalzinho de mais e de menos. Inclusive quando eu tenho 2x = 6  o aluno quer passar o 
2 dividindo, só que passar ele negativo. Por quê? Porque o professor ensinou que ele tem que mudar o sinal, e sinal pra ele é + ou - 
, não é uma operação. Ai, como o Edy já tinha passado por esse ensinamento, ele teve uma outra visão da aula que eu tinha 
planejado, de introduzir as noções e ir avançando no raciocínio deles, porque, nas aulas que realizei dentro dessa proposta, ele 
bateu o pé pra mim e falou: ___ Eu já aprendi isso de forma mais simples.  Aí eu perguntei pra ele: ___ Mas, então, porque você 
não está conseguindo realizar os cálculos. É porque Edy, você não assimilou o processo, não foi significativo pra você, você não 
entendeu de fato o que é uma equação. Se você tivesse aprendido você teria resolvido, entende?  
 

1.3. É, na verdade os alunos que estão nessa classe, todos eles já passaram por alguma aula que ensinou a 
equação do 1º grau, é verdade.  
 
Isso, eles já viram, mas, tudo leva a crer que não aprenderam de fato aquilo. Então eu ainda continuo, eu vou insistir mais um 
pouco na fração equivalente. Desse jeito, trazer situações pra eles estarem assim, compreendendo a noção de equação. E eu acho 
que, assim, se a gente começar a trabalhar dessa forma desde que a gente introduz a álgebra, eles acabam diminuindo as 
dificuldades, porque não precisam ficar presos à memorização dos processos técnicos, mecânicos, que para eles não têm 
significado algum.  

1 Como já explicitado na dissertação, essa entrevista não havia sido planejada, por isso não contém um roteiro. Na realidade foi o 
resultado de um dos muitos diálogos ocorridos entre pesquisadora e professora durante o trabalho de campo e que a pesquisadora 
considerou importante estar registrando, procedendo à filmagem e posterior transcrição e cujo conteúdo encontra-se imerso nas 
análises e discussões no capítulo IV deste trabalho.  



1.4. E você acha que a estratégia de resolução pela técnica não abrange todos os alunos, assim como foi o 
caso do aluno Edy? 
 
Isso, você ouviu o comentário dele naquela aula? Então, ele disse que do jeito que fazia nos outros anos era mais fácil, mas, no 
entanto, não conseguiu resolver nenhuma das que eu tinha apresentado para eles. A partir do momento que comecei a trabalhar 
com as balanças, você viu que ele começou a conseguir? Então, todos os outros professores da área, geralmente introduzem a 
equação pelo método técnico, ou seja, o de x, passar para o 2º membro trocando o sinalzinho de mais e de menos. Mas, por 
exemplo, quando temos 2x, e ele tem que passar o 2 para o segundo membro, ai ele já confunde tudo, porque sempre quer passar 
esse dois com o sinal de negativo, porque foi assim que ele provavelmente sempre foi ensinado. Então, a gente percebe que o aluno 
não entende que o sinal que troca tem que ser o da operação, fazer a operação inversa, e aí ele quer passar qualquer número com o 
sinal negativo. Porque interpretou equivocadamente essa questão do sinal. Ai acontece o que aconteceu com o Edy, bateu o pé e 
falou que já tinha aprendido de forma mais simples.  Mas a gente vê que não aprendeu, porque não desenvolve. Eu diria que a 
técnica poderia até ser a conseqüência final disso, ou seja, após ter compreendido a ideia da equação, o aluno pode até utilizar a 
técnica, mas ele precisa compreender primeiro a ideia matemática disso.  
 
1.5. Então, quer dizer que em sua opinião ensinar com a técnica não funciona? 
 
Olha, eu trabalho com esse perfil de alunos – defasados, em atraso escolar - há sete anos, embora seja com a EJA. Tenho tido 
muitas experiências importantes nesse sentido, por isso é que constatei que ensinar a partir da técnica, como algo mecânico não 
atinge a esse público de alunos que já traz uma história de defasagem. Eles usam a técnica por uma questão de tempo, de hábito, 
porque foi assim que sempre lhes ensinaram. Mas, a ideia, a noção de equação ou de qualquer outro conteúdo matemático tem que 
ser ensinado com um significado, em especial para esses alunos que já tiveram uma primeira experiência frustrante de 
aprendizagem. Por quê? Porque eu sei que eles já passaram pelo processo técnico de todas as aulas que a gente desenvolveu no 
ensino regular e não deu certo, ele não consegue operar. Falando dos alunos que trabalho hoje: primeiro, eles têm uma dificuldade 
enorme na leitura e na expressão oral também, por isso, sempre estou pedindo que leiam o enunciado, leiam novamente, leio com 
eles também. É isso que precisa. Mudar a forma de explicar, de abordar, é preciso tentar aproximar o aluno do conhecimento por 
alguma via acessível a ele. Aí então eu sinto a vontade assim de tá diferenciando, de tentar de uma forma diferente. 
 
 
1.6. Então, pra você não é que não pode utilizar a técnica?  
 
Isso, não é que não pode, mas, ela vai ser talvez, a conseqüência final do que você ensinou. Ai você vai gradativamente levando o 
aluno a operar de forma mais matemática, mas não de início. Então é isso que eu fiz. Primeiro: eles têm uma dificuldade enorme 
em ler. Então eu pedi a ilustração – passar a leitura para a ilustração – aí muitos alunos perguntaram pra mim: ___ E esse prato 
aqui, o que tem que colocar nele?  
Eu falava assim: __ Leia. Leia de novo. Deixa-meeu ler com você.  
Entendeu? Então eu fui explorando com eles a ideia de equação nessas aulas, né, que foi a primeira vez que tiveram acesso dessa 
forma. Essa atividade foi desenvolvida no PAV, no meu 7º ano regular e também na minha turma de EJA, no 2º período, e, embora 
a faixa etária seja diferente nessas turmas, o interessante é que as dúvidas foram as mesmas. Então eu te pergunto: Por quê? Isso é 
que me levou a pensar da forma como eu penso hoje, em relação ao trabalho significativo com os conceitos matemáticos.  
 

2. Nas aulas que observei, quando você estava desenvolvendo com os alunos essas atividades, senti você bem 
segura do que estava fazendo e propondo aos alunos, é isso mesmo, minha sensação estava certa?  
 
Isso. Eu me sinto a vontade e segura em trabalhar com forma significativa, introduzir os conteúdos de forma diferenciada, por quê? 
Porque eu sei que eles já passaram pelo processo técnico de todas as aulas que a gente tem desenvolvido no ensino regular e não 
deu certo, como já tinha falado, porque ele não contextualizou, ele não aprendeu porque ele não tem na memória aquilo ali, ele fala 
que ele já viu na aula, mas ele não consegue operar. Ai então, eu me sinto muito a vontade assim de tá diferenciando, eu falo assim: 
eu vou tentar de uma forma diferente. 
 
3. Você citou o Centro de Referência Virtual do Professor, do qual já havíamos fala do na primeira 
entrevista. Então, você retirou essa atividade de lá?  
 
Sim, essas atividades sobre equação e muitas outras estão lá no site do CRV. Lá você encontra os roteiros de atividade e a sala de 
multimídia, tá muito bacana, ideal pra nova perspectiva de ensino da matemática. Sei que falei que não acrescentaram nada novo 
lá, mas, o que tem lá a gente pode estar utilizando, tem muitas coisas legais, que podem ser úteis para os alunos do PAV, e se não 
estiverem, a gente pode fazer uma adaptação. Tem lá material para imprimir, tem também a sala de multimídia, que é assim on line 
né, que eles fazem assim os joguinhos, e outras coisas. Enfim, vale a pena conferir. Porque assim, o livro didático é um material 
importante, mas, é apenas um suporte, não pode se tornar o único, então, esse apoio virtual tem contribuído muito com a minha 



prática pedagógica. A partir do que vejo lá também, eu crio em cima, por exemplo, a ideia de ilustrar a resolução dos problemas, 
foi uma ideia que eu tive.  
 

3.1. Então, a questão da ilustração não tinha lá, foi uma ideia criada por você?  
 
Isso. Foi uma ideia criada por mim. 
 

3.2. Mas, você tem tempo de acessar? Como é que fica essa questão do tempo pra você? 
 
Então, tempo disponível eu não tenho, como você mesmo acompanha, mas, eu acesso nos horários vagos que eu tenho nas escolas, 
entre uma aula e outra, eu nunca fico a toa, sempre procuro torná-los bem produtivos.  
 
3.3. Mas, só tem possibilidades nos horários vagos?  

Só. O meu maior problema é a minha carga horária. Por eu estar trabalhando em dois cargos e ter criança pequena em casa, então, 
quando eu estou em casa é impossível trabalhar, né, mas meus horários vagos eles são muito produtivos. Muito mesmo, porque 
assim, tudo que eu vejo, eu penso assim, a cada dia eu penso  
Assim, o que eu estou trabalhando. Aí, ali eu sento na internet eu reviro blog, eu reviro o Centro Virtual, eu reviro tudo que você 
imaginar pra estar procurando coisas, isso quando eu não estou na biblioteca da escola também, porque acho a biblioteca um 
espaço formidável para buscar conhecimentos.   
 

4. Então, na outra entrevista eu até tinha te perguntado sobre a utilização da informática com os alunos e você 
falou da dificuldade de realizar um trabalho nesse sentido. Então, quer dizer que realmente não foi possível 
esse ano levá-los para a sala de informática e trabalhar um pouco com eles lá?  
 
Não foi possível mesmo. Até, nessa semana, eu participei oficialmente (entre aspas) do curso de capacitação do olhar digital, na 
outra escola que trabalho. Porque assim, foi oferecido esse curso para uma parcela de professores, não tinha vaga pra todos – pra 
variar – então, aqui na escola a diretora tinha disponível 4 vagas de manhã e 4 a tarde, aí eu me inscrevi pela outra escola porque a 
minha chance de participar era maior porque lá só tem 3 profissionais e eu estaria dentro. Tudo quanto é curso de capacitação eu 
faço lá.  
 

4.1. Mas, esse curso era para os professores do Projeto, ou seja, foi montado para os professores do PAV? 
 
Não, nadinha. Nada haver. Preparou para os professores, quem tivesse interesse. Aí como essa capacitação foi para o Linux, que é 
um programa que já vem nos computadores aqui e eu tenho muito conhecimento de informática mas eu não tenho a capacitação, 
então, pra falar  assim: tá aqui ó, eu sei e agora eu tenho o papel que prova. Ai agora eu vou me informar aqui na escola qual é o 
procedimento pra tá levando os alunos pra sala de informática. Porque assim, um dos meus objetivos, é assim, além de tá 
trabalhando isso, eu assim, eu queria tá trabalhando material concreto, você viu, eu trouxe desenhos. Eu queria era uma balança, eu 
queria era ter trazido os pesos, mas eu não consegui arrumar, por quê? Porque eu não tive tempo, mas eu gostaria, porque assim, 
quando eles estiverem bem acostumados com a álgebra, porque agora eles ainda nem sabem o que é isso, você viu lá, porque 
assim, eu só introduzi os termos, ai o que eu quero, eu quero finalizar a equação no CRV, lá na sala de multimídia, em resolução de 
equações. Usando o computador. Esse é o meu objetivo, vou fazer de tudo pra chegar lá.  
 

