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RESUMO 

 

O presente trabalho monográfico faz uma análise sobre os desdobramentos da 
aplicação do projeto “A hora da virada”, em uma escola pública do município de 
São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é contribuir com reflexões 
sobre as contribuições do projeto para o sucesso escolar dos educandos em 
condições de fracasso. Para isso, utilizamos entrevistas com docentes da rede 
que serão avaliadas neste estudo. Além disso, para a melhor compreensão 
dessas práticas e desse cotidiano, aprofundaremos nossos estudos nos conceitos 
defendidos por Patto (2015), Algebaile (2009) e outros autores para a discussão 
sobre a efetividade do projeto no desenvolvimento dos discentes. 
 
Palavras-chave: Fracasso escolar; Correção de Fluxo escolar; Classes de 
aceleração da aprendizagem; Escola pública; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ABSTRACT 

 
This monographic work analyzes the splits of the application of the project “A Hora 

da Virada”, in a public school in the city of São Gonçalo, in the state of Rio de 

Janeiro. The objective is to contribute with reflections on the project's contributions 

to the school success of students in conditions of failure. For this, we used 

interviews with teachers that work in public schools and these interviews will be 

evaluated in this study. In addition, for a better understanding of these practices 

and daily life, we will deepen our studies on the concepts defended by Patto 

(2015), Algebaile (2009) and other authors to discuss the effectiveness of the 

project in the development of students. 

Keywords: School failure; School Flow Correction; Acceleration classes of learning; 

Public school; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cada ano o número de alunos, sejam eles crianças ou jovens, em condição 

de fracasso escolar aumenta. Pesquisas mostram que grande parte das crianças 

de classes populares não consegue atingir o mínimo de escolaridade exigido por 

lei. 

 De acordo com o Censo escolar de 2018 (BRASIL, 2018), a taxa de distorção 

idade-série no Rio de janeiro era de 18% em todo o Ensino Básico, sendo 23% 

nos anos iniciais e 38% nos anos finais. A taxa de 22% de distorção idade e série 

aplicam-se às escolas públicas, sendo 22% na rede municipal de ensino. Já nas 

escolas privadas esses números são menores e giram em torno de 7%.  

Muitas são as explicações para o fracasso escolar das classes populares. Na 

maioria das versões, a culpa do fracasso é colocada na família e no aluno. 

Sabendo que o sucesso e o fracasso escolar estão para além das dificuldades 

socioculturais e intelectuais dos educandos e que são produtos de uma cultura de 

exclusão e da estrutura do sistema de ensino, este trabalho tem como objetivo 

estudar as contribuições das classes de aceleração da aprendizagem para o 

sucesso escolar dos educandos em condições de fracasso, isto é, se essas 

classes são realmente eficazes no combate ao fracasso escolar, se ao saírem 

dessas turmas e retornarem às turmas regulares esses alunos conseguem se 

desenvolver bem (acompanhar o ritmo da turma) segundo a estrutura do nosso 

sistema de ensino.  

Sua ênfase recaiu sobre o que é fracasso escolar; o que são classes de 

aceleração; análises sobre as classes de aceleração do município de São Gonçalo 

e a descrição dos fatores que levam ao sucesso ou ao fracasso escolar dessas 

classes. 

 A metodologia utilizada será uma pesquisa bibliográfica sobre os temas 

fracasso escolar e de classes de aceleração da aprendizagem, com os autores 

como Maria Helena Souza Patto, Eveline Algebaile, Mônica Peregrino, Nadir Zago, 

Bernard Lahire, Pierre Bourdieu, entre outros, e uma pesquisa de campo, mais 

especificamente um estudo de caso, com os professores de uma Escola Municipal 

do município de São Gonçalo que trabalharam com o projeto “A hora da virada”.  
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O trabalho está estruturado da seguinte maneira: após a Introdução, temos o 

Capítulo 2 onde é realizado um levantamento bibliográfico explicando a origem do 

fracasso escolar, como este tema surgiu e quais as suas diferentes teorias.  

No Capítulo 3, “A escola pesquisada”, que faz uma caracterização do caso a 

ser pesquisado, por meio da descrição do tempo, dos aspectos físicos, das 

condições materiais e da organização das pessoas neste espaço, como 

interagem, como são as relações, enquanto que no Capítulo 4, fazemos um 

levantamento dos principais programas voltados para amenizar ou acabar com o 

fracasso escolar, citando inclusive a origem dos programas para diminuir a 

distorção idade-série e suas implicações para a qualidade do ensino dos alunos.  

Depois, no Capítulo 5, abordamos os resultados do projeto segundo os 

professores da escola pesquisada, a partir de entrevistas realizadas em campo. 

Finalizaremos, trazendo as principais reflexões sobre esta pesquisa, nas 

conclusões.  

O estudo de caso é apresentado por Yin (2001) como um instrumento de 

pesquisa utilizado em muitas situações, como: política, ciência política e pesquisa 

em administração pública; sociologia e psicologia comunitária; estudos 

organizacionais e gerenciais;  pesquisa de planejamento regional e municipal, 

como estudos de plantas, bairros, ou instituições públicas, supervisão de 

dissertações e teses nas ciências sociais e outras disciplinas acadêmicas e 

profissionais.  

Esta estratégia de pesquisa não tem apenas o foco na coleta de dados ou 

no trabalho de campo, ele também lida com o planejamento, a análise e a 

exposição de ideias. O autor sustenta que um estudo de caso não necessita ter 

uma interpretação completa nos casos de ensino, contudo em pesquisas deve 

apresentar dados empíricos.  

Ainda salienta que o estudo de caso contribui para a compreensão que temos 

dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos. E também 

assegura que: 

Em resumo,  estudo de caso permite uma investigação para se 
preservar as características holísticas e significativas dos eventos 
da vida real - tais como ciclos da vida individuais, processos 
organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões 
urbanas, relações internacionais e maturação de alguns setores. 
(YIN, 2001, p. 21) 
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Yin afirma que os estudos de caso além de ser uma estratégia exploratória, 

também pode ser descritivo e explanatório. Ainda ressalta que as fontes de dados 

de um estudo de caso podem ser documentais, por meio destas é possível 

consolidar evidências de outras fontes. Além disso, podem fornecer pistas sobre 

outros elementos da pesquisa. 

As fontes de dados também podem ser por meio de entrevistas, estas 

podem ser feitas de três maneiras: abertas (para extrair fatos e opiniões); focadas 

(com perguntas pré-formuladas que servem para confirmar o que o investigador 

pensa sobre determinada circunstância); e estruturadas (com perguntas pré-

formuladas e respostas fechadas). 

 

2. O QUE É FRACASSO ESCOLAR? 

 

O fracasso escolar no Brasil é um assunto que é discutido há bastante tempo 

em nosso país.  

