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RESUMO 

O presente trabalho busca uma reflexão sobre as causas que provocam o efeito 

de distorção escolar idade- série, e a exposição desse efeito na educação 

brasileira. Com o objetivo de colaborar com uma melhor qualidade de ensino, 

essa pesquisa encontra apoio em autores atuais para estabelecer uma eficácia 

em relação a fatores provocadores e possíveis estratégias para alteração da 

atual realidade desses alunos. Assim, esse trabalho baseia-se, principalmente, 

em investigação bibliográfica, e em alguns momentos, associada à pesquisa de 

campo. 
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ABSTRACT 

 

The present work seeks a reflection on the causes that provoke the effect of 

school distortion age- series, and the exposition of this effect in Brazilian 

education. With the objective of collaborating with a better teaching quality, this 

research finds support in current authors to establish an effectiveness in relation 

to provocative factors and possible strategies for changing the current reality of 

these students. Thus, this work is based, mainly, on bibliographic research, and 

in some moments, associated with field research. 
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INTRODUÇÃO : DO FRACASSO ESCOLAR À DISTORÇÃO IDADE- 

SÉRIE:  O GRANDE PROBLEMA DAS SÉRIES INICIAIS 

 

Chamo-me Ana Beatriz, concluinte do curso de Pedagogia. Acredito que tudo 

tenha começado no dia três de maio de mil novecentos e noventa e quatro, 

quando vim ao mundo. Ou talvez antes disso, mas dessa parte, com detalhes, 

não sei contar. 

Nasci em Niterói por vaidade. A vida inteira morei em São Gonçalo, região 

metropolitana do Rio de Janeiro, no mesmo bairro, na mesma casa. Gosto daqui. 

Apesar de todos os problemas da cidade quem envolvem desde a saúde, passa 

pela educação e chega na segurança pública, não tenho vontade de sair daqui. 

Exceto se for pra Belo Horizonte. Tenho uma paixão gigante por Minas Gerais 

que é de outras vidas.  

Minha infância, graças a Deus, foi a melhor possível. Só tenho lembranças 

maravilhosas e uma vontade absurda que meus filhos vivam as mesmas coisas 

boas que vivi. Fui filha única por dois anos e sete meses, logo, não lembro da 

minha vida sem meu irmão. Meu pai é filho único, mas minha mãe supriu toda 

minha carência de tios e primos paternos com seus cinco irmãos, e algumas 

dezenas de sobrinhos. Minha avó materna teve dezessete irmãos, meu avô 

materno, seis. Por parte de pai também tenho muitos tios e primos de segundo, 

terceiro, quarto grau. O que não necessariamente os tornaram distantes, muito 

pelo contrário. Estamos sempre bem juntinhos. Definitivamente minha família é 

imensa. E o melhor: unida! E eu me orgulho demais.  

Minha casa fica nos fundos da casa da minha avó materna, entre duas casas, 

ambas de tios também maternos. Todas as casas no mesmo quintal. Logo, eu 

cresci cercada de pessoas, de amor, de afeto e principalmente, cercada de 

primos. E não tem nada mais maravilhoso que primos. Muitos deles. Quando eu 

nasci, já tinha vários. Depois de mim, vieram ainda mais. E o quintal da vovó 

sempre cheio de crianças, de bagunça, de brinquedos pelo chão, de bola 

quebrando vasos de planta, de briga por causa de boneca, de briga sem motivo 

nenhum, e principalmente, sempre cheio de amor.  
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Meus avós paternos também não moram longe. Alguns poucos metros da minha 

casa, talvez umas duas ruas depois. O contato com eles e com minha família 

paterna sempre foi muito grande também. Não tenho mesmo do que reclamar. 

Cresci com pais, irmão, primos, tios, avós e uma bisavó maravilhosa demais.  

Quando eu nasci, minha mãe tinha passado recentemente em seu segundo 

concurso na rede municipal de São Gonçalo como professora. E minha avó 

paterna, também professora da rede municipal daqui estava quase se 

aposentando. Para que ela pudesse trabalhar nos dois horários, contou muito 

com a ajuda dos meus avós paternos, que me buscavam em casa bem cedinho 

antes da minha mãe sair, depois me levavam na escola dela no horário do recreio 

para que pudesse amamentar, e à tardinha me levavam para casa assim que ela 

retornasse do trabalho. Com o nascimento do meu irmão, minha mãe resolveu 

abrir mão de uma matricula, para então curtir melhor os filhos. Não pensou duas 

vezes e na época não se arrependeu. Hoje, com a situação financeira apertada, 

a gente pensa na falta que faz essa segunda matrícula.  