 



ANEXO AB – Transcrição da 3ª Entrevista1 com a Professora de Matemática 
 
Data de realização: 18/12/2009 
 
Conteúdo da presente entrevista: Nesta entrevista a professora de matemática fala sobre o 
impacto do Projeto PAV na escola investigada, sobretudo no que se refere à aceitação do mesmo pelo 
corpo docente. Destaca as dificuldades encontradas diante da insatisfação desse corpo docente e da 
responsabilidade no repasse de informações advindas de um curso de capacitação que participou em Belo 
Horizonte, o que seria apenas um repasse de informações foi adquirindo um papel muito mais complicado 
porque passou a envolver questões referentes à motivação para o desenvolvimento do trabalho no Projeto. 
Aqui ela fala também sobre a turma do PAV noturno, e, embora esses sujeitos não sejam parte de nossa 
pesquisa transcrevemos sua fala porque consideramos importante e esclarecedor de muitos pontos por nós 
discutidos nesta pesquisa.  
 

1. Em uma das entrevistas anteriores, você chegou a mencionar sobre o fato de não ter 
sido possível desenvolver um trabalho coletivo, interdisciplinar com os outros 
professores na classe de aceleração. Gostaria de saber um pouco mais acerca dessa 
questão. Que você comentasse um pouco sobre seu ponto de vista em relação a essa 
impossibilidade, a essa dificuldade.  
 

Então, houve muitas dificuldades, mas, uma delas que considero assim fundamental colocar é a que se 
refere à aceitação mesmo dos professores com relação ao trabalho no Projeto PAV. Assim, os 
professores, no processo de sensibilização, quando a gente chegou de Belo Horizonte, quando a gente foi 
fazer o repasse, o que eu senti? Senti a resistência dos professores. Os professores que pegaram o PAV 
foram aqueles professores assim, igual o meu caso, sobrou apenas o projeto pra trabalhar, então, 
praticamente eu fui assim obrigada. Eu não tive opção de escolha. O projeto assim já começou com essa 
resistência. E mais, o que a gente ia trabalhar? Ninguém sabia. Não tinha um plano ali, um currículo. A 
gente foi caminhando. Primeiro ia ter uma supervisora pra gente. Para o projeto, uma orientação. Foi 
falado lá. E isso não aconteceu. Então cada um começou a trabalhar do seu jeito, e a proposta que a gente 
trouxe de Belo Horizonte era estar trabalhando projetos, era trabalhar de forma interdisciplinar. Por quê? 
Porque a própria estrutura do Projeto dava oportunidade de fazer um trabalho assim, pois, tinha como 
formar pequenos grupos de alunos. Você vê que pra funcionar, tinha que ter menos alunos, então, o PAV 
proporcionou isso, mas, ao mesmo tempo, não proporcionou uma carga horária ao professor para se 
dedicar ao projeto, pra investir nessa metodologia, assim, por exemplo, dizer: essa reunião aqui é 
específica para os professores do projeto. Isso seria muito importante, porque os professores do projeto 
não tinham só o PAV, eles também tinham ensino regular pra pensar, pra preparar aulas. Aí a gente 
começou a trabalhar como? Do jeito que a gente sabia trabalhar. Normal, tipo regular. De repente até 
tinha jeito de fazer isso – projetos – mas, não tivemos como pensar, como tentar.   
 
 
1.1. E, como você se sentiu diante disso?  
 
Assim, decepcionada né. Quando percebi que a maioria desses docentes se mostrou desacreditada de que 
o trabalho no PAV pudesse contribuir efetivamente para o desempenho desses alunos. Como eu fui um 
dos professores selecionados para participar do encontro em Belo Horizonte, fui também um dos 
responsáveis pelo repasse das informações, mas, quando fomos fazer esse repasse, o que aconteceu? Os 
professores estavam desmotivados, desacreditados. Senti que estavam inseguros.  
 
1.3. Então, você considera que houve mesmo uma espécie de rejeição/resistência dos 
professores quanto a esse Projeto de aceleração?  

1 Essa entrevista também, à semelhança da 2ª – 09/12/2009 – não tinha sido planejada e, portanto não 
contém um roteiro prévio. Foi decorrente de momentos de diálogo no campo, entre a professora de 
matemática e a pesquisadora, os quais essa última considerou importante como conteúdo na angariação 
dos dados. Alguns de seus resultados encontram-se expressos no capítulo IV, durante a análise e 
discussão dos resultados da pesquisa.  



Considero sim, foi o que vivenciei desde que fomos atuar no Projeto. E, no repasse, isso ficou mais claro. 
Como já tinha falado, eu achei assim que a equipe já entrou assim, desmotivada. Os professores 
comentavam: ___ ai, trabalhar no PAV, aqueles meninos difíceis, complicados, tal e tal. Assim, eles já 
vieram com essa concepção, então eles automaticamente passam isso para o aluno. A minha sorte é que 
aqui na escola, o que aconteceu. Os professores que tinham o direito de escolher a turma pra trabalhar 
escolheram as turmas regulares e eu, que tinha chegado na escola nesse ano, fiquei com o PAV. Então 
eles não eram meus alunos antes, nunca tinham sido, então eu não tinha aquele pré-conceito, não sabia 
que aquele menino ali e tal já tinha vários anos que ele não sabia, já tinha um histórico. Aqui, eu não 
conhecia ninguém, então eu não vim com aquele preconceito: aquele menino ali é assim, assim assado e 
ponto. Então assim, é bom por causa disso, então eu comecei assim mais tranqüila, porque eles (os 
alunos) comparam a gente, mas eu nunca os comparo.   

 
2. Pelo que você colocou até aqui, você tem uma crença profunda na importância do 
trabalho pedagógico para o sucesso desse público de alunos?  
 
Em partes sim, considero o trabalho pedagógico de extrema importância, porque o professor, assim, a 
figura do professor ali, junto do aluno, dando apoio, acreditando nele, é fundamental. É claro que não 
resolve todos os problemas desses alunos, porque existem muitos outros fatores além da metodologia, 
mas, acredito nesta como parte da solução. O que quero dizer na verdade é que, eu acho assim que, 
quando a gente vai começar alguma coisa a gente tem assim que ter uma esperança. Quando a gente 
acredita a gente passa isso para os alunos. A gente trabalha a autoestima deles. Sabe aquela prática de 
colocar o bilhetinho no caderno? Aquilo lá funciona muito bem. Porque assim, enquanto eu estava 
fazendo aquilo eu tinha uma resposta muito positiva, e vou te falar, desde o mais jovem até o mais velho. 
Eu coloco parabéns, eu coloco notinha, em todos os cadernos porque você trabalha com menos alunos. 
Você trabalha mais tranqüilo, entendeu? Você não tem aquela cobrança, como no ensino regular, você 
pensa assim, nossa, você tem que vencer seu planejamento, tem que dar uma coisa, tem que dar outra, 
porque o regular é assim, eu sinto mais responsabilidade nesse sentido. Se você conseguir vencer uma 
barreira daquele aluno já é uma coisa positiva, né? Então, a minha autoestima é trabalhar a autoestima 
deles. Ensiná-los a gostar, mesmo que eles não consigam aprender tudo, mas eles têm que querer, tem que 
buscar conhecimento. E isso vem do professor. Percebo as pessoas mais antigas na carreira, estão muito 
desmotivadas pelo salário, e eu comecei a entrar nesse processo de desmotivação também, mas, só que a 
gente não pode deixar isso acontecer porque o trabalho da gente dentro da sala de aula vai ficando cada 
vez mais árduo, mais difícil, mais cansativo. Eu não, eu posso até desanimar, mas depois de tentar, tentar 
de muitas formas, de todas as formas possantes de tentar eu não desanimo. 
 
 
2.1. E, você considera que esse  este tenha sido o maior dos prejuízos, ou seja, não ter 
sido possível desenvolver um trabalho coletivo, interdisciplinar?  
 
Não. Foi uma grande perda sim, mas, não foi a única, nem o maior dos problemas. Pior que isso, creio ter 
sido o fato de que, essa visão com relação ao Projeto PAV, contagiou muitos professores que nem tinham 
trabalhado ainda com alunos multirrepetentes, nem tinham conhecido ainda esses alunos. De antemão eu 
percebia a formação de certos tabus com relação à esses alunos e isso me deixou muito chocada, triste 
mesmo.  
 
2.2. Então você está dizendo que, antes do professor trabalhar com o aluno, antes de 
conhecê-lo, só por ser aluno do PAV, ele já elaborava uma ideia sobre esse aluno?  
 
Isso, mais ou menos isso, porque não eram todos os professores não né. Também não to julgando 
ninguém, porque as condições de trabalho, a precariedade da nossa profissão justifica grande parte de 
nossas concepções eu creio, mesmo eu não achando essas justificativas justas. O fato é que, o que acho 
certo mesmo é não formar ideias prévias, é conhecer primeiro, pra depois formular ideias. Porque assim, 
você vai conversando com outros professores, ali, ali e ali, mas você mesmo é que deve fazer o seu 
conceito sobre o aluno. Eu não tive (preconceito), nenhuma das turmas assim eu tive, porque eu não as 
conhecia. E isso foi “positivo”.  
 
2.3. Mas, como você já tinha comentado realmente os alunos que estão nestas classes, 
em geral, eles apresentam maiores dificuldades que os alunos do ensino regular não é?  



Em geral sim, mas é como te falei também, das diferentes histórias, dos inúmeros outros fatores para além 
do que julgamos conhecer. Tem alunos ali, assim, a maioria, que precisariam de um tempo maior para 
aprender, para retomar a sua trajetória escolar, mas, não é por isso que ele deve ser subjugado né. Tem 
também, como já comentei aqueles alunos que têm de fato dificuldades de aprender também, que têm 
uma dificuldade muito grande e foi detectada assim de alfabetização mesmo, mas, tudo isso deve ser 
detectado pra ser trabalhado e não simplesmente servir pra expor esses alunos e discriminá-los.  

2.4. E, então podemos dizer que você percebeu que esses alunos são discriminados?  
 
Olha, é como estou te dizendo e como venho comentando desde as outras entrevistas, eles são 
discriminados sim. Por serem multirrepetentes, por serem portadores de histórias de fracasso escolar, por 
uma série de outros fatores, eu creio. Sinto que são discriminados, muitas vezes até pelos professores. 
Assim, porque ouço comentários, tipo assim: ___ Nossa, o ano que vem tem que fazer um revezamento 
pra esses PAVs, os professores que atuaram esse ano, devem ter o direito de assumir somente turmas 
regulares, pra descansar, não sofrer!     
 
2.5. E, esse preconceito na direção desse público de alunos foi assim discreto ou 
explícito? 
 
Até então havia, mas era discreto. A gente ouvia queixa dos professores, comentários, mas, ficava a nível 
da insatisfação desses quanto à falta de preparo, capacitação, suporte, para atuar no PAV, mas, agora já 
está bem claro, e um exemplo disso é que eu converso muito com uma professora que foi professora dos 
alunos do PAV que hoje são meus, e ela fala assim: ___ Nossa, o que você está fazendo com aquele 
menino lá, fulano não aprende nem se usar todas as estratégias do mundo.  Então, pra mim, isso 
demonstra a visão negativa em cima desses alunos, e fico muito triste com isso. Então, o meu 
questionamento é assim: será que ele não aprende mesmo, ou será que a minha avaliação em relação a 
eles foi inadequada, ou insuficiente, ou não conseguiu de fato contemplar as diferentes dimensões 
avaliativas que deveriam ser contempladas? Olha, eu tenho um olhar diferente sobre eles. Porque eu não 
tenho a mesma opinião que ela. Eu me envolvi muito emocionalmente com eles, e isso é bom e ruim. 
Bom porque você consegue uma visão diferente sobre eles, e assim consegue desenvolver um trabalho 
com gosto, com prazer. Tanto que, se você me perguntar assim: você sofre como os outros professores 
declaram? Vou dizer que não. Eu não sofro em trabalhar no projeto. Eu acho normal, eu to trabalhando 
com prazer. É claro que com todas as dificuldades que já mencionei, com todas as carências, mas, não 
sinto como um fardo, como percebo em alguns professores. Eu só fico triste de não ter mais tempo pra 
trabalhar assim com outros tipos de recursos e que sei que é necessário para alcançar a todos.  
 