 

 

Fonte: QEdu (https://www.qedu.org.br/estado/119-rio-de-janeiro/distorcao-idade-

serie?dependence=5&localization=0&stageId=initial_years&year=2017) 

 

O fracasso escolar é explicado por vários pontos de vistas. Na concepção das 

políticas educacionais ele é relacionado aos elevados índices de evasão e 

repetência nas escolas de Ensino Fundamental do Brasil. 

https://www.qedu.org.br/estado/119-rio-de-janeiro/distorcao-idade-serie?dependence=5&localization=0&stageId=initial_years&year=2017
https://www.qedu.org.br/estado/119-rio-de-janeiro/distorcao-idade-serie?dependence=5&localization=0&stageId=initial_years&year=2017
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De acordo com Patto (2015), com o advento da República do Brasil em 1889, 

os ideais liberais ficam mais presentes devido ao patrocínio intelectual do 

liberalismo. Embora já tivesse sido criada uma lei que tornava obrigatória a criação 

de escolas primárias em todas as cidades, vilas e lugarejos, a educação escolar 

ainda era privilégio de poucos, menos de 3% da população frequentava a escola e 

90% da população adulta era analfabeta.  

As reformas educacionais planejadas a partir de 1920 tinham princípios 

escolanovistas, pois entendiam a escola como uma instituição de suma 

importância nas mudanças sociais democratizantes. Sobre esse movimento, a 

autora destaca dois aspectos importantes dessa teoria da educação, que constitui 

uma das vertentes das pesquisas sobre o fracasso escolar. A primeira é que a 

nova pedagogia não culpabilizava o aluno por suas dificuldades de aprendizagem 

e sim os métodos de ensino; a segunda é o reconhecimento da especificidade 

psicológica da criança. 

Estudos de Fernandes (2005) afirmam que na década de 1920 já existiam 

estudos sobre a promoção automática para amenizar os casos de repetência. É, 

entretanto, na década de 1950 que esses estudos se tornam mais efetivos pelo 

fato do Brasil apresentar os índices mais elevados da América Latina. Para ela, as 

causas do fracasso escolar são as avaliações e a cultura da exclusão social. 

Até 1930, o Brasil ainda não tinha um sistema de educação popular. A partir 

dessa década que o crescimento da rede pública de ensino torna-se realidade. Os 

anos 1920 foram importantes para que isso acontecesse. Ainda nesse período a 

psicologia começará a ser considerada no país como uma prática de diagnóstico e 

a defender a ideia do fracasso escolar como um problema psíquico 

(FERNANDES, 2005).  

Cruz (2014) afirma que nas décadas de 1950 e 1960 a sociologia da 

educação foi consolidada como campo de pesquisa. A partir da década de 50 

vários levantamentos sobre os sistemas escolares foram financiados pelo poder 

público com o intuito de conhecer o seu funcionamento. 

         Dentre eles está o Relatório Coleman, que foi realizado nos Estados 

Unidos em 1966, este documento é resultado de uma pesquisa sobre as 

desigualdades de oportunidades educacionais entre os jovens de acordo com a 
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sua cor, raça, religião, origem social e nacional nos estabelecimentos oficiais do 

país. 

Nesta pesquisa mais de quinhentos mil alunos norte-americanos 

matriculados em escolas primárias e secundárias foram investigados, também 

foram analisadas as condições socioeconômicas, as condições físicas das escolas 

e características relativas aos docentes. Os resultados deste estudo evidenciaram 

que o desempenho dos alunos estava associado ao nível socioeconômico dos 

próprios. 

         A autora ainda afirma que, de acordo com Brooke e Soares (2008), 

este resultado pareceu reforçar que as escolas estadunidenses são reprodutoras 

das desigualdades sociais  e culturais do país. 

         Cruz (2014) ressalta que o Relatório Coleman trouxe uma importante 

contribuição para o debate sociológico sobre o papel da escola e este funcionou 

como uma espécie de ponto de partida para diversos estudos que foram 

desenvolvidos após a sua publicação. 

Nos anos 1970 se aceita no Brasil a justificativa de que o fracasso escolar 

das crianças das classes populares é compreensível por vários motivos: o aceite 

da sociedade ao capitalismo; a crença na cultura racista e elitista brasileira a 

respeito da incapacidade de pobres, negros e mestiços, reforçando o 

subdesenvolvimento econômico do país, explicado também por uma escassez 

cultural e intelectual, cuja restituição era essencial para ser proclamado o “milagre 

brasileiro”; a pobreza e miséria atraiu a atenção de educadores sensíveis, porém 

despreparados teoricamente para criticar o discurso ideológico. Outro fator 

importante é sobre desinteresse e a indiferença de classes populares pela escola. 

Patto (2015) afirma que em muitos artigos de revistas dos anos 70 é possível 

observar estereótipos e preconceitos em relação aos integrantes dos segmentos 

mais empobrecidos das classes populares.  

A análise do diagnóstico da crise de ensino detectou que os índices de 

evasão e repetência na escola pública elementar permaneceram intocáveis apesar 

de todas as medidas tomadas pelos políticos, pelos pesquisadores e educadores.  
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2.1 EXPLICAÇÕES SOBRE O FRACASSO ESCOLAR 

 

Serão utilizados como base os estudos de Patto (2015), Arroyo (1992) e 

Spozati (2000) para a compreensão do fracasso escolar. De acordo com Patto 

(2015), as explicações do chamado fracasso escolar das classes populares tinham 

inicialmente, na virada do século, a ideia de que as crianças de classes populares 

tinham problemas físicos e sensoriais, intelectuais e neurológicos, emocionais e 

de ajustamento. Dos primeiros anos da década de setenta até recentemente 

defende-se a ideia da carência cultural, isto é as crianças dessas classes não se 

sairiam bem nas escolas, pois faziam parte de uma cultura diferente da cultura de 

“classe média” na qual a escola está estruturada. 

Em seu livro, Patto (2015) defende que a produção do fracasso escolar está 

na inadequação da escola para as crianças da classe trabalhadora, os professores 

esperam encontrar um aluno pronto em atitudes e dominando certos conteúdos, 

porém não encontram e veem isso como um problema do aluno. A causa da 

ineficiência da escola é pensar a educação das classes populares de modo 

dominante, acreditando na crença da inferioridade da massa subalterna. 

Arroyo (1992) defende que existe a "cultura do fracasso", isto é, a escola está 

estruturada a excluir e que reproduzimos esta cultura através de rótulos de 

fracassados, preconceitos de raça, gênero, classe e através da reprovação. A 

cultura da exclusão faz parte de todas as instituições sociais brasileiras e que o 

sucesso/fracasso escolar se dá por meio do sistema escolar brasileiro, onde a 

cultura da exclusão está materializada. Estudos mostram que alunos chegam à 

escola reprováveis e com baixo capital cultural. A cultura escolar rotula e 

estigmatiza esses alunos como incapazes para o processo de ensino-

aprendizagem. 

Ainda afirma que o fracasso escolar está relacionado a determinantes 

estruturais, condições sociais de alunos e professores, condições de trabalho na 

escola e também tem estreita relação com o sistema seriado e disciplinar. O autor 

assegura que boa parte dos conteúdos lecionados nas escolas são conceitos 

descartáveis, que nós adultos não utilizamos no exercício de nossa cidadania.  

Para Arroyo, pensar na cultura do sucesso escolar será necessário pensar um 

sistema de ensino que olhe a necessidade humanista do aluno retirando assim o 
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caráter elitista que está presente na estrutura escolar e garantindo o direito a 

educação que é negado por posições elitistas. Ele defende que é necessário que 

se reorganize o sistema educacional, suas formas de ensinar, avaliar e acabar 

com a cultura da exclusão. 