A vida inteira estudei em colégios particulares, todos perto da minha casa. Talvez 

por ser professora, minha mãe sempre entendeu a importância de ser presente 

na vida escolar da criança, de participar de reuniões de pais, de conhecer 

professores, de saber como o aluno está se saindo. Logo, ela sempre 

acompanhou de perto minha vida escolar. Meu pai também foi muito presente e 

consciente disso tudo, e apesar de trabalhar de segunda a sexta em um banco 

no centro do Rio, sempre procurou participar de tudo.  

Minha vida escolar sempre foi boa. Nunca fui estudiosa, nunca gostei de sentar 

e estudar, mas prestava atenção nas aulas e garantia boas notas. Fiz a 

Educação Infantil, o Ensino Fundamental I e o Ensino Fundamental II em 

colégios diferentes, pois mudava muito de escola. Tenho boas recordações de 

todas essas escolas, todos os amigos que fiz na época e todos os professores. 

Minha formação inicial aconteceu de forma bem leve e tranquila.  

Precisei trocar novamente de escola quando terminei o Ensino Fundamental II, 

pois a mesma não oferecia Ensino Médio. Saí sem fazer ideia do que queria ser 

profissionalmente, mas também, ainda não era hora de pensar nisso. Estava 

cedo demais. Minha mãe me orientou a procurar uma escola com cursos 
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técnicos, para que eu saísse da escola com alguma formação, pronta para o 

mercado de trabalho. Vimos algumas escolas, mas nada me interessou. Eu 

queria mesmo era ir atrás das minhas amigas, que iriam para uma escola 

tradicional, referência aqui na cidade. Minha mãe mais uma vez tentou me 

convencer, dessa vez a fazer o curso normal numa escola estadual também 

referência na área, o Instituto de Educação Clélia Nanci. Ela dizia que seria muito 

bom para mim, que depois eu poderia fazer faculdade de qualquer coisa, mas 

não ficaria desempregada pois poderia dar aula enquanto estivesse no Ensino 

Superior. Torci o nariz para a profissão (não queria ser professora) e para a 

escola (não queria estudar de jeito nenhum em escola pública) por puro 

preconceito.  

Segui as minhas amigas e fui para o Colégio Santa Terezinha, do qual me 

arrependi profundamente. A escola era puxada, e eu não gostava de estudar. 

Fiquei de recuperação em todas as matérias possíveis e imagináveis. Não 

recuperei até o final do ano e acabei repetindo. Para recuperar, fiz reclassificação 

num colégio grande, próximo a minha casa, e que por ironia do destino, oferecia 

cursos técnicos. Passei na reclassificação, logo, não repeti de ano. E, por uma 

ironia ainda maior, escolhi o curso normal. Me apaixonei perdidamente. 

Estudava na parte da manhã as matérias normais do Ensino Médio e as matérias 

do curso normal, e na parte da tarde, três vezes na semana, fazia estágio na 

própria escola. No 2º ano do Ensino Médio estagiava na Educação Infantil e, no 

3º ano, nas turmas de Ensino Fundamental I. Época maravilhosa que morro de 

saudades.  

Bom, é hora de ir para faculdade. Com um diploma de professora, eu não tinha 

interesse nenhum em cursar o Ensino Superior na área da educação. Deixei que 

as pessoas me convencessem de que cursar algo que realmente desse dinheiro 

era o melhor a fazer. Pensei muito e resolvi ingressar no curso de Engenharia 

Ambiental, na Universidade Estácio de Sá, por amar a área de Meio Ambiente 

também. o primeiro período foi um horror. Muita teoria, muito cálculo, muita coisa 

que eu nunca tinha visto. Comecei a sentir falta da prática, das crianças, das 

matérias lúdicas do curso normal. Hora de repensar a graduação. Pedi 

transferência interna para o curso de Pedagogia que definitivamente era o que 

eu queria. 
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No curso de Pedagogia da Estácio, conheci minhas duas melhores amigas: 

Caroline e Milena. No 2º período, a Carol passou para a Universidade Federal 

Fluminense através do ENEM. No período seguinte, por meio da transferência 

externa, Milena e eu fizemos a prova da UFF e também nos classificamos. Hoje, 

somos alunas do 9º período, amigas dentro e fora da UFF. Inclusive, a Carol se 

casará com um dos meus primos em novembro deste ano.  