3. Você é também professora de um PAV que funciona no noturno e ouvi algumas 
vezes você conversando sobre algumas dificuldades que você estava enfrentando nessa 
turma. Então assim, gostaria que você falasse um pouco sobre os desafios de ensinar 
matemática em um contexto de aceleração da aprendizagem. 
 
Ah, então. Com relação a esse PAV do noturno a situação foi ainda mais complicada, por algumas razões, 
vou te contar um pouco da história. Assim, pra mim foi uma situação muito difícil, porque eu entrei já no 
finalzinho do ano, entrei ocupando o lugar de outra pessoa, de outro profissional, então o trabalho dele já 
estava em andamento, eu entrei em setembro, e aí a situação era a seguinte: eu cheguei os alunos eles não 
eram freqüentes, era assim, tinha um grupo que era freqüente, e tinha os outros vinham um dia, no outro 
não, em um dia era um grupo, no outro era outro grupo, então não tinha aquela frequência, e como eu não 
conhecia os meninos ficou muito difícil de trabalhar sobre o que eles precisavam aprender. Na verdade eu 
não os conhecia, não sabia quais eram as suas dificuldades, aí, a primeira coisa que eu fiz foi uma 
avaliação diagnóstica, mas, não consegui avaliar a todos, porque cada dia era um grupo diferente. Ai 
então assim, eu tive muitas situações difíceis. Eles não mostravam interesse, não estavam motivados a vir 
à escola. Parecia assim que a escola não ia mudar muito a vida deles não. Mas assim, eu fui insistindo, 
estimulando. Desenvolvi com eles algumas atividades sobre área, sobre perímetro, sobre geometria, e, de 
certa forma venci o planejamento. Como é que eu venci esse planejamento? Eu procurei o professor 
anterior, levei o planejamento dele, perguntei o que ele já tinha trabalhado e dei continuidade no meu 
planejamento a partir daquilo ali que ele já tinha trabalhado. Mas assim, a minha situação com essa turma 
foi assim, eu fiquei indignada com o sistema, porque o governo não se preocupou em, por exemplo, 



porque fechou turma na outra escola onde eu trabalho, fechou turma porque os alunos eram infreqüentes 
também, e aí  o que aconteceu? Simplesmente o governo trocou os profissionais sem querer saber se 
aquilo ali ia prejudicar os alunos, se era um projeto, se não era, se era ensino regular, se o trabalho já tinha 
sido finalizado. Não, ele não queria saber nada disso, e eu, como profissional eu tive que agarrar o que me 
foi oferecido, sem questionar, sem nada. Senão eu ficava desempregada. Lá na outra escola eu tinha 
quatro turmas de PAV, aí, transformou em 2 e eu perdi um cargo inteirinho, e aí foi feito o 
remanejamento pra essa escola aqui, porque eu já tinha um pouco de aula aqui também. Mas, voltando a 
falar da turma do PAV 2, é isso, o meu trabalho foi muito difícil, eu achei assim, nossa, que o pouco que 
eu trabalhei foi assim, na marra, eu ensinava as coisas para os meninos assim dificilmente, porque, 
interesse deles eu não senti em nenhum momento. Assim, nenhuma aula que eu dei, mesmo trabalhando 
com material diferenciado, mesmo assim tentando – sentei em mesa redonda, tentei conversar, tirar 
sugestões pra trazer – mas tudo que, mesmo partindo deles quando você colocava em prática ali eu não 
sentia nenhuma forma de interesse diferenciado pra estudar não.  
 

3.1. E você acha que esse desinteresse foi devido a quê? 
 
Por muitos motivos, um deles foi o fato de ser noturno, pra idade deles né, é uma idade assim, 
adolescente, gosta muito de sair, de festa, então assim, muitas vezes eles deixavam de vir à escola pra 
isso. Assim, é igual eu te falei, foi um misto de muitos fatores, mas, uma coisa também eu sei, assim, se 
tivesse trabalhado mais a autoestima deles, no início, motivado eles a virem à escola, a importância da 
escola na vida deles, eu acho que eles teriam desenvolvido um bom trabalho. Se tivesse um 
acompanhamento, sé? Porque o que faltou ali foi eles assistirem aula, entendeu. Acompanhamento ali ó. 
Dia a dia, porque, vinha um dia, faltava dois, então, o conteúdo fica ai perdido, porque você dá uma coisa 
hoje, amanhã iria aprofundar nela, o que acontece, você acaba não aprofundando.  
 

3.3. Teve um dia desses que a gente estava conversando e você falou algo que me 
chamou a atenção, você falou que esse Projeto PAV no noturno não virou porque faltou 
sensibilização. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso.  
 
Então, eu falei que achei que se com a turma do vespertino, meninos um pouco mais novos, o Projeto não 
foi totalmente bom, que com o noturno foi ainda mais complicado. De forma geral achei que faltou 
sensibilização, sobretudo no caso do noturno. Faltou sensibilização, tanto dos professores quanto dos 
alunos. Parece que assim, você perguntava para os alunos, ia interagir com eles nas aulas e eles te davam 
respostas vagas sobre o Projeto, não sabiam muito bem o que significava a aceleração e não tinham ideia 
da importância do Projeto, tanto é que não valorizavam. A frequência desses alunos era muito 
comprometida, eles faltaram muito durante o ano, o trabalho não tinha prosseguimento. Penso que tinha 
que ter sido falado: olha nós estamos focando aquilo ali que você não sabe, nós estamos aqui pra aprender 
juntos, pra buscar juntos. Eles ficaram assim evasivos, foram formando ilhas, foram desistindo, eles 
foram ausentes, eles não tiveram frequência, eu acho que faltou trabalhar isso, desde o início. Os 
professores também foram ficando desestimulados com essa situação, com o trabalho solitário na sala de 
aula, enfim, foi ficando muito complicado. Para os alunos faltou entusiasmo, confiança na sua capacidade 
de superação do tempo perdido, vontade de aprender, crença de que a escola é realmente importante na 
vida das pessoas. Então é isso, faltou sensibilização de ambas as partes.  
 
3.4. Então, é como você tinha falado no início dessa entrevista, da questão da sensação 
de rejeição dos professores já no próprio repasse. 
 
Isso. Mas não é uma rejeição consciente não. É mais uma espécie de insatisfação, de saber que o Projeto é 
importante, mas não acreditar que ele possa ser eficaz, entende? E, no caso do noturno, assim, eu senti 
assim, mais ainda porque parece que o pessoal do noturno ficou mais assim isolado. A tarde assim, a 
gente estava se sentindo isolado também, mas assim, tinha uma abertura maior. Igual assim, a professora 
de Língua Portuguesa da classe da tarde, ela estava assim mais aberta né, igual assim, eu senti uma 
parceira na professora de português do noturno também, mas, não no início, só consegui isso agora, mais 
no final do ano. Ou seja, parece que a pessoa que estava antes (refere-se ao professor de matemática que 
trabalhou com esses alunos antes dela, ainda nesse ano letivo) não estava assim, parece que não trocava 
ideia. Agora não, no Projeto da feira científico-cultural ela e eu tivemos um entrosamento maior e foi 
muito bacana, pena que já foi no final do ano.  



3.5. Isso significa que você viu uma possibilidade de trabalho coletivo, de trabalho 
interdisciplinar, mas já ao final do ano? 
 
Isso mesmo. Como comentei antes o trabalho coletivo no caso dos professores em uma escola pública, é 
algo muito complicado por causa da indisponibilidade de tempo e de outras questões também sobre as 
quais já dialogamos. Mas, naquele momento, durante o trabalho de preparo da feira com os alunos, senti 
que podíamos ter investido mais no coletivo, no interdisciplinar, de repente tinha jeito de fazer isso mas 
não pensamos, não ousamos. Isso me fez concluir também que talvez o trabalho por meio de Projetos, 
pequenos Projetos, ou grandes projetos, não sei, de fato poderia ser um caminho para se trabalhar com 
esses alunos, que já passaram por outras experiências no ensino comum, da forma tradicional com que a 
escola oferece o ensino. E eu ainda tenho mais experiência que os outros colegas, porque tenho uma sorte 
de ter trabalhado 8 anos na EJA, em projetos, então a gente já vê que tem um caminho. E o caminho é 
esse, é eu trabalhar, buscar mais ajuda frisar mais naquilo ali, sabe, eu falar aquilo, o professor de 
português aquilo, o professor de ciências aquilo, porque eles têm realmente muita dificuldade, e eles têm 
resistência, e a autoestima deles muito baixa. Sabe, eu não vou aprender isso, eu não dou conta disso (os 
alunos falam) e a gente ouve os colegas também comentarem assim.  
 

3.6. E quanto a você, em particular, enquanto professora de uma turma de aceleração, 
como você estava durante o desenvolvimento desse trabalho?  
 
Então, quando eu cheguei de Belo Horizonte, quando eu fui fazer o repasse nas escolas, a minha 
autoestima estava elevada, porque eu acho assim quando a gente vai começar alguma coisa a gente tem 
assim que ter uma esperança, e aí eu trouxe assim as ideias, porque lá no curso de capacitação eles não 
dão assim as soluções pra gente, mas eles jogavam as ideias, e eram ideias assim difíceis de colocar em 
prática, mas eram ideias agradáveis que nos levavam a pensar que seria uma saída, que a gente pode 
tentar sim que podia dar certo né. E eu cheguei à escola, nossa! Foi muito bom pra mim, porque eu ouvi e 
assim, repassei para os meus colegas lá, mas, como eles não tinham participado desse curso, porque foi 
limitado o número de vagas, então eles não estavam com a mesma motivação e confiança que eu. Então 
assim, em algumas escolas a aceitação foi maior, em outras foi menos, mas, enfim, eu acho assim, que, 
pra gente desenvolver um trabalho a gente tem que ser motivado. Eu fui motivada. Mas, os meus colegas, 
só por mim não deu certo, eles tinham que ter sido motivado pela escola, pela equipe de supervisão, 
motivados assim, como é que eu vou te falar. Porque eu cheguei motivada, então eu estava com ideias, 
estava colocando em prática minhas ideias. Estava acreditando. Então, quando a gente acredita a gente 
passa isso para os alunos. A gente trabalha a autoestima deles.  
 
4. Para finalizar nossa conversa de hoje, nessa entrevista, então, gostaria de saber como 
você conseguiu perceber os avanços dos seus alunos da classe de aceleração do turno 
vespertino – sujeitos que participaram da nossa pesquisa – porque você não os conhecia 
antes, não conhecia suas dificuldades anteriores? 
 