Spozati (2000) propõe pensar o fracasso/sucesso escolar tendo em vista o não 

fracasso, que indica uma inclusão social. Para ela alfabetizar-se é uma das pré-

condições para o não fracasso (inclusão), ter vagas em escolas é outra, ter 

registro ao nascer é outra, conseguir sobreviver até os cinco anos de idade é 

outra. O que leva a exclusão de crianças e jovens na escola é o distanciamento da 

escola com sua realidade. A escola é considerada um local de construção da 

cidadania, entretanto nega a realidade de seus alunos não os fazendo se 

considerarem cidadãos de seu bairro, cidade e país. Não basta investir em 

educação para ter uma sociedade justa e igualitária. É preciso rever o currículo 

escolar para que estes valorizem a inclusão através dos conteúdos e propostas 

próximas da realidade do alunado. 

 Os três autores explicam que o fracasso escolar está relacionado à 

estrutura do sistema de ensino e o entende como uma forma de exclusão social. 

Além disso defendem que o sistema de ensino brasileiro está formulado com 

estereótipos de preconceitos e elitistas nos quais são reproduzidos aos alunos. 

 

2.2 A PSICOLOGIZAÇÃO DO FRACASSO  

De acordo com Patto (2015) as ideias racistas e os pensamentos sobre a 

psicologização do fracasso começam a ser divulgadas nos primeiros anos do 

século XIX com as teorias do médico e filósofo francês Cabanis, que defendia a 

ideia de que a origem da espécie humana é múltipla, o que o fazia chegar à 

conclusão de que existem raças distintas e psiquicamente desiguais. E com os 

estudos da escola norte-americana, que alegava com estudos de crânios 

escavados de cemitérios das classes mais altas da sociedade se diferiam das 

classes mais pobres. Além de ser uma forma de explicar a dominação de outros 

povos, o racismo foi uma forma de defender as diferenças entre classes nos 

países com linha divisória de classes. 

A psicologia diferencial defende a ideia da igualdade de oportunidades, que 

a ascensão social estava possível a todos e que os que não conseguiriam atingi-la 
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justificava-se pela falta de inteligência, de força moral ou energia. Entre esses 

estavam trabalhadores pobres da cidade. Colocando em foco essa visão, 

diminuiu-se a ênfase no critério racial, isto é, de que pessoas negras seriam 

incapazes ou teriam um desenvolvimento intelectual inferior ao das pessoas 

brancas. 

Segundo Portela e Pires (2007) a psicologia diferencial surgiu na virada do 

século, no ano de 1895 através de um artigo de Binet e Henri. Naquele tempo os 

autores afirmavam que a psicologia diferencial era um estudo novo e complexo e 

que suas maiores dificuldades eram com os estudos da natureza e o alcance das 

diferenças individuais e a descoberta das inter-relações dos processos mentais 

dos indivíduos. 

Penna (2007) define psicologia diferencial como a vertente da psicologia 

que estuda a variabilidade do ser humano, entendendo que cada pessoa se 

desenvolve de uma maneira diferente e cada indivíduo possui uma maneira de 

acomodar as ideias e assimilar mentalmente um conteúdo. 

 

2.3 A IDEOLOGIA LIBERAL 

 O liberalismo surge a partir da segunda metade do século XVII, sendo a 

ideologia da burguesia em ascensão e do modo de produção capitalista: 

 

[...] o liberalismo surgiu como expressão historicamente necessária 
do modo de produção capitalista, não só na sua fase de 
estruturação e consolidação – na qual o liberalismo foi imposto 
como visão de mundo, através da qual a burguesia dirigiu o 
processo de luta contra a antiga ordem e de construção da nova – 
como também nas fases seguintes, de crescente expansionismo, 
nas quais a burguesia precisou de disponibilidade subjetiva para 
que o capitalismo fosse aceito como natural e necessário, 
identificado a progresso, desenvolvimento, democracia, liberdade, 
etc. Sob essa perspectiva o liberalismo não é só a primeira 
ideologia, mas é fundante da própria ideologia como categoria 
concreta da ordem capitalista (WARDE, 1984, p. 26). 

 

Assim como o capitalismo, o liberalismo passou por várias modificações. A 

evolução do proletariado e a ameaça de internacionalização de sua luta foram 
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primordiais para que o discurso liberal fosse alterado, mas que o seu caráter 

universal fosse preservado. 

Meurer (2012) afirma que por meio dos cinco princípios liberais 

(individualidade, liberdade, propriedade, igualdade e democracia), foi propagada a 

ideia de que no capitalismo, a sociedade é aberta e, por isso, possibilitaria a 

“mobilidade social”, opondo-se a antiga sociedade que era fundamentada. Ainda 

defende que a construção da sociedade aberta está associada à educação, pois, 

através dela seria possível a criação de igualdades e abertura de oportunidades. 

Ferraro (2009) sustenta que o movimento de alfabetização e de busca de 

instrução escolar em geral foi retomado devido ao desenvolvimento do comércio e 

das grandes revoluções ocorridas na segunda metade do séc. XVIII, a Revolução 

Industrial, A Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. O 

Capitalismo e a Ideologia Liberal desde o início mantiveram uma relação 

conflituosa com a escola, pois, apesar de a educação ser apresentada como 

condição para o crescimento individual ela também despertava temor. O autor 

utiliza os pensamentos de três principais pensadores do liberalismo (Bernard 

Mandeville, Adam Smith e Marquês de Condorcet) para mostrar a disputa em 

torno da educação: 

Bernard Mandeville defende que um povo instruído é um povo perigoso. 

Para ele a educação de qualidade a todos é ameaçadora, pois quanto mais 

instruídos mais chances haveria de um povo insurgir contra o poder estabelecido. 

Mandeville alega que a educação deve ser totalmente privada e que os 

trabalhadores deveriam ficar longe de tudo o que tivesse relação com o seu 

trabalho, pois assim não haveria problemas econômicos. Além disso, a educação 

seria limitada aos homens. 

Já o liberalismo de Adam Smith assegura que os trabalhadores devem 

receber uma instrução mínima (calcular, ler e escrever) para que houvesse uma 

reparação das desigualdades geradas pela divisão do trabalho. Defendia o direito 

a educação a todos os homens. 

Por fim, o liberalismo do Marquês de Condorcet favorece uma educação 

comum, laica, obrigatória, pública e gratuita a todos os indivíduos (inclusive as 

mulheres). Para ele a escola deveria ensinar conteúdos universais e conteúdos 

específicos a cada profissão. 
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Ferraro (2009) alega que no Brasil a ideia de uma educação comum a todos 

que nivele os indivíduos é estranha dado que grande parte da população que veio 

a formar a classe trabalhadora brasileira é advinda de famílias de trabalhadores 

que, historicamente, sempre foram vistos como ferramentas de trabalho passíveis 

de castigos físicos e humilhações morais. O que fez com que o pensamento liberal 

somado às necessidades das elites se perpetuasse. 

Segundo Leibão (2015) o conceito de liberdade adotado no Brasil pela 

classe dominante foi o conceito de liberdade de propriedade, apropriou-se dos 

escravos e o Estado não tinha envolvimento sobre a concepção de educação, 

sendo esta destinada às populações mais privilegiadas. Para o autor a escola 

pública, gratuita, laica e de qualidade tiveram poucos avanços nas propostas 

educacionais na constituição de 1988. Além disso, assegura que: 

 

[...] que desde que o liberalismo se instituiu como ideologia de 

frações de classe dominante na sociedade brasileira, não houve, 

por parte dos liberais, um compromisso com o desenvolvimento da 

escola pública enquanto potencial geradora de inclusão social e 

auxiliadora na supressão de desigualdades historicamente 

construídas desde o período colonial, e que foram reforçadas tanto 

no período imperial, quanto nas diferentes fases da república. Pelo 

contrário, a forma como se estruturou o sistema educacional 

brasileiro dialoga bastante com a concepção de Pierre Bourdieu e 

Jean Claude Passeron, que defendem a ideia de que a escola, 

enquanto parte de um sistema de ensino, tem como função 

principal reforçar o status quo e reproduzir as relações de poder 

que se estabelecem no interior de uma determinada sociedade 

(Bourdieu; Passeron, 2013). (Leibão, 2015, p. 269) 

  

A explicação das dificuldades de aprendizagem se dá de duas formas: pela 

medicina e as ciências biológicas que considerava as causas fracasso escolar 

ligadas às aptidões humanas, nesse momento a criança em condição de fracasso 

escolar eram chamadas pelos médicos de “anormais escolares” (PATTO, 2015, p. 

65), teoria carregada de pressupostos racistas e elitistas; a segunda forma de 

explicação advém da psicologia e a pedagogia que considerava o fracasso um 

produto das influências ambientais e da falta de comprometimento e esforço dos 

alunos. 
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Considerando a influência ambiental sobre o desenvolvimento da 

personalidade da criança o discurso da psicologia educacional mudou e de 

anormal escolar a criança com problemas de aprendizagem passou a ser 

chamada de criança problema. 

Collares e Moysés (2015) afirmam que essa teoria é carregada de 

preconceitos e juízos prévios sobre os alunos e suas famílias, culpabilizando estes 

pelo fracasso escolar, dizendo que as crianças não aprendem porque são pobres, 

negras, nordestinas, provenientes da zona rural, são imaturas, preguiçosas, ou 

não aprendem porque seus pais são analfabetos, alcoólatras, ou porque suas 

mães não ensinam os seus filhos, pois estão trabalhando, etc. Insinuando assim 

que a escola é vítima de uma clientela inadequada, como se estivéssemos diante 

de um sistema educacional sem falhas. 

As autoras ainda afirmam que ao atribuir a características inerentes á 

criança (sobressaindo as biológicas) por sua não alfabetização. Esse processo de 

transformar questões sociais em biológicas chama-se biologização. 

Elas ainda explicam que: 

 

Até alguns anos atrás, a biologização da Educação era feita 
basicamente pela ciência médica, concretizada pelos profissionais 
médicos, atuando tanto na Rede Pública de Saúde, como em 
consultórios particulares e, principalmente, nas faculdades. Dessa 
circunstância advém o termo medicalização para nomear essa 
prática. Entretanto, mais recentemente, com a criação/ampliação de 
campos do conhecimento, novas áreas, com seus respectivos 
profissionais, estão envolvidas nesse processo. São psicólogos, 
fonoaudiólogos, enfermeiros, psicopedagogos que se vêm aliar aos 
médicos em sua prática biologizante. Daí a substituição do termo 
medicalização por outro mais abrangente -patologização -,uma vez 
que o fenômeno tem-se ampliado, fugindo dos limites da prática 
médica. (COLLARES E MOYSÉS, 1994, p. 26) 

  

Devido a esses diagnósticos é criada uma rede de clínicas psicológicas 

escolares para atender essas crianças, muitas delas são provenientes de famílias 

da classe trabalhadora dos grandes centros urbanos. Ainda hoje essa teoria é 

utilizada, Eidt e Carvalho (2013) ratificam que nas últimas décadas, a 

patologização e consequente medicalização da educação vem aumentando em 

decorrência do aumento de crianças diagnosticadas como portadoras de algum 

distúrbio orgânico, isso se dá (segundo as autoras) devido a hierarquização de 
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comportamentos diferenciados e ao despreparo dos profissionais da educação 

para atender alunos com diferentes contextos sociais, histórias e tempo. 

  

2.4 AS CAUSAS EXTERNAS À ESCOLA – TEORIA DA CARÊNCIA CULTURAL 

 

Segundo Patto (2015) até o início dos anos 60 as causas do fracasso 

escolar eram buscadas em condições externas à escola, isto é, no aluno e em seu 

ambiente familiar. Essa ideia será consolidada pela teoria da carência cultural. 

Ribeiro (2013) diz que a Teoria da carência cultural nasce firmada nas 

ideias de que negros e minorias latinas teriam deficiências físicas e psíquicas que 

foram contraídas em seus ambientes de origem, principalmente na família e que a 

partir disso as famílias estariam impossibilitadas de criar adequadamente seus 

filhos para frequentar o ambiente escolar trazendo prejuízos ao desenvolvimento 

intelectual da criança. 

Nogueira (2002) afirma que Bourdieu defende que cada indivíduo é 

caracterizado por uma bagagem socialmente herdada por meio de seu ambiente 

familiar e social. Essa bagagem passaria a conduzi-lo ao longo do tempo nos 

variados ambientes de ação e estaria diretamente ligada ao desempenho escolar 

do aluno. 

Essa bagagem inclui componentes externos ao indivíduo chamado de 

capital cultural, e estaria dividido em: capital econômico, que está ligado a aos 

bens e serviços a que ele dá acesso; capital social influente mantido pela família; 

capital institucionalizado é formado pelos títulos escolares, diplomas, etc; a cultura 

geral é constituída pelos gostos do indivíduo pode ser em matéria de arte, 

culinária, decoração, etc. 

Bourdieu assegura que o capital cultural está diretamente ligada ao 

desempenho escolar do aluno. A posse de capital cultural facilitaria a 

aprendizagem de conteúdos escolares, pois se a criança possuir conhecimentos 

cultos e apropriados em casa a escola será somente uma extensão do que ela 

tem acesso em casa. Contudo se a criança não for oriundas de classes 

favorecidas, ela não terá acesso a esses conhecimentos e não terá sucesso em 

sua aprendizagem. Pois para ela seria o início da aprendizagem o que torna 

aquele meio ameaçador e distante. 
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Além disso, afirma que o capital cultural favorece os processos de avaliação 

formais e informais, ele também observa que estas vão além de uma simples 

verificação de aprendizagem, pois é cobrado do aluno um jeito elegante de falar, 

escrever, de se comportar, que sejam interessados e curiosos intelectualmente e 

que saibam cumprir regras da “boa educação”. Esses tipos de exigências só 

podem ser atendidas por alunos que foram ensinados esses valores.  

Através disso ocorre o processo de legitimação das desigualdades sociais 

exercidas pela escola na qual Bourdieu afirma ocorrer devido a postura dos 

professores ao apresentar o conteúdo proposto.  