Então, eu fui me pautando, quanto ao desempenho quantitativo, nas avaliações diagnósticas, e, no aspecto 
qualitativo, no que eu ia observando e vivenciando. Mas, não foi fácil, isso aí se deu só agora, que eu to 
finalizando do ano. E olha, pra você ver, eu não fui muito fora não. Não fui muito fora, por quê? Porque o 
processo de acompanhar o caderno, acompanhar a letra, acompanhar a autoestima dele, ele vai mudando, 
vai modelando. Você sabe aqueles alunos assim mais complicados, porque a gente não acompanha todos, 
não dá conta de acompanhar todos, não atinge todos. Mas assim, o que você se identifica, a gente 
identifica, com alguns, você consegue acompanhar aqueles ali, e por ser projeto, um que você consegue 
identificar, já é uma coisa boa. E eu te falei também, você lembra que eu te falei, que o Edy e o JJ eles 
não eram alunos de PAV? Então, e eu não os conhecia, não conhecia, mas eles mostraram pra mim que 
eles são capazes, que eles sentiram a vontade ali de tá no projeto, aquele pessoal ali, né. Aí começa a 
conversar com outros professores que já foram professores deles, ai você vê ali uma diferença aqui, outra 
ali, igual, foi com a professora de história deles dos anos anteriores, ela me falou do JJ, falou assim que 
ele não rendia nada, entendeu, e hoje ele tá fazendo, tá rendendo.  Então ela sentiu uma maturidade da 
parte dele a partir do momento em que ele começou no PAV. Não é uma conversa pra sondar perfil de 
aluno, o que eu mesma fui contra no início da entrevista, mas é uma conversa pra entender os pequenos 
avanços dos alunos, uma conversa com uma perspectiva positiva.  
 
 



ANEXO AC – Transcrição da 4ª Entrevista1 com a Professora de Matemática 
 
Data de realização: 23/12/2009 
 
Conteúdo da presente entrevista: Comentários finais da professora de matemática com algumas 
observações acerca do desenvolvimento do Projeto durante o ano letivo de 2009.  
 
 

1. Professora, nesta última entrevista gostaria de combinar assim, eu falo uma palavra-chave e 
você faz as suas considerações no âmbito dela, na direção da temática da pesquisa, pode ser?  
 
Tudo bem. Vamos lá.  
 

2. Ok. Então vamos começar pela palavra “disponibilidade”.  

Olha, existem muitas declarações no projeto que demonstram a profunda expectativa em torno do trabalho do 
professor junto a esses alunos multirrepetentes, então, isso deixou os professores muito sufocados, incomodados 
com a imensa responsabilidade que estava sendo atribuída à eles, o que chocava com alguns fatores que 
escapavam à suas possibilidades, por exemplo, a falta de tempo para se dedicarem ao Projeto, e nesse caso eu me 
incluo também. Como  a gente, com a baixa remuneração salarial precisa dobrar ou até triplicar turno de trabalho 
para aumentar a renda familiar, então, a gente não dispõe do tempo necessário para dedicar como precisa. Então, 
eu acho que esse é um item importante pra ser pensado pelos governos. Eu acho que se tivesse tido mais tempo, 
mais disponibilidade, o trabalho teria sido melhor, poder-se-ia ter trabalhado melhor as dificuldades dos alunos. 
Isso me frustrou muito. Isso é frustrante para qualquer profissional comprometido com seu trabalho. Saber que é 
importante, necessário, mas não ter condições, não ter como fazer aquilo.  

3. A palavra agora é uma frase: “O PAV como uma metodologia alternativa”. Além disso, os 
professores salientavam o fato dessas propostas limitarem a solução dos problemas de 
defasagem e distorção dos alunos multirrepetentes meramente à esfera metodológica, sem 
considerar a existência de outras variáveis, como pode ser verificado no extrato de entrevista a 
seguir:  
 

O trabalho no Projeto precisa ser realmente diferenciado, porque lida com alunos que já têm um histórico de 
repetência. Mas, não é um problema só de metodologia de ensino não, vai mais além. Vejo que não temos 
condições de resolver tudo sozinhos. A proposta é boa, mas se limita muito, limita muito a solução dos 
problemas de defasagem dos alunos, de distorção escolar, meramente à esfera metodológica, sem considerar a 
existência de outras variáveis. No entanto, devo admitir que, embora não seja uma questão apenas metodológica, 
a nossa parcela como docente é essa: a de tentar ajudar na parte da aprendizagem por meio da utilização de 
metodologias diferenciadas para tentar contemplar a maior parte deles, mas, já convencidos de que a questão é 
bem mais ampla.  

 

4. “Trabalho diferenciado para os alunos no PAV”. 
 
Procurei trabalhar, assim, mesmo com toda limitação de recurso didático eu ainda procurei trabalhar, porque 
assim, eles, se você pedir uma tesourinha para os alunos eles não traziam. Não porque eles não tenham, mas por 
falta de acompanhamento mesmo, acompanhamento familiar.  Eu achei falta de acompanhamento assim, da 
família. Tem alunos ali que eu não conheço os pais, nunca tive a oportunidade de falar com eles. O aluno Rag, 
por exemplo, foi um aluno super difícil. Eu passei o ano inteiro querendo conhecer os pais dele, trocar algumas 
ideias, pedir apoio, mas não consegui, eles nunca vieram à escola, e então nem sei quem são os pais dele. A 

1 Essa entrevista também, à semelhança da 2ª e 3ª (09 e 18 /12/2009, respectivamente) não tinha sido planejada 
e, também não continha um roteiro prévio, tendo sido, portanto resultante de momentos de diálogo no campo, 
entre a professora de matemática e a pesquisadora, que foram considerados importantes na análise dos resultados 
dessa pesquisa, estando, por isso mesmo, contemplado no capítulo IV deste trabalho.  



gente pedia no conselho de classe pra chamar os pais, mas os pais não apareciam. Outra coisa que interfere é 
que, o que acontece aqui na escola: os pais são chamados, mas quem conversa com eles não são os professores, é 
a supervisão ou orientação. E eu acho que tinha de ser o professor, ou então, pelo menos, repassar o que foi 
conversado para ele – o professor, ele tem de ficar a par dos problemas familiares do aluno pra poder até 
compreender melhor esse aluno dentro da escola.  
 
5. “Seu trabalho pedagógico com a classe de aceleração investigada”.  
 
Então, eu acredito que tem que ser mesmo um trabalho diferenciado, porque assim, eu cheguei a ouvir de aluno – 
porque lá tinha aluno bem crítico né – cheguei a ouvir de alguns deles assim: __ Nossa, mas eu já vi isso, eu já 
aprendi isso! Aí, quando a gente questionava como é que resolve né, eles não sabiam. Então assim, eles 
demonstravam que não tinham aprendido, tinha até visto, se lembrava vagamente, ma também, não daquela 
forma. Então, eu precisava explorar outra linguagem, outra forma, pra ver se os atingia de alguma forma. Porque 
lembrar e aprender são coisas diferentes. Então, eu procurei assim, na medida da minha disponibilidade de 
tempo, como já te falei, que foi muito corrido, eu procurei estar trazendo jogos com eles, recortes, jornais, 
panfletos, então eu utilizei bastante isso.  
 

6. Perfil dos alunos. 

Assim, não sei se posso dizer que seja um perfil, na verdade o que vou dizer refere-se à uma classe, à classe que 
trabalhei, mas, é importante pensar sobre esse perfil. Eu achei assim que, cada um dos alunos tinha certa 
dificuldade. Os dois alunos que tinha te falado em entrevista anterior, o JJ e o Rique, eu achei assim que eles não 
tinham dificuldade de aprendizagem, mas, em algum momento, no ensino regular, mesmo sem conhecê-los eu 
posso dizer que eles devem ter tido algum problema emocional. Igual assim, o Edy, eu podia avaliar ele como 
assim, ele aprende, mas ele tem uma certa dificuldade de estar expressando ali na escrita, porque ele se expressa 
muito bem na fala, no questionamento, na argumentação, mas, na hora de escrever nas provas, nos lugares ali, 
parece que ele não sabia colocar no papel o que ele sabe, então tem uma limitação. Igual outro aluno que eu pude 
avaliar que é o Keca também, eu tive assim, nossa, eu nunca tinha trabalhado assim com um aluno que me 
mostrasse que era capaz de raciocinar tão bem na matemática e não conseguir expressar esse raciocínio na 
escrita. Ele tem um excelente raciocínio, até tem uma memória boa, porque assim, eu vou usar a divisão – uma 
dificuldade da grande maioria dos alunos lá – então, ele sabia dividir as continhas, mas na hora de escrever ali 
ele não sabia, mas o processo com alguém escrevendo, quando eles sentavam em duplas, então ele sabia 
expressar bem, ele sabia orientar os colegas como deveria ser o processo de resolver.  

7. Frustrações e expectativas 
 
Então, é como te falei na primeira entrevista. No início do trabalho nesse Projeto eu sentia que pelo número de 
alunos por turma isso seria um ponto positivo, daria pra desenvolver um trabalho bom. A proposta 
interdisciplinar, e tudo mais, eu acreditei que aquela seria uma chance ímpar, quase um sonho para professores 
em uma escola pública estadual. A minha expectativa era a de que ia funcionar, até porque a proposta dizia que 
teria um supervisor pra gente. Aí, foi passando o tempo, o que foi acontecendo? Foi como já tinha te falado 
antes, fui me sentindo como uma ilha, isolada, sozinha, desamparada, um barco fraco em meio a um mar agitado, 
desconhecido. Então, eu procurei fazer a minha parte da melhor maneira possível. Dentro da ideologia que 
estava sendo proposta, mas do meu jeito. Se estava no caminho ou não isso eu não tenho clareza, apenas algumas 
ideias. Então eu tenho essa frustração, de pensar que poderia ter sido diferente, se tivesse havido mais apoio, 
mais assistência, mais preparo, mais interesse de quem elaborou, sabe. Por alguns alunos, não sei quantos, eu 
pude fazer alguma coisa, que estava ao meu alcance, mas para outros, eu não pude. Foi o caso do Tita, que foi 
um menino apático, e que particularmente não consegui avaliar nenhum tipo de emoção, ou sentimento, ou 
aprendizagem nele, uma vez que ele faltava muito e quando estava ficava isolado, eu não conseguia fazê-lo 
participar de nenhuma atividade, em grupo ou outra modalidade. Tentei tudo que eu sabia, mas não consegui. 
Outro caso foi o da Lia. Pelo grau de dificuldade dela, ela se encontra num estágio assim que eu, como 
profissional, não consigo fazer quase nada por ela. Eu não tenho nenhuma experiência com o caso dela.  
 
 
8. “Autoconceito”  
 
Então, você me perguntou na primeira entrevista que fizemos no dia 23 de outubro, se essa experiência atuando 
no Projeto PAV conseguiu melhorar meu autoconceito, elevar minha autoestima, e a minha resposta hoje, ou, 
meu comentário hoje não vai ser muito diferente do que foi naquele dia, ou seja, eu não sei bem se é por aí, de 
autoconceito e tal, mas uma coisa eu sei: foi que eu trabalhei muito comigo mesma, que todo mundo é capaz de 



aprender. Só que não da mesma forma, e que eu, como professora tenho muito haver com isso. Até aqui, mesmo 
com todas as dificuldades, sinto que cumpri meu papel, dentro do possível.  Mas tenho muito que aprender ainda 
sobre esses alunos e sobre o trabalho pedagógico para esse perfil. Sei que é necessário empenho e interesse de 
todos nessa direção.  Então, se elevou ou não, eu não sei, mas, de muitas formas mexeu sim com essa questão.  
 