Ele ainda defende que os grupos sociais investem chances a partir de seus 

exemplos de fracasso e sucesso escolar no sistema escolar vivido por seus 

membros. A intensidade dos investimentos escolares também dependerá do grau 

de reprodução social de cada grupo, isto é, não seria necessário investir tanto 

quanto é para que haja uma ascensão social. 

 

Essa teoria não é aceita por alguns autores como Maria H. S. Patto, por 

considerar somente a cultura dominante como a correta sem levar em conta a 

cultura dos alunos, em sua grande maioria de classes populares.  

Lahire (1997) também contraria essa teoria assegurando que a transmissão 

de capital cultural parental não está atrelada ao sucesso escolar dos alunos, mas 

reside na forma como os familiares socializam e vivenciam (positiva ou 

negativamente) a leitura e a escrita. Pois para o autor o sucesso e o fracasso 

escolar estão ligados às relações sociais de interdependência  entre os elementos 

da realidade social.  

Para o autor o investimento pedagógico não é o único modo capaz de 

interferir nos resultados escolares dos alunos, as atitudes de vigilância com a 

escolaridade, por meio do incentivo à escolarização do aluno, da não autorização 

a interrupção dos estudos, do controle com a assiduidade e o cumprimento das 

tarefas de casa também fazem diferença na vida escolar do aluno. 

Zago (2000) afirma que apesar do papel importantíssimo da família na 

carreira escolar dos filhos, não garante a permanência e a redução das 

desigualdade sociais. Defende que é necessário o provimento de condições de 
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permanência do aluno na escola e a garantia de uma aprendizagem efetiva e de 

uma educação de qualidade.  

 

3 . MEDIDAS CRIADAS PELO GOVERNO PARA REVERTER O FRACASSO 

ESCOLAR.  

 

De acordo com Prado (2000), a repetência, a evasão e o abandono são 

problemas crônicos da educação brasileira. Até a década de 80 a repetência e 

seus efeitos sobre o desempenho escolar do aluno e na eficácia do sistema 

educacional brasileiro ficaram inalterados apesar da formulação das políticas 

públicas daquele período.  

Os principais avanços na melhoria da produtividade e da eficiência do 

sistema educacional ocorreram na década de 90 após a participação do Brasil na 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien, Tailândia, cujos 

principais acordos foram sintetizados na Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos e no Plano de Ação para atender as Necessidades Básicas de 

Aprendizagem. 

A partir desse acordo o Ministério da Educação e Cultura (MEC) passou a 

criar medidas para colocar em prática as promessas assumidas na 

conferência.  São estas:  

O Plano decenal de educação para todos (1993-2003), criado o governo de 

Itamar Franco. Segundo Menezes e Santos (2001) tem o objetivo de  assegurar, 

até o ano 2003, a crianças, jovens e adultos, conteúdos mínimos de aprendizagem 

que atendam a necessidades elementares da vida contemporânea. O plano 

expressa sete objetivos gerais de desenvolvimento da educação básica:  

1. Universalizar com qualidade; 

2. Pedagogia da atenção integral; 

3. Desenvolvimento da educação tecnológica; 

4. Extensão da escolaridade no segundo grau; 

5. Qualidade para a graduação; 

6. Consolidação da pós-graduação; 

7. Prevenção contra os riscos da modernidade. 
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Mais tarde, Fernando Henrique Cardoso (FHC) criou em seu governo o 

Plano Político Estratégico 1995-1998, no qual várias medidas são implantadas 

para sancionar o seu projeto governamental.  

De acordo com Vieira e Farias (2007), sua primeira iniciativa foi fazer 

aprovar a Ementa Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996, que modifica 

os artigos do capítulo da educação da Constituição Federal e dá uma nova 

redação ao Art. 60. Essas alterações visam:  

● Permitir a intervenção da União nos Estados, no caso de o mesmo 

não aplicar o valor mínimo exigido por lei (Art. 34);   

● Rever o dever do Estado na oferta do ensino fundamental para todos 

os que não tiveram acesso a ele em idade própria e de ensino médio 

(Art. 208); 

● Definir as responsabilidades do Poder Público em relação à oferta de 

ensino (Art. 211);  

● Detalhar recursos aplicados pela União na erradicação do 

analfabetismo e na manutenção do ensino fundamental (Art. 212); 

● Prevê a criação de fundo de natureza contábil para a manutenção e 

desenvolvimento do ensino fundamental e valorização de seu 

magistério (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT- 

Art. 60). 

 Meses depois são aprovados outros dois documentos de reforma 

educacional, a Lei de diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei  9.394, de 20 de 

dezembro de 1996) nos quais como afirmam Menezes e Santos (2001) os 

objetivos do Plano Decenal de Educação para Todos são lembrados ao consolidar 

e ampliar o dever do poder público com a educação em geral e em particular com 

o ensino fundamental; e o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 

FUNDEF (Lei 9.424, de 24 de dezembro de 1996).  

O controle do sistema escolar é feito através de uma política de avaliação 

para todos os níveis de ensino. O SAEB, Sistema de Avaliação da Educação 

Básica, criado em 1990 é fortalecido e ampliado; O Exame Nacional de Cursos 

(PROVÃO), que avalia cursos de graduação é criado em 1996; e o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) começa a ser aplicado a alunos do ensino 
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médio com o intuito de medir conhecimentos e ser uma avaliação alternativa para 

o vestibular. 

Também é proposto os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que dá 

orientações para a elaboração e/ou  reelaboração do currículo e visa a construção 

do projeto pedagógico voltado para a cidadania do aluno. 

Na gestão de FHC, alguns programas federais são fortalecidos ampliados e 

consolidados como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o 

Programa Nacional do livro didático (PNLD), o Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), Programa Tv Escola, Programa Nacional de Informática na Educação 

(PROINFO) e o Programa de Formação de Professores em Exercício 

(PROFORMAÇÃO). 

Através de todas essas reformas, o Brasil atingiu a meta do Plano Decenal 

de Educação para Todos antecipadamente. As taxas de escolarização cresceram 

tanto no ensino fundamental quanto no ensino  médio. 

Prado (2000) Afirma que com os avanços na universalização do ensino 

fundamental a preocupação dos governantes voltou-se para a melhoria da 

qualidade de ensino, dando ênfase aos programas de correção do fluxo escolar.  

 

A descentralização e a flexibilidade que caracterizam a nova 
legislação educacional brasileira são fatores essenciais para que 
essa vontade política, expressa nos diferentes níveis, sistemas e 
esferas do poder público governamental - União, Estados, Distrito 
Federal e municípios - possa, de fato, vir a ser colocada em 
prática. Vários são os caminhos. Entretanto, o importante para 
chegar lá é saber investir, da melhor maneira possível, numa 
política de correção do fluxo escolar. A nova LDB oferece o 
amparo legal e a flexibilidade necessários à sua implantação. 
(PRADO, 2000, p. 51) 
 

 
  Nos Art. 23 e 24 da LDB é possível observar essa descentralização e 

flexibilização por meio da organização do ensino em diferentes formas (séries 

anuais, ciclos, períodos semestrais, grupos não seriados, etc) e por meio da 

verificação do rendimento escolar que se dá de diferentes formas: mediante a 

aceleração dos estudos para alunos com atraso escolar (Classes de aceleração); 

avanço nos cursos e nas séries através da verificação do aprendizado (Promoção 

automática e Regime dos ciclos). 
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Algebaile (2009) afirma que essas reformas para a melhoria da educação 

organizadas na gestão de FHC permitiria ao Brasil o ingresso a um novo cenário 

de relações internacionais, que implicava em políticas sociais voltadas ao 

interesse do capital. Para a autora todas essas mudanças no setor educacional 

serviam para a sua racionalização e também como objetivos de ajustes da política 

social que ajudou a reordenar os compromissos do Estado em torno dos direitos 

sociais. 

 Ela ainda fundamenta que as diferentes formas de organização do ensino 

em ciclos, anos, períodos semestrais e grupos não seriados, como as classes de 

aceleração de aprendizagem, tem o objetivo econômico de modificar as 

estatísticas nacionais, fazendo com que as taxas de escolarização sejam mais 

elevadas. Para isso, acelerava-se a saída dos repetentes para que novos alunos 

ocupassem essas vagas, garantindo assim a ampliação das vagas e favorecendo 

a universalização do ensino fundamental. 

 

4. A ESCOLA PESQUISADA 

 O caso estudado se deu na escola em que trabalho atualmente e trata 

sobre o projeto “A hora da virada”, que foi implementado na escola no ano de 

2015 e esteve vigente até o ano de 2017. A Escola Municipal pesquisada localiza-

se no bairro de Vista Alegre, no município de São Gonçalo. 

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 

2019a), São Gonçalo é o segundo município mais populoso do estado do Rio de 

Janeiro, com uma população estimada em 1.084.839 habitantes para o ano de 

2019. O município é formado por 91 bairros que são divididos em cinco distritos 

(São Gonçalo, Ipiiba, Monjolos, Neves e Sete Pontes).  

De acordo com o Censo Escolar de 2018 (BRASIL, 2018b), São Gonçalo 

possui 507 escolas e grande parte de suas matrículas encontram-se na etapa do 

ensino fundamental  e estão divididas da seguinte maneira: 
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Fonte: Inep, 2018 

 

O bairro de Vista Alegre, onde se localiza a escola, é um dos principais 

bairros do terceiro distrito de São Gonçalo. Vista Alegre surgiu no período em que 

estavam sendo instaladas fábricas e indústrias em grande escala no município, 

entre as décadas de 1940 e 1950. O processo de ocupação do bairro surgiu com a 

Vila Operária, conjunto de casas dos operários da Cerâmica Vista Alegre, que 

antes de se tornar bairro produzia a cerâmica para louças e mosaicos. Vista 

Alegre possui um pequeno centro comercial com poucos supermercados, padarias 

e farmácias. O bairro também conta com escolas (municipais, estaduais e 

privadas). 

No passado, o prédio da instituição foi utilizado como escola particular, 

porém, no ano de 1998, o Poder Público Municipal comprou a propriedade e 

passou a utilizá-lo como escola pública. No dia 28 de abril do mesmo ano, às 10 

horas, ocorreu sua inauguração. 

A escola funciona em dois turnos. A primeira equipe de trabalhadores 

chega ao local às 6 horas e 30 minutos, quando então são feitos os primeiros 

preparativos para receber o alunado. O trabalho do segundo turno se inicia às 13 



27 
 

horas e termina, com alunos, às 17 horas e trinta minutos. Às vezes, quando há 

eventos, vai até as 18 horas. 

No primeiro turno da instituição funcionam duas turmas de 5o ano e cinco 

turmas de segundo segmento, sendo do 6o ao 9o ano. No segundo turno só há 

turmas do primeiro segmento, sendo que seis englobam do 1o ao 3o ano e duas do 

4o ano. O funcionamento do 1o ao 5o ano é em ciclos1. Não há terceiro turno na 

unidade. 

A comunidade escolar em que a unidade escolar está inserida é da zona 

urbana, com uma ocupação de baixa renda, sem infraestrutura na maioria dos 

espaços habitados. Os moradores residem em casa humildes e na maioria das 

vezes, sem esgoto ou água encanada, com ruas sem pavimentação, quase todas 

sem comércios e com grande quantidade de terrenos baldios.  

 O prédio da própria escola só tem abastecimento de água potável por meio 

de carros-pipa. Os serviços públicos são escassos, o que obriga os moradores a 

se deslocarem para o centro da cidade a fim de solucionar problemas pertinentes 

às instâncias públicas. Um serviço que funciona regularmente é a coleta de lixo. 

 Não há oferta de atividades culturais ou desportivas na comunidade, o que 

aumenta o risco social para os jovens. Segundo apontado pela escola, os alunos 

se limitam, geralmente, à leitura do material didático disponibilizado pela 

instituição de ensino. Os responsáveis, normalmente, possuem baixo nível de 

escolaridade, o que dificulta o acompanhamento do desenvolvimento escolar das 

crianças. 

 A escola não apresenta projetos como “Mais educação” ou “Segundo 

tempo”, pois não recebe verbas para desenvolver os projetos devido a um erro na 

prestação de contas de gestão anterior. Além disso a escola não possui sala de 

informática, também não há sala de recursos para o atendimento de alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE). 

 

                                            
1
  Mainardes(2006) afirma que o termo "Escola de Ciclos" passou a ser empregado no Brasil a 

partir de 1984 com a implantação do ciclo básico de alfabetização. Contudo, estudos mais 
aprofundados mostram que as experiências com ciclos ocorriam já nos anos 1980. 

Na organização da escola de ciclos há um aumento do tempo destinado à aprendizagem, o 
aluno é visto como o centro do processo de ensino-aprendizagem e os critérios de avaliação são 
mais implícitos e há uma valorização do processo (competência) em detrimento do produto 
(desempenho). 
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4.1 DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NA ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO, 

2007 ATÉ 2018 

O município de São Gonçalo possui Ide2b 4,5 e a meta atualmente é atingir 

a nota 5,4. Na Escola Municipal Darcy Ribeiro houve queda na pontuação: no ano 

de 2015 a escola tinha nota 4,7, atualmente possui o Ideb 4,5. 

Devido aos altos índices de repetência e evasão escolar, o município de 

São Gonçalo passou a organizar o ensino fundamental (anos iniciais) em ciclos de 

aprendizagens. Há o 1º e o 2º ciclo, para  garantir o acesso e a permanência do 

aluno na escola. E os anos finais do ensino fundamental foi organizado em regime 

seriado de acordo com o regimento escolar de São Gonçalo (SÃO GONÇALO, 

2004). 

Contudo, os índices de reprovação continuaram elevados como podemos 

observar neste gráfico de 2014 e foi necessária a criação do projeto “A hora da 

virada” para os alunos com distorção idade/série. 