9. “PAV como projeto temporário”  
 
Então, uma das afirmações fortes lá no texto do PAV, é que essa iniciativa não tem a intenção de ser permanente, 
isto é, pretende ser temporário. O que dá margem a entender que o interesse é apenas o de corrigir a distorção 
idade/ano de escolaridade e acabar, mas, não é o que temos visto desde o surgimento de Projetos assim em 
outros estados no Brasil. Olha, na minha visão, já não era pra existir projetos de aceleração mais, ou seja, se 
esses projetos, essa política veio pra corrigir uma demanda de alunos que estavam fora da faixa etária, então já 
cumpriu seu papel. Se já acelerou todo mundo, pra que continuar acelerando? Por que, mesmo tendo sido 
elaborado para ser temporário, tem se tornado em muitos casos uma política permanente?  Olha, nessa minha 
experiência na educação eu posso dizer que uma resposta para isso é que o Projeto não consegue terminar porque 
sempre está tendo demanda. A escola continua precisando desse espaço pra cumprir seu papel de fazer o aluno 
aprender. O fato é que tem aluno chegando do 1º, 5º ano com defasagem, e defasagens sérias. Uma espécie de 
cadeia, uma dificuldade vai sendo carregada de um ano para o outro e permanecendo como uma barreira 
prejudicial ao aluno em sua aprendizagem, ou seja, o fracasso se repete. E por quê? Porque não se toca no ensino 
regular, não se desenvolvem ações de prevenção no ensino regular. É preciso enxergar que, se nada for feito 
nessa modalidade novas demandas vão surgindo e ai, o Projeto nunca pode terminar. Outra coisa, até mesmo 
para esses meninos em distorção, não sei se o PAV aumenta o problema, se diminui o problema, isso eu não sei, 
não tenho clareza. O PAV, no meu ponto de vista é uma solução paliativa, porque não a sinto como definitiva, 
não sei até que ponto esse menino PAV vai pra frente, se vai arrumar emprego, entendeu? Então, tem que 
pesquisar isso, a seqüência desse menino do PAV, isso é uma coisa pra pesquisar.  

10. “Desafios de ensinar matemática no PAV”.  
  
Cada um dos alunos ali tinha uma dificuldade diferente, mas tem aluno também que não tinha dificuldade de 
aprendizagem propriamente dita. Por exemplo, o JJ e o Rique, eles não tinham dificuldade de aprendizagem 
como os outros alunos, mas, em algum momento, no ensino regular, eles devem ter tido algum problema 
emocional que desencadeou nessas reprovações. Outro exemplo, o Edy, um aluno que eu posso dizer que 
aprende, mas que tem dificuldade em expressar na escrita o que sabe oralmente, no questionamento, na 
argumentação, então ele tem essa limitação.  Outro aluno que também apresentou essa dificuldade foi o Keca, 
nossa! Até muito mais que o Edy, assim, nunca tinha trabalhado antes com um aluno que me mostrasse que era 
tão capaz de entender a matemática e não conseguir expressar na escrita. Ele tem um excelente raciocínio, até 
tem uma memória boa, porque assim, eu vou usar a divisão – uma dificuldade da grande maioria dos alunos lá – 
então, ele sabia dividir as continhas, mas na hora de escrever ali, ele não sabia, mas o processo, com alguém 
escrevendo pra ele, quando eles sentavam em dupla, né - porque eu gostava de trabalhar em duplas ou mais 
alunos – então ele sabia expressar bem, ele sabia orientar os colegas como deveria ser o processo de resolver, 
mas ele mesmo não conseguia desenvolvê-lo, a não ser oralmente. Então assim, foram muitos desafios, é um 
público diferenciado, tem a semelhança do critério de encaminhamento, mas, como já falei em diversos outros 
momentos em conversa com você que, existem peculiaridades que os tornam diversos. O que posso dizer sobre o 
desafio de trabalhar no PAV é que o que me deu forças pra chegar até o final desse trabalho foi exatamente o 
desafio de ter que estimulá-los, e, sobretudo de compreender a extrema necessidade desses alunos em ter da 
minha parte essa força. Muitas vezes pensei que não ia conseguir. Senti-me completamente impotente.  
 
 
11. “Informática como estratégia educativa no PAV” 
 
Assim, embora eu tenha declarado que não utilizei a informática com os alunos da minha classe de aceleração 
esse ano, e apontei algumas razões pelas quais esse trabalho não foi possível, considero um trabalho muito 
importante, necessário até. Eu acho que o computador, principalmente com o apoio da internet, deveria fazer 
parte do projeto sim, porque eles são alunos muito visuais. Daria pra trabalhar bastante, porque, apesar de eu não 
ter trabalhado informática com eles, eu tenho acesso a programas que eu conheço e sei trabalhar que seria assim 
muito legal assim se a gente tivesse apoio de outras pessoas dentro da escola pra estarem ajudando a acompanhar 
esses alunos. Porque você ter um atendimento individualizado de 20 pessoas no computador eu acho 
complicado, mas eu acho que se tivesse o apoio de pelo menos mais uma pessoa daria pra você fazer um 
excelente trabalho, uma vez que a informática ela é o que o aluno precisa no sentido assim de chamar a atenção, 
de visualizar, de estimular, seria assim, o ideal. Creio que seria uma possibilidade a mais, uma alternativa no 



ensino para esses alunos. Eu até fui fazer uma capacitação em informática educativa, mas já foi no final do ano, 
agora em novembro que eu consegui, e mesmo assim foi muito difícil porque foi oferecida nas escolas, mas o 
professor não foi liberado das aulas pra participar e, como durou uma semana ficaria muito caro pagar por conta 
um professor. O que é uma ironia, não é? Pra ganhar, o valor correspondente é pouco, mas, pra pagar alguém pra 
nos substituir, uma semana inteira de aulas – eu que faço mais de 40 horas semanais – fica caro, não podia dispor 
desse valor. Aí eu participei da capacitação, mas tive que fazer trabalhando, ou seja, nos horários que eu tinha 
aula eu vinha e dava as aulas, depois voltava pra capacitação. Então eu fiz o curso assim, com bastante 
dificuldade. Então, eles te oferecem oportunidade, mas não te dão condições de aproveitá-la.  



ANEXO AD – Transcrição da entrevista1 com o Professor de Geografia da classe de 
aceleração investigada 
 
Data de realização: 17/12/2009 
 
Pseudônimo: José  
 
 
1. Como você concebe o projeto PAV? 
 
José: Socialmente existe mesmo essa demanda de alunos defasados, em distorção idade-série. O sistema 
educacional foi deixando, a própria sociedade foi deixando esses alunos pra trás e, deveria sim haver um 
programa que acelerasse a aprendizagem, eu sou de acordo com esse sistema com esse programa, com o 
currículo, eu só não concordo com a filosofia do projeto, da maneira que ele foi implantado, ou seja, de 
cima pra baixo, sem ver as necessidades reais desses estudantes.  
 
2. Você falou em implantação, o que dá ideia de imposição. Esse Projeto foi uma 
obrigatoriedade para as escolas públicas ou essas tiveram a opção de escolher se 
aceitariam desenvolvê-lo ou não?  
 
José: Não, não foi uma opção das escolas, foi sugerido pela SEE/MG mas também não foi uma sugestão, 
foi elaborado pela SEE/MG e implantado nas escolas de Minas Gerais onde havia muito aluno em 
distorção idade/ano de escolaridade. Só que teve escola que precisava do Projeto mas se recusou a aceitá-
lo, deu um jeito daqui outro dali e acabou que não implementou o Projeto.  
 
 
3. E, você falou que as escolas não tiveram a opção de escolher aceitar ou não o PAV, 
como foi isso? 

 
José: É, foi falado várias vezes durante a capacitação que participei em Belo Horizonte, que o diretor que 
não aceitasse o PAV podia ser exonerado, podia receber alguma sanção por parte da SEE/MG. Eles 
deixaram bem claro lá que nós somos empregados e precisamos assumir os projetos da SEE, e aí, 
indiretamente essa fala atinge o professor né, porque se você não quiser dar aula lá no PAV, se você se 
negar, o que vai acontecer? Não vai ter professor pra dar aula lá. Eu cheguei a questionar isso, mas, não 
deram resposta.  
 
3.1. Mas você falou que algumas escolas não assumiram o PAV. Qual é a diferença, isto 
é, por que algumas escolas puderam recusar e outras não? 

 
José: É, isso aconteceu mesmo, mas ninguém fala sobre o assunto, ninguém explica nada direito. Aqui na 
nossa cidade eu sei de uma escola ai, uma escola até grande, quase do porte da nossa aqui, e que tinha 
aluno em distorção, mas, não assumiu o PAV como Projeto não. Isso aconteceu, eu penso, é porque o 
diretor da outra escola é mais experiente. As escolas com direção nova todas assumiram.  

 
 

3.2. Nesse período em que estou aqui no campo, acompanhando a pesquisa, percebi 
certa insatisfação dos professores do Projeto, então, gostaria de saber como foi o 
processo de seleção do corpo docente nesse primeiro ano de implantação do Projeto 
nesta escola?  
 
José: Olha, eu sei que os professores para atuar nesses Projetos precisam atender a um determinado 
perfil, e concordo com esse critério, mas, a impressão que eu tive, não no meu caso, é que muitos 
professores que foram selecionados para o PAV nesse ano foi para completar sua carga horária, ou seja, 
porque não tinha aula a não ser as turmas do PAV, aí ele teve que ir lá dar aula no PAV. Assim, eu não 
senti estímulo nenhum em dar aula nesse projeto. Não houve uma reunião com esses professores, 

                                                
 



inclusive comigo, pra sensibilizar a gente pra dar aula nessas classes, explicar se foi porque atendemos a 
essa e essa característica/requisito. Mas não, pra mim foi entregue um horário de aula que eu tive que ir 
lá, cumprir a carga horária, então, a 1ª oportunidade que eu tive de deixar uma turma eu deixei uma das 
classes do PAV, se eu tivesse tido oportunidade de deixar a outra eu tinha deixado, por conta das 
dificuldades, da falta de apoio.  
 
3.3. Mas, você não foi consultado se desejava trabalhar no Projeto, se tinha esse perfil?  
 
José: Não, eu não fui consultado, eu não escolhi trabalhar no PAV. Vou te contar que jeito que eu 
conheci o PAV: eu saí aqui da escola no final do ano como professor dos nonos anos do ensino regular; 
quando eu cheguei aqui, no início do outro ano, eu peguei o horário e estava lá: PAV. Eu não sabia o que 
era isso. Nunca tinha ouvido falar, porque a gente estava de férias. E aí, que eles falaram aqui na sala dos 
professores, que era um projeto de aceleração e tal. Então, não foi uma escolha não, e eu não conhecia. Aí 
eu passei a estudar, a ler na internet, as coisas que tem sobre o programa, por conta própria, tudo por 
conta própria.   
  
4. Além da insatisfação referente ao processo de seleção para atuar no PAV, presenciei 
também diálogos entre os professores sobre outros motivos que levaram à insatisfações, 
como por exemplo o fato de não se sentirem preparados para assumir uma proposta 
diferenciada de educação, uma proposta que fugia, ou, pelo menos escapava à forma 
tradicional de desenvolver às aulas, tanto em termos do público-alvo, quanto da 
dinâmica pedagógica que estava sendo sugerida. O que você pode comentar acerca 
disso?  
 