 

 

Fonte:https://www.qedu.org.br/escola/175208/distorcao-idade-

serie?dependence=0&localization=0&stageId=initial_years&year=2014 

 

 

4.2 O PROJETO “A HORA DA VIRADA” 

                                            
2
  O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007, pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com o intuito de avaliar a 
qualidade do aprendizado nacional e por meio disso, criar metas para melhorar a qualidade de 
ensino do país. O Ideb é calculado através dos dados de aprovação do Censo Escolar e das 
médias de desenvolvimento obtidas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

https://www.qedu.org.br/escola/175208/distorcao-idade-serie?dependence=0&localization=0&stageId=initial_years&year=2014
https://www.qedu.org.br/escola/175208/distorcao-idade-serie?dependence=0&localization=0&stageId=initial_years&year=2014
https://www.qedu.org.br/escola/175208/distorcao-idade-serie?dependence=0&localization=0&stageId=initial_years&year=2014
https://www.qedu.org.br/escola/175208/distorcao-idade-serie?dependence=0&localization=0&stageId=initial_years&year=2014


29 
 

 

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), recolhidos pelo site Qedu3, 40% dos alunos 

matriculados no ensino fundamental da rede municipal de São Gonçalo 

apresentam distorção idade/ série. Devido a esse número (como mostra o gráfico 

abaixo), em 2015 a Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo, RJ criou o 

projeto “A hora da virada” com o intuito de acelerar os estudos de alunos com 

atraso escolar.  

O projeto é respaldado pelo Art. 24 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação. E é indicado a alunos com distorção idade/ série, isto é, alunos que 

estejam com dois anos ou mais de atraso escolar. Para participar das turmas os 

responsáveis dos alunos com atraso escolar são chamados para reuniões onde 

são informados sobre a existência dessas turmas que são indicadas para seus 

filhos e assinam um termo de ciência autorizando o aluno a participar do projeto. 

O projeto “A hora da Virada” é dividido em três grupos: o grupo 1 (que 

agrupa a 1ª e a 2ª etapa do 2º ciclo); o grupo 2 (que agrupa o 6º e 7º anos do 

ensino fundamental) e o grupo 3 (que agrupa o 8º e 9º anos do ensino 

fundamental). Essas turmas só poderão ter 20 alunos por turma e estes não 

podem ter deficiência, isto é, laudo. 

Os alunos que frequentam o projeto no final do ano são promovidos, caso 

consigam atingir os objetivos propostos pelos professores e tenham cumprido 75% 

de frequência. Os estudantes que são promovidos avançam duas séries, por 

exemplo, se o aluno estiver no 4º ano (1ª fase do 2º ciclo) e atingir os objetivos 

propostos ele avança para o 6º ano da classe regular ou para o grupo 2 

dependendo de sua idade.  

Os discentes que não atingem esses objetivos são mantidos na classe de 

aceleração ou são integrados em classes regulares avançando somente um ano, 

isto é, se o aluno estava no 4º ano, no ano seguinte ele cursará o 5º ano na classe 

regular. 

De acordo com a Portaria SEMED N.º 048/SEMED/2014, a escolha de 

professores para trabalhar com essas turmas deve ser feita da seguinte maneira: 

                                            
3
  Disponível em…https://www.qedu.org.br/escola/175208/distorcao-idade-

serie?dependence=0&localization=0&stageId=initial_years&year=2014  Acessado em: 02/11/2019 

https://www.qedu.org.br/escola/175208/distorcao-idade-serie?dependence=0&localization=0&stageId=initial_years&year=2014
https://www.qedu.org.br/escola/175208/distorcao-idade-serie?dependence=0&localization=0&stageId=initial_years&year=2014
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Art. 4º. O professor da classe de Aceleração será selecionado pelo 
Diretor da Unidade e/ou pelo Orientador Pedagógico. Caso não 
ocorra a indicação pela Unidade Escolar, esta será realizada pela 
SEMED, sendo considerado para efeito de indicação o perfil 
abaixo: 

I. Domínio de conteúdo; 
II. Habilidades em trabalhar com atividades diversificadas; 
III. Familiaridade com o uso da tecnologia; 
IV. Facilidade em conduzir grupos constituídos por alunos 

de anos de escolaridade diversos. (Portaria SEMED N.º 
048/SEMED/2014, Art. 4º, p.2). 

 

5. O RESULTADO DO PROJETO “A HORA DA VIRADA” SEGUNDO OS 

PROFESSORES. 

 

Para entender um pouco mais sobre o projeto pesquisado, foram formuladas 

perguntas para compreender o cotidiano e o perfil dos docentes e discentes. 

Essas perguntas foram feitas para 5 professores (4 lecionam no segundo 

segmento, do 6º ao 9º ano e 1 no primeiro segmento, no 4º e 5º ano) e a 

coordenadora pedagógica da escola. As perguntas utilizadas na pesquisa serão 

aqui categorizadas como:  

 

● Seleção dos professores; 

● Perfil dos alunos;  

● Suporte aos professores que trabalhavam com as turmas e a proposta de 

trabalho; 

● Efetividade do projeto 

 

As respostas que ilustram as categorias não foram identificadas a fim de 

preservar a identidade dos participantes. Dessa forma, para se referir a fala dos 

entrevistados utilizou-se a letra P seguida da numeração de 1 a 6 (número de 

pessoas entrevistadas) 

 

5.1 SELEÇÃO DOS PROFESSORES 
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No que tange a seleção dos professores para atuar no Projeto “A hora da 

virada”, boa parte das respostas  foram que os professores eram escolhidos de 

acordo com a sua disponibilidade (3 entrevistados, P1, P3 e P6), P4 diz que “foi 

procurado professores dispostos a realizar um trabalho diferenciado” e P5 alega 

que “Buscavam professores que tinham prática e domínio de turma”. Como é 

estipulado pela Portaria SEMED N.º 048/SEMED/2014, que diz que a escolha de 

professores para trabalhar com essas turmas deve ser indicada pelo diretor e/ ou 

Orientador Pedagógico.  

Caso não ocorra a indicação pela Unidade Escolar, esta será realizada pela 

SEMED, sendo considerado para efeito de indicação apresentar o seguinte perfil: 

Domínio de conteúdo; Habilidades em trabalhar com atividades diversificadas; 

Familiaridade com o uso da tecnologia; Facilidade em conduzir grupos 

constituídos por alunos de anos de escolaridade diversos. 

Contudo nos casos indicados pela Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED), não há uma análise de perfil como é proposta pela Portaria do projeto. 

Os professores são encaminhados para as classes sabendo somente o perfil dos 

alunos que compõem a classe. Como afirma P2 “no dia em que eu fui saber a 

escola e a turma que eu iria trabalhar não foi feita nenhuma pergunta ou pesquisa 

para saber se eu teria o perfil para trabalhar com a turma.” 

 

5.2 PERFIL DOS ALUNOS 

 

Sobre o perfil dos alunos, P1, P2 e P6 respondem que os discentes “são 

oriundos de classes populares e explica que a comunidade onde a escola está 

situada tem tráfico de drogas; há alguns casos de situações de miséria; os alunos 

em sua grande maioria ainda não tem computador em casa e nem acesso à 

internet; existe pouco acompanhamento dos pais em relação à vida escolar dos 

filhos; a maioria dos alunos são os casos “problemas” da escola, são alunos 

evadidos, repetentes e desestimulados, que apresentam dificuldade de 

aprendizagem ou de comportamento.”  
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P3 ainda afirma que os componentes dessas classes eram: “desatentos, 

indisciplinados, agressivos, sem perspectiva de nada. estavam ali somente por 

estar. Na verdade, não queriam estudar e sim  bagunçar o tempo todo.”  