José: Então, eu sou um dos que não fiquei satisfeito por conta disso, ou seja, não me senti preparado para 
trabalhar com esses alunos, porque o próprio público exige um trabalho diferenciado, já que já tiveram 
experiências anteriores, no ensino regular, nas quais eles não foram bem sucedidos. Então, pra você 
entender, por exemplo, tem um aluno lá, o Rag, eu não sei se eu posso falar isso, mas, ele tem uma 
conduta diferenciada. Agora, eu não sei se a indisciplina dele é gerada pela incapacidade dele 
compreender as coisas, ou se é o contrário, a indisciplina é que atrapalha ele. Teve uma vez que ele ficou 
aqui dentro com a orientadora durante cinco horários pra ela ajudá-lo a fazer uma atividade que eu tinha 
proposto e mesmo assim ele não deu conta, então eu te pergunto: Qual foi a ajuda que o governo me deu 
pra eu trabalhar no PAV? Muitas vezes não sabemos o que fazer, como agir, são alunos que precisam de 
um trabalho diferenciado, porque o trabalho comum eles já tiveram nos anos anteriores.   
 
 
5. Tem também uma questão que foi muito debatida durante todo esse ano e que ouvi 
muito também por parte dos professores, que é o fato de que o trabalho no PAV é mais 
difícil e desafiador, exige mais do professor, do que no ensino regular, uma vez que se 
trata de alunos multirrepetentes e com autoestima fragilizada, além das defasagens mais 
acentuadas. Como você vê essa questão? Realmente você considera esse trabalho no 
PAV mais difícil?  
 
José: Sim, porque são alunos que já tem um histórico diferente, de frustração. Agora, não sei se você vai 
me perguntar ai como é que isso deveria ser feito, mas, a primeira sugestão que eu tenho é que esses 
professores, que trabalham no projeto, deveriam ter uma exclusividade, ou seja, serem exclusivos no 
Projeto, não assumir muitas turmas, nem assumir turmas no ensino regular, mas apenas no Projeto. 
Deveria também ser oferecido a eles, dentro do seu cargo, um tempo maior para o preparo de material, ser 
capacitados de forma mais efetiva e acompanhados durante o processo de desenvolvimento de seu 
trabalho no Projeto. Porque, pensando bem, para esse professor, seu cargo no PAV, em termos legais, é 
apenas mais uma turma na qual ministra aulas, tiro base por mim, por exemplo, o governo não reconhece 
que eu trabalho num projeto especial e que aquilo ali demanda mais tempo da minha parte do que nas 
turmas regulares, pela própria característica do grupo atendido nesse Projeto.  
 
 
 



6. Mas, houve alguma capacitação inicial para vocês professores que haviam sido 
selecionados para trabalhar no PAV?  
 

José: O Estado deu uma capacitação em março. Quer dizer, primeiro a gente começou a trabalhar, sem 
saber nada do projeto, depois eles chamaram dois professores pra capacitar. Eu fui um deles, mas porque 
eu pedi e insisti muito para ir. O outro foi a professora de Matemática. Nós fomos lá, a Belo Horizonte. 
Nós ficamos lá três dias. Mas, tudo já estava pronto, fomos apenas pra constatar, nada foi modificado 
desde então. Foi também uma capacitação pra mostrar pro Estado. Foi usada pra tirar muitas fotos das 
pessoas lá, isso depois pra ser usado em campanha eleitoral, pra falar que o governo treinou os 
professores. Lá ficou bem claro que o interesse deles não era pedagógico, ou cognitivo, mas sim 
econômico. O governo está querendo tirar essa ‘leva’ de menino. Quando foi colocado lá, que na 
Secretaria da Educação tem “tantos mil alunos que estavam defasados”, e que precisava liberar essa vaga, 
resolver o problema do Ideb, de distorção do estado de Minas, então ficou claríssimo que é muito mais 
uma questão numérica do que propriamente uma política consistente de recuperação de defasagens e da 
trajetória escolar do aluno.  
 
6.1. Então quer dizer que vocês começaram o ano sem material, sem capacitação?  

 
José: E sem currículo. Nós fomos pra sala de aula sem saber o que deveria ser feito dentro daquela sala. 
Aí, quando eu tive o primeiro contato com os meninos, aí o que eu fiz? Eu peguei o currículo da série 
regular correspondente, dei uma enxugada bastante nele e apliquei aos alunos no PAV.  
 
7. Também presenciei muitas vezes os professores comentarem sobre a carga horária de 
trabalho do PAV, isto é, a necessidade de que no currículo houvesse uma carga horária 
separada para o trabalho no Projeto fora da sala de aula, destinada ao preparo das aulas, 
escolha do material, dentre outros pontos. O que você pode falar sobre isso?  
 
José: Então, essa questão da carga horária eu mesmo, muitas vezes mencionei. Acho muito difícil 
trabalhar no PAV porque é uma clientela que precisa de aulas diferenciadas mesmo, porque, como já falei 
várias vezes, pelas aulas comuns, cotidianas eles já passaram, então, se for pra participar de um projeto 
pra ter aulas tradicionais, nos mesmos moldes das que eles já tiveram e não aprenderam, não funciona. No 
entanto, o governo não se preocupou com isso. Ficou uma questão muito teórica no Projeto. Realmente o 
que está escrito lá sobre trabalhar por meio de Projetos, e de forma interdisciplinar é o ideal para esses 
alunos, mas, ninguém responde sobre como isso pode ser feito dentro da nossa realidade, tendo em vista 
que a maioria de nós cumpre jornada dupla ou tripla de trabalho. Enfim, itens desse tipo é que nos levam 
a desanimar de um Projeto que até poderia realmente dar certo.  
 
 
7.1. Então você considera que a questão da disponibilidade de tempo para se dedicar ao 
Projeto, ao trabalho pedagógico com os alunos da aceleração constitui-se em um dos 
pontos fundamentais para que esse Projeto dê certo?  
 
José: Com certeza. Não é apenas isso, como já temos conversado desde o início, mas, sem dúvidas é um 
dos pontos básicos que devem ser discutidos e considerados. Esses alunos são alunos que já têm um 
histórico diferente e por isso uma das sugestões que tenho é que os professores que trabalham no projeto 
deveriam ter uma exclusividade no projeto, um tempo maior para o preparo de material, porque pra mim, 
no meu cargo, na questão legal, é só mais uma turma em que atuo. O governo não reconhece que o 
trabalho num projeto desses é um trabalho especial, demanda mais tempo do que nas turmas regulares, 
pela própria característica do grupo.  

 
 
7.2. Com relação a esse trabalho ser mais difícil, exatamente por necessitar de mais 
tempo, mais estratégias e mais recursos, os professores também destacaram sobre a 
responsabilidade quase que exclusiva que o Projeto coloca sobre o Professor e que isso 
é muito preocupante, já que cria uma expectativa muito grande em cima do trabalho do 



Professor, sem, no entanto oferecer a ele as condições necessárias para isso. O que você 
pode destacar com relação a isso?  
 
José: Então, eu tinha falado muito sobre isso, sobre o fato do Projeto colocar o Professor como a figura 
central do Processo, como se a solução de todos os problemas de aprendizagem dos alunos estivessem no 
domínio do professor, esquecendo-se, no entanto dos inúmeros outros fatores envolvidos nessa questão. O 
que penso é que o trabalho num projeto desses é um trabalho especial, e isso demanda mais tempo de nós, 
do que nas outras turmas, do regular, pela própria característica do grupo, e a realidade é que nós 
professores que trabalhamos no PAV não damos conta dessa responsabilidade sozinhos, tanto pela 
precariedade de nossa profissão, ao termos que nos dividir entre, duas ou três escolas, quanto 
principalmente pela falta de apoio, preparo e suporte desse pessoal que implanta os projetos. Por isso 
mesmo que no ano que vem eu vou fazer valer os meus direitos aqui na escola. Porque eu não quero 
trabalhar no PAV mais. Por conta disso, porque eu não sou exclusivo nesse programa, eu não tenho 
tempo pra ficar trabalhando nisso, é uma coisa que demanda tempo, demanda um jogo de cintura muito 
maior, que nas outras classes, do ensino regular, a gente enfrenta mais problemas lá do que no ensino 
regular.   
 
 
8. Então, aproveitando que estamos falando sobre as dificuldades no desenvolvimento 
do trabalho pedagógico no contexto das classes de aceleração, gostaria de saber quais as 
dificuldades que você encontrou ao trabalhar nesse projeto, além da carga horária que 
você mencionou?   

 
José: Principalmente dificuldades disciplinares. O PAV reuniu muitos alunos com problema de 
indisciplina. Aí você pode perguntar se esse não é também um problema que ocorre no ensino regular. 
Bom, que existe no ensino regular existe, mas, lá é um, dois alunos, e no Projeto a gente tem assim 80% 
da sala com graves problemas disciplinares.  

 
 
8.1. O que você considera como “graves problemas disciplinares”?  

 
José: A falta de respeito uns com os outros, por exemplo. Lá é assim: se um deles fala alguma coisa que o 
outro não agrada, esse parte pra violência, quer bater, etc. Levanta ali mesmo, na sala de aula, nem se 
importam se tem professor na sala ou não. Tem também os palavrões. Eles falam muitos palavrões, 
palavras pesadas, e tudo. Outra coisa que muito me impressiona também são as conversas deles na aula, 
às vezes eu presto atenção quando eles estão fazendo exercício, e escuto os assuntos, pois, eles falam sem 
se preocupar se tem alguém ouvindo. Eles falam muito de “mala”, de droga, coisas assim. Têm muita 
dificuldade de concentração, não conseguem fazer uma atividade por muito tempo, logo se desinteressam.   

 
9. E, até por estarmos falando em questões disciplinares, você considera que, tendo 
retirado esses alunos multirrepetentes das salas de ensino regular, melhorou essas 
classes? 

  
José: Acho. Olha, eu sou professor nos 9º anos regulares de manhã. No ano passado (2008) eu lecionei 
nessas turmas regulares, e aqui na escola ainda não tinha PAV, o índice de reprovação foi muito elevado, 
esse ano já caiu bastante, mas por quê? Porque retiraram muitos alunos que não conseguiam acompanhar, 
e por outro lado nós, professores também não podíamos caminhar num ritmo adequado aos outros alunos, 
que não tinham as mesmas dificuldades, ai, depois que retiraram os alunos mais fracos, mais defasados, 
nós pudemos desenvolver nossas aulas num ritmo melhor, atendendo mais aos alunos que acompanhavam 
sem problemas. Então, considero sim que melhorou, tanto na questão disciplinar, quanto em termos de 
rendimento. Deu uma enxugada nas salas regulares.  
 
10. Outro item que também foi muito debatido entre os professores, foi sobre a grande 
defasagem de alfabetização e letramento dos alunos do PAV, identificadas por todos os 
professores em suas respectivas disciplinas. Houve uma queixa muito grande em cima 
dessa questão, principalmente por não se ter organizado as classes de alfabetização e 
letramento citada no próprio Projeto. O que você tem a dizer nesse caso?  



José: Olha, esses meninos precisam ser alfabetizados porque eles não sabem nem ler, nem escrever. Eu 
levei algumas redações que eles fizeram na minha disciplina, para a coordenadora geral do Projeto, em 
Belo Horizonte quando fui fazer a capacitação, então ela esclareceu que a escola tinha duas opções: 
montar uma turma de letramento, ou uma de tempo Integral. Só que, para formar a turma de letramento 
esses alunos seriam retirados desse ambiente (de aceleração), seriam atendidos por um professor 
alfabetizador contratado para essa finalidade e só retornariam para sua turma original, de aceleração, 
quando recuperassem a defasagem. No entanto essa turma de alfabetização não iria funcionar aqui na 
escola, então a impressão é a de que a escola estava perdendo esses alunos e por isso a escola preferiu o 
Tempo Integral, porque essa sim funcionaria aqui na escola. Agora, alguns desses alunos até foram para o 
Tempo Integral, ficaram lá, estão lá até hoje. Outros foram e não ficaram, e outros nem foram, embora 
precisassem muito ir, pela defasagem que apresentavam. Quanto aos que foram e estão lá ainda, eu, 
particularmente, não senti que conseguiram um avanço significativo, e eu não estou falando de nota não, 
mas das próprias atividades, de atitudes e de conhecimento, então, eu não sei até que ponto foi mais 
vantajoso para esses meninos o Tempo Integral no lugar dessas turmas, eu acho até que são duas coisas 
diferentes, que uma coisa não excluía a outra, mas, foi interpretado assim, então, fazer o que agora, né?  
 

11. Agora, falando sobre o material didático destinado ao trabalho pedagógico nas 
classes de aceleração, ouvi também você, e outros professores também, comentar sobre 
os livros didáticos, sobre a inadequação desse material para o público para o qual foram 
elaborados. Gostaria que esclarecesse melhor essa questão, principalmente porque você 
chegou a afirmar que o livro do PAV não foi elaborado para esses alunos.  

 
José: Isso. Quando fomos naquela capacitação que te falei, em Belo Horizonte, além de tudo que 
ouvimos acerca dos propósitos do PAV, fomos também analisar o livro didático. Foi por área, cada 
professor fazia a discussão com os outros da mesma área. Ai nós observamos no final de tudo que, esses 
livros não haviam sido elaborados para o Projeto de Aceleração de Minas Gerais não. A impressão foi a 
de que foram concebidos para os alunos em distorção do estado de São Paulo e com idade mais avançada 
em relação aos nossos PAVs em Minas. Tiro por base o livro de geografia, pois, o conteúdo constante 
neste livro destinado ao primeiro período – 6º e 7º anos – é constituído de textos muito longos; a 
diagramação do livro é péssima, as imagens são ruins, o vocabulário utilizado é profundo, pra aquele 
nível de aluno, então ele é um material, que não estimula aprendizagem do aluno.  

 
 

11.1. Então quer dizer que, na sua visão, não houve uma preocupação pedagógica na 
elaboração do material?  

 
José: Não houve. Inclusive tinha professores lá de diversas localidades de Minas, e, a grande maioria 
criticou o material, ai eles recolheram esses livros, mas eu consegui ganhar um kit para a escola e tive a 
possibilidade de analisar com mais cuidado depois. E o interessante foi que lá nesse encontro falaram que 
iriam fazer as modificações nos livros, sugeridas pelos professores na análise do material, isso foi em 
março. No entanto, quando esses livros chegaram à escola, constatamos que nada havia sido modificado, 
mas que era exatamente o mesmo material, mudou apenas a capa.  
 

12. Por falar em trabalho pedagógico não observei, durante o período de 
acompanhamento no campo, dessa classe de aceleração, um trabalho com esses alunos 
em termos de informática, isto é, não observei aulas que levassem os alunos para a sala 
de informática e desenvolvesse os conteúdos com o auxílio do computador e/ou da 
internet. Você já utilizou a informática com os alunos do Projeto?  
José: Não.  
 
12.1. E com os alunos do ensino regular, você já utilizou? 
José: Já, algumas vezes.  
 
12.2. Você poderia justificar por que não utilizou com os alunos do PAV?  
José: Realizei com os alunos do ensino regular e não com os do PAV porque os meninos do Projeto têm 
dificuldades na leitura e escrita, como já tínhamos conversado no início. Além disso, são apenas 50 



minutos cada aula, e, pela minha experiência em sair com os alunos da sala e ir para a sala de informática, 
contando ainda que seria eu sozinho com esses alunos, sei que não seria uma aula proveitosa porque o 
tempo seria insuficiente, além do que eu precisaria de auxílio de mais alguém pra estar dando orientações 
aos alunos, ajudando-os a desenvolver as atividades. Então, não levei porque sinceramente eu achei 
difícil, achei que não teria o resultado que esperava. Os meninos do ensino regular são mais ágeis na 
leitura do que os do PAV e mesmo assim, quando os levei lá, tive alguns contratempos por estar sozinho 
pra orientar a todos. Como te falei, acho que existem coisas que esses alunos estão precisando muito mais 
do que aulas na sala de informática, como, por exemplo, aprender a ler bem, escrever e interpretar.  
 

13. Então, pra finalizar gostaria de saber se você acredita que posteriormente, egressos 
do PAV, ao serem reinseridos na escolaridade regular, esses alunos conseguirão 
acompanhar a nova realidade e se aprenderam o suficiente na classe de aceleração para 
garantir o prosseguimento de seus estudos sem mais prejuízos em sua trajetória escolar.  
 
José: Olha, acredito que aprovados eles serão, serão também acelerados, mas não vão conseguir as 
competências e habilidades mínimas necessárias que garantam o prosseguimento de seus estudos com 
sucesso. Outra coisa que é preciso pensar é que não estarão aptos a competir no mercado de trabalho, com 
os outros alunos, das séries regulares, ou seja, de todo jeito ele vai ter um papel na mão – o diploma – mas 
a exclusão dele vai continuar.  
 
 
13.1. Então você pensa que os alunos que passaram pelas classes de aceleração não 
terão as mesmas chances de sucesso que os alunos do ensino regular?  
 
José: Olha, pra ser bem sincero eu acredito que não. Dizem que esses projetos tipo PAV garantem 
igualdade de oportunidade para os alunos com relação aos do ensino regular, mas não concordo e não 
vejo assim, pela própria característica do grupo, por tudo que envolve esses alunos, a visão das pessoas, 
enfim. Não podemos dizer que as oportunidades serão as mesmas porque sempre haverá o peso da 
diferença de qualidade e de nível de conhecimento. Os alunos do PAV não competirão com igualdade 
com os outros – nem com os que são do ensino regular, nem com aqueles que estudam em escola 
particular, que dispõe de muito mais recursos e qualidade de ensino que eles. Os alunos do PAV têm a 
garantia de avanço na escolaridade, ainda que não consigam vencer suas defasagens de conhecimento, e 
isso pode fazer com que eles não adquiram as habilidades que os tornarão aptos para competir com os 
outros alunos. É lamentável, mas muitos desses alunos do PAV até poderão conseguir terminar sua 
escolaridade regular, mas não vão conseguir ir muito longe, fazer uma faculdade, por exemplo, por 
motivos muito óbvios: a baixa condição sócio-econômica deles. Acredito que, pra uma parcela ínfima 
desses alunos a escola realmente será decisiva na sua melhoria de vida.  
 

  
13.2. E o que te dá tanta segurança em falar isso? 
 
José: Estou tirando por base a geografia. A carga horária, por exemplo, foi reduzida em relação às outras 
disciplinas. O currículo enviado pra nós desconsiderou uma sequência de conteúdos importantes para eles 
darem sequência no ensino médio; só pra você ter ideia não tem nada de geografia física no currículo no 
PAV, eles estudam um assunto que é a geografia urbana no 1º período, e no 2º, eles estudam sobre 
globalização; são dois assuntos apenas. E ai o que o currículo fez, pegou outras duas disciplinas que são a 
Língua Portuguesa e a Matemática e colocaram sete aulas pra cada uma, e, particularmente como na 
geografia eles escrevem muito, eu não vi um progresso nessa parte, desses alunos, a escrita ainda muito 
aquém do que deveria. Uma fala de forma muito incorreta, eles não têm seqüência de raciocínio quando 
escrevem.  

 
 
13.3. Então você afirma que vai haver aluno que vai passar sem saber? 

 
José: Vai. Essa é a minha maior frustração de estar no projeto, é que os alunos ali eles são aprovados sem 
vencer a defasagem de conhecimento. E como eles conseguiram isso? Porque infelizmente, eu assumo a 
minha parcela de culpa, porque eu tive que baixar demais o nível das avaliações pra que eles 
conseguissem fazer.  



ANEXO AE – Transcrição da Entrevista1 com a Diretora da Escola investigada 

 
 
Data de realização: 19/08/2010 
Pseudônimo2: Diretora  
 
Experiência Profissional: Docência na disciplina de Língua Portuguesa e Redação 
durante 24 anos (período de 1983 a 2007); como diretora da escola desde 2007.  
 
 
Primeira parte: (questões 01 – 06) – informações gerais da escola. 
 
 
1. Em que ano a escola foi fundada? Quando deixou de ser polivalente? 

 
Esta escola completou no ano passado - 2009 – 35 anos de existência, tendo sido fundada em 1974 – 
inaugurada em 1975, na gestão do governador Rondon Pacheco. Foi criada dentro de um Projeto 
denominado Escolas Polivalentes - escolas que foram criadas para ser centros de excelência e escolas-
modelo com o objetivo de preparar os jovens para a vida profissional, suprindo, a sociedade, em termos 
de desenvolvimento industrial, de mão-de-obra qualificada.  Em nossa cidade essa foi a única escola 
criada nesses moldes, funcionando dentro dessa linha até o ano de 1979 – gestão do governador 
Francelino Pereira dos Santos – vindo a deixar de ser Polivalente em 31 de julho do referido ano. Assim, 
a escola passou a funcionar no padrão de outras Escolas Públicas Estaduais, recebendo o nome que até 
então, a designa.   
 
2. Que novidade as escolas polivalentes trouxeram?  

 
Banco do livro (empréstimo); Colegiado escolar; Conselhos de classe; Reuniões de área e planejamento 
pedagógico – feiras científicas – maior proximidade família – escola – direção – professores e alunos. 
Depois passou pra todas as escolas porque deu resultado. 
 
3. Percebemos que ainda existe no currículo desta escola a disciplina “técnicas 
agrícolas” para o 6º ano. Por que ainda se preserva essa disciplina no currículo da 
escola?  

 
Porque é uma demanda dos alunos, por ser cidade do interior possui muitas hortas na cidade, a horta aqui 
ajuda na merenda, aqui é uma região do interior que tem muita terra pra cultivar. Acreditamos que tem 
muito haver com a realidade de nossa cidade.  
 
4. Como você caracteriza a população de alunos atendida aqui na escola (2009), quanto 
ao fator sócio-econômico?  

 
Olha, a única pesquisa que foi feita sobre isso foi em 2006, quando coordenei a elaboração do Projeto 
Político Pedagógico da escola - PPP. O que eu percebi. Percebi que os alunos têm muita facilidade de 
comprar aqui (notinha, com prazo, etc) então eles parecem ter muito mais do que na verdade têm. Mas, 
quando chegamos mais perto das famílias vemos que eles não têm aquela vida que pensávamos, que 
deixam transparecer na escola. Considero que a clientela atendida pela nossa escola é de nível médio para 
baixo, mas não de acordo com os parâmetros nacionais (daí seria baixo), mas pelo contexto da cidade 

1 Por uma questão de organização das ideias, a entrevista foi dividida em duas partes: a primeira – 
questões de 01 a 06 – contendo informações gerais da escola e, a segunda – questões de 07 a 17 – 
contendo informações relacionadas especificamente ao Projeto PAV que estava sendo implementado na 
escola.   
2 Conforme já esclarecido durante esse trabalho de pesquisa, o nome da diretora não será divulgado 



considero médio-baixa, por causa da facilidade de comprar, etc. até dentista é mais fácil, pois, como ele te 
conhece, ele facilita pra você, por isso que o nível de vida aparenta ser melhor.   
 