P4: “Com muitas dificuldades de aprendizagem ,sem interesse de realizar as 

atividades propostas.” 

P5: “Evadido, repetente  e desestimulado.” 

Arroyo (1992) afirma que o escola reproduz a cultura do fracasso e exclui 

alunos por meio de rótulos de fracassados que se interioriza por meio das falas 

dos professores. 

Por meio dessas respostas é possível observar que ainda hoje existem 

profissionais da educação que rotulam alunos e transformam questões sociais em 

questões biológicas. Isentando o sistema educacional de suas falhas e 

valorizando as desigualdades sociais por meio de rótulos preconceituosos e 

racistas, ainda muito presente no cotidiano escolar como afirmam Collares e 

Moysés (2015).  

 

5.3 SUPORTE AOS PROFESSORES QUE TRABALHAVAM COM AS TURMAS 

E A PROPOSTA DE TRABALHO 

O grupo entrevistado foi unânime em afirmar que “não houve 

acompanhamento e nem suporte adequado para trabalhar com as classes de 

aceleração, apenas algumas formações que na verdade não corroboraram para o 

ensino e prática na sala de aula.”  

Sobre saber o que era classes de aceleração de aprendizagem  e a 

preocupação dos órgãos competentes em explicar a proposta de trabalho aos 

professores e orientadores pedagógicos antes de trabalhar com o projeto, os 

entrevistados asseguram que não houve nenhuma preocupação da Secretaria de 

educação do município em proporcionar essas informações aos professores. 

Muitos deles tinham o conhecimento sobre esse tipo de organização de ensino por 

meio de outras formações advindas de graduações, pesquisas ou de redes de 

ensino de outros municípios. 

P4 destaca que: “A proposta seria válida ,se na prática tivéssemos um suporte 

e materiais que nos permitissem desenvolver realmente um trabalho diferenciado 
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e de qualidade. Já conhecia um pouco a proposta por conviver com colegas que já 

haviam trabalhado e por pesquisas realizadas, eu não tive explicações da rede.” 

Spozati (2000) assegura que as classes de aceleração da aprendizagem são 

um esforço para a inclusão social de jovens fora da idade escolar convencional. 

Quando o sistema escolar coloca professores para atuarem em classes sem a 

devida informação sobre o trabalho que deve ser desenvolvido com eles, ocorre a 

negação de direitos. Arroyo (1992) defende que a redução de direitos é 

inseparável do fracasso escolar.  

Para isso é necessário que haja formação continuada para os docentes 

atuantes em classes de aceleração: 

A formação permanente, pois, é um dos fatores imprescindíveis 
para que os profissionais de educação possam atuar, 
efetivamente, frente aos alunos sob a responsabilidade em classe 
e no ambiente escolar, de maneira mais ampla, por mais 
diversificado que esse grupo se apresente, oferecendo-lhes 
condições de atendimento educacional que sejam adequadas às 
suas condições e necessidades e, não apenas, realizando a mera 
inserção física desses educandos no ambiente escolar. 
(MARTINS, 2012, p. 33) 

 

A falta de orientação e de formação docente sobre as classes de aceleração 

contribuem para a ineficácia do projeto e para a reprodução e marginalização dos 

alunos em condições de fracasso escolar. 

 

5.4 EFETIVIDADE DO PROJETO 

 

Sobre a eficiência do projeto em promover sucesso escolar aos alunos 

participantes os entrevistados alegam que em alguns casos sim, nos casos dos 

que tinham acompanhamento dos pais, porém em sua maioria não. P3 ratifica que 

“O projeto serviu simplesmente para mascarar a realidade”, P1 diz que: “não 

passou de um "enxugamento " dos conteúdos para que os de um ano letivo, 

coubessem em um semestre. O trabalho não foi discutido entre educadores, não 

têm o suporte ao professor para que este consiga efetivar sua prática e realizar 

um trabalho que alcance o sucesso escolar.”  



34 
 

 Para que haja sucesso escolar é necessário que o sistema de ensino seja 

alterado e inclua as necessidades dos educandos garantindo o direito à educação 

como defende a Declaração de Salamanca (1994), o “[...] currículo deveria ser 

adaptado às necessidades das crianças, e não vice-versa. Escolas deveriam, 

portanto, prover oportunidades curriculares que sejam apropriadas a criança com 

habilidades e interesses diferentes.” (UNESCO, 1994, p. 08). 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Desde o advento da república a escola é um lugar de privilégios, isto é, para 

poucos. Libâneo (2012) afirma que a escola do acolhimento social tem sua origem 

a partir do acordo internacional de Educação para Todos (Conferência de Jomtien, 

na Tailândia, em 1990).  

Segundo o autor passou-se a ocorrer o dualismo da escola brasileira em que, 

de um lado, estaria a escola pautada no conhecimento, na aprendizagem e nas 

tecnologias, voltada aos filhos dos ricos, e, em outro, a escola do acolhimento 

social, da integração social, voltada aos pobres e dedicada, primordialmente, a 

missões sociais de assistência e apoio às crianças.  Valorizando, deste modo, a 

reprodução das desigualdades sociais.  

A partir de toda a análise realizada nesta pesquisa foi possível observar que o 

projeto “A hora da virada” na escola pesquisada foi um objeto de legitimação do 

fracasso escolar e de reprodução das desigualdades sociais como afirma Libâneo 

(2012). Isso se deu “[...] porque nas sociedades capitalistas a lógica dos sistemas 

educacionais  fundamenta-se na distribuição desigual do capital simbólico que a 

escola detém.” (PEREGRINO, 2010, p.308) 

O projeto serviu como um instrumento de inclusão social e de certificação 

desses alunos como afirma Bourdieu:  

 
E fazem com que o sistema de ensino, amplamente aberto a todos 
e, no entanto, estritamente reservado a alguns, consiga a façanha 
de reunir as aparências da “democratização” com a realidade da 
reprodução que se realiza em um grau superior de dissimulação, 
portanto, com um efeito acentuado de legitimação social.” 
(BOURDIEU, 1998, p. 223) 
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  Todavia, não proporcionou uma educação de qualidade para todos e nem 

proporcionou aos alunos o acesso aos conhecimentos da ciência, da cultura e da 

arte, bem como o desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e a formação 

da cidadania, apesar das turmas apresentarem um número reduzido de alunos, 

comparado às turmas regulares, o trabalho desenvolvido nas classes não foi um 

trabalho diferenciado como o que é defendido pelo documento que norteia o 

projeto.  

Para uma aprendizagem efetiva que transforme o fracasso em sucesso 

escolar, é necessário que a escola rompa com todas as formas de preconceitos 

existentes nas estruturas dos sistemas educacionais por meio do investimento na 

formação docente, como assegura Collares e Moysés (2015) e da apropriação de 

teorias educacionais que valorizem a inclusão das diferenças e a humanização de 

um currículo que olhe as necessidades humanistas do aluno como defende 

Arroyo, (1992). A escola deve cumprir missões sociais e assistenciais, mas essa 

não deve ser sua função primordial, para que consigamos o sucesso escolar é 

imprescindível que todas as crianças e jovens tenham garantido o acesso ao 

conhecimento comum. 
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