5. Como se dá a relação escola-família nesta escola? 

 
Sempre que existe um problema com aluno convoca individualmente os pais, e tem também a reunião de 
pais, uma ao final de cada bimestre. Nas missas de formatura, festa junina, etc, convida família e 
comunidade.    
 
6. Como você vê a participação da família com esta escola e qual a importância desse 
envolvimento (em todos os aspectos)?  
 
No geral acho que os pais gostam muito desta escola e sentem-se muito seguros em relação a ela. Sinto 
que as famílias mais humildes pensam que os alunos estando aqui, vamos resolver todos os problemas, 
que a gente encaminha, orienta. Com isso, deixam muito só a nosso cargo mesmo. Outros pais acham que 
a escola cobra muito dos alunos no sentido pedagógico e de comportamento (pedagógico e disciplinar), 
outros já gostam, elogiam. Então, é isso.  
 
 
Segunda parte: (questões 7 – 17 ) – especificamente relacionada ao Projeto PAV em 
implementação na escola.  
 
7. Ter assumido o PAV nesta escola foi uma opção ou uma determinação da Secretaria 
de Estado da Educação de Minas Gerais?  
 
A aceitação desse projeto aqui na escola não foi uma opção nossa, mas uma proposta da SEE/MG que não 
perguntou se queríamos ou não, apenas enviou o ofício pra a SRE de nossa cidade e esta nos encaminhou 
e ai o Projeto veio pra cá. Sei que tem escola ai que, como a nossa tinha demanda, mas que não aceitou o 
Projeto. Não sei como, mas conseguiu. Sei que não pode fazer isso, mas fez. Mas, não quis comprar briga 
não, porque aqui a gente tinha demanda mesmo [...] o problema foi que depois, alunos de outras escolas 
foram encaminhados para o PAV daqui da nossa escola e isso dificultou muito o nosso trabalho.  
 
 
8. Porque o PAV I não foi montado de manhã? 
 
Não teve demanda. Por conveniência, para que os alunos ficassem com a turminha mais nova, que são os 
da tarde.  

 
9. O que você pensa sobre o projeto “Acelerar para Vencer” – PAV?  
 
Penso, vivencio que pra alguns realmente dá resultado. Eles realmente aprendem, conseguem o objetivo 
que é finalizar aquela etapa. Alguns alunos realmente precisavam era disso aí - uma sala especial, 
agrupamento diferente, com um tempo diferente, muito embora, devido à dimensão do sistema 
educacional e a outros diversos fatores envolvidos, acaba tendo alguns pontos negativos – porque a gente 
não consegue organizá-los totalmente fiel aos objetivos do projeto.    
 
10. Então você considera que era realmente necessária a formação das classes de 
aceleração da aprendizagem aqui na escola?  
 
Sim. Havia muitos alunos em distorção e essa situação de atraso escolar configurava-se como um 
transtorno, para a escola, mas, sobretudo para os próprios alunos envolvidos nessas situações de atraso 
escolar, uma vez que, os alunos com idade além para a série que freqüentava, acabava por se sentir mal na 
turma, e não rendia o que precisava, inclusive, muitas vezes gerando mais indisciplina na sala, 
incorrendo, muitas vezes em situações de desentendimento com os professores e com os colegas também, 
sem contar os prejuízos disso em sua autoestima. Isso estava acarretando uma elevação na taxa de evasão 
escolar aqui na escola.  



11. Esta escola recebeu algum recurso financeiro para aplicar no projeto (recursos 
repassados para as escolas para investimento no Projeto, o que envolve capacitação de 
pessoal, recursos didáticos, material pedagógico, sobretudo investimento no professor, 
com sua valorização profissional). Quantas vezes no ano? Esses recursos foram 
suficientes?  
 
Desde que começou o projeto aqui na escola – 2009 - nunca veio recurso separado. Com a constituição do 
PAV aqui na escola, houve apenas o aumento da verba comum, proporcional ao número de alunos. O 
único recurso separado que veio foi R$ 1000,00 para a compra de livros de literatura na Bienal do Livro 
em Belo Horizonte.  
 
12. Segundo orientações constantes no texto do Projeto Acelerar para Vencer, se o aluno 
que freqüenta as classes de aceleração não superar sua defasagem, inclusive de 
alfabetização e letramento, poderão ser organizados grupos temporários de alunos para 
atendimento diferenciado e serão indicados professores para trabalhar nestes grupos. 
Aqui nessa escola existe algum planejamento nesse sentido? 
 
Olha, nesse período em que o PAV está funcionando aqui na escola, já foram detectados casos graves de 
defasagem de alfabetização e letramento, então, por isso mesmo, dentro da liberdade que a SEE/MG 
concedeu às escolas para algumas iniciativas, está a adoção do Projeto “Escola de Tempo Integral”, que 
inclusive adotamos também aqui na escola a fim de atender, não somente os alunos do PAV com essas 
defasagens, mas também outros alunos do Ensino Regular, para que, dessa forma, possamos tentar evitar 
a formação de nova demanda de alunos defasados e a carência da permanência das classes de aceleração 
na escola.  

 
13. Como foi a receptividade ao Projeto por parte dos pais dos alunos que foram 
encaminhados às classes de aceleração aqui na escola?  
 
Olha, o que observei foi que, os pais que pertencem às classes menos favorecidas apoiaram totalmente o 
Projeto e confiam nele; acham que é algo bom para seus filhos. Muito embora não participem ativamente 
da vida de seus filhos, nem da escola, uma vez que a maioria trabalha o dia todo e não dispõe de tempo 
para estar vindo à escola. Quanto aos pais que pertencem às classes sociais um pouco melhores, esses não 
apoiaram, e declararam isso abertamente, neste caso, um dos motivos alegados para a rejeição ao Projeto 
foi por acreditarem que, participando desse projeto seus filhos ficarão com algum estigma, vitimas de 
algum tipo de preconceito.  
 
14. Como você percebe que os professores concebem esse projeto?  
 
Infelizmente, existe o preconceito de que é mais difícil trabalhar com esses alunos, que a exigência é 
maior, e que não tem tanto retorno positivo, isto é, nem sempre conseguem aprender o que se ensina. 
Algumas vezes já encontrei professores que nunca trabalharam antes no Projeto e que nem conhecem os 
alunos, falando mal da sala, que a turma é muito difícil, que não compensa pegar aula lá não, ninguém 
agüenta. Enfim, coisas do gênero. Outras vezes encontro professores que gostam de trabalhar com esse 
perfil de alunos. Mas o difícil nesses casos é que não dá sempre pra designar para o Projeto somente os 
professores que gostam desse trabalho, porque há uma lei, uma regra que tem que ser seguida na escola; 
existem os direitos dos servidores, além da questão da organização dos horários de aula desses 
professores que estão sempre atrelados às outras escolas nas quais trabalham, como já havia esclarecido 
antes.  
 
15. Como foi o processo de seleção para atuar como docente no PAV?  
 
Na verdade não houve um “processo de seleção”. As coisas ocorreram como sempre ocorrem dentro da 
escola, isto é, os professores mais antigos de casa e que são efetivos na escola têm certo direito de 
escolher em quais turmas querem trabalhar, depois vem os demais professores. Admito que uma das 
grandes dificuldades na gestão desse processo tem sido principalmente a aceitação da proposta do PAV 
por parte dos professores. Olha, diante de todas as outras dificuldades que tivemos e ainda temos, 



confesso que a maior delas tem sido a aceitação do Projeto por parte dos professores. Reclamações de que 
é mais difícil, de que exige mais, e de que não tem tanto retorno positivo. Pedagogicamente o correto era 
distribuir os professores de acordo com suas habilidades, inclusive com sua disponibilidade de tempo, e 
também sua experiência em trabalhos com Projetos – o chamado ajuste pedagógico, mas, muitas vezes 
isso não é possível. Penso que o correto mesmo seria atuar no projeto apenas os professores que tivessem 
mais perfil pra esse trabalho, mas, infelizmente, na escola pública não temos esse privilégio, de fazer 
esses ajustes pedagógicos, ainda que seja para o bem dos alunos e da Educação.  

 
 

16. Você poderia falar um pouco sobre esse “perfil” docente para atuar no PAV 
orientado no texto do Projeto?  
 
Então, segundo o Projeto PAV (MINAS GERAIS, 2008, p. 16) existe um perfil necessário ao professor 
como condição ou critério para atuar no PAV, isto é, para atuar junto aos alunos com defasagem escolar, 
com histórico de multirrepetência ou evasão, o professor deve ter um perfil coerente com a proposta de 
aceleração.  Dentre as características constantes nesse perfil destaco: disponibilidade e comprometimento 
para buscar sua capacitação em serviço e através de seminários, cursos e encontros; interesse em trabalhar 
no Projeto e realizar todas as ações nele previstas; identificação com a clientela; presença efetiva na 
escola. No entanto acrescento a dificuldade de o professor hoje ter esse perfil, ou,pelo menos se 
aproximar dele, sobretudo o professor de escola pública. Apenas o gestor escolar não tem condições de 
proporcionar essa formação e possibilidades para que esse professor venha a obter esse perfil. É preciso 
efetivo compromisso político com essa questão.  

 
17. Dentre as funções do gestor escolar neste projeto, destaca-se: “Zelar pela formação 
continuada dos professores envolvidos, garantindo encontros periódicos com os 
especialistas para estudos e orientação necessárias” (MINAS GERAIS, 2008, p. 15). 
Você sente que teve condições e suporte para desempenhar esse papel? 
 
Então, foi o que acabei de mencionar. Não senti que tive condições suficientes para gerir esse processo. 
Faltaram muitos detalhes importantes para que isso ocorresse, como por exemplo, um acompanhamento 
mais assíduo dos gestores do Projeto, dos órgãos elaboradores da proposta, porque a sensação foi a de que 
implantaram e deixaram em nossas mãos todo o restante do processo. Entendo que está sendo uma 
experiência nova, de implementação, mas, muito faltou no sentido de amadurecimento da proposta, foi 
tudo muito rápido, penso que deveria ter sido mais discutido antes de implantar. Por isso também nós 
gestores da escola ficamos à mercê dessas iniciativas mais pontuais e consistentes por parte dos gestores 
superiores, principalmente no que diz respeito à gestão do corpo docente, que, a meu ver é uma das 
principais questões a serem repensadas neste processo. Para atuar no PAV é preciso antes de tudo apoio, 
capacitação, formação continuada, e isso, a escola não tem muitas vezes condições para proporcionar, de 
forma que, vão sendo gerados muitos desconfortos para os professores, sem condições adequadas de 
trabalho, o que, acaba consequentemente, gerando o empobrecimento do atendimento às diferenças 
individuais dos alunos participantes do projeto, pois, a falta de preparo docente aliado à sua insatisfação, 
podem implicar, muitas vezes, em uma prática pedagógica que pouco contribui com o atendimento às 
reais necessidades desses alunos. 
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