Durante a faculdade de Pedagogia, peguei um contrato como professora 

temporária na prefeitura de São Gonçalo. Comecei a trabalhar na mesma escola 

que a minha mãe, o Colégio Municipal Amaral Peixoto, no bairro do Lindo 

Parque. Eu, que só tinha trabalhado com turmas de Educação Infantil desde que 

me formei no curso normal, me vi desafiada ao assumir uma turma de 

aceleração, de um projeto chamado “Hora da Virada”, que tinha o objetivo de 

adiantar crianças com distorção idade- série dos 4º e 5º anos, buscando diminuir 

essa diferença. A turma era agitada, oriunda de uma comunidade extremamente 

carente e violenta, mas eu simplesmente me encantei. Pela turma, por cada 

criança individualmente, pelos conteúdos de Ensino Fundamental, por tudo. E 

foi ali que eu decidi: turmas de aceleração e distorção idade- série seria com 

certeza o meu tema de monografia.  

Em agosto de 2016 passei no concurso público daqui de São Gonçalo e assumi 

uma turma de 5º ano. Não é uma turma de aceleração como na época em que 

eu era contratada, mas existe uma quantidade significante de alunos com 

problema de distorção idade- série. Atualmente, trabalho em duas escolas 

municipais, em turmas extremas. Em uma escola, permaneço no 5º ano com 

meus adolescentes favoritos. Na outra, trabalho com crianças de três aninhos, 

no Maternal II.  

Sou infinitamente grata por tudo que conquistei desde o dia três de maio de mil, 

novecentos e noventa e quatro até a presente data. Realizada em todas as áreas 

da minha vida e, mais certa do que nunca que estou exatamente onde deveria 

estar. E é como gratidão que dei início a essa pesquisa para entender e colaborar 

como professora em todas as atuações na Educação, em prol de uma sociedade 

escolar mais qualitativa.  
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Por esse motivo, o tema escolhido é “DO FRACASSO ESCOLAR À 

DISTORÇÃO IDADE- SÉRIE:  O GRANDE PROBLEMA DAS SÉRIES INICIAIS”. 

Com esse foco de pesquisa, considero que fatores sociais estejam como 

primeiro grande motivo desse problema que provocam a evasão escolar e o 

fracasso como último estágio desse transtorno educacional. 

Tal problema deve ser encarado como uma realidade cruel para o desempenho 

social do ser humano, visto que a base elementar para o progresso fica 

corrompida, o que traz prejuízo em diversas áreas da vida do homem.  

Além do próprio indivíduo que se enquadra nessa situação, os alunos que 

compõem a série que esse estudante está matriculado também são afetados, 

quando em um único espaço escolar está dividido por comportamentos 

psicossociais que estabelecem barreiras e tangem uma mudança de atenção 

durante o período de estudos.   

Sendo assim, esse trabalho se debruça em estabelecer pontos que ajudem a 

traçar métodos que possam auxiliar diretores, professores, alunos que 

participam de forma indireta dessa questão da distorção e, principalmente, os 

próprios alunos que vivem esse problema.  

De forma objetiva, só é possível desenvolver estratégias que diminuam essa 

discrepância a partir do conhecimento aprofundado, aplicando, então, uma ação 

específica que possa contribuir com resultados satisfatórios.  

Sabendo que o objeto de estudo é uma realidade que tem aumento anualmente, 

é notório que trata- se de um problema não só escolar, mas social.  Destarte, a 

importância dessa investigação tem interesse em salientar pontos que possam 

ser alterados com influência do profissional educador e seus parceiros 

educacionais. Afinal, os efeitos negativos e/ou positivos afetam uma geração 

inteira e deixa reflexos em gerações posteriores.  

A indagação desse tema foi iniciada a partir de um primeiro contato com alunos 

que apresentavam distorção escolar com motivos diferentes para esse quadro. 

Primeiro, fiz uma observação sobre cada aluno, sendo possível estabelecer 

relações sociais envolvendo cada um deles.   
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Em um segundo momento, com um trabalho de relação interpessoal, consegui 

levantar fatores familiares e econômicos que envolviam aqueles estudantes. 

Posteriormente, observei que dinâmicas de ensino auxiliavam à motivação 

desses alunos e, consequentemente, aumentavam o desempenho de cada um 

deles. Dessa forma, tornou-se nítida a necessidade de aulas direcionadas a um 

público-alvo, considerando a maturidade desses.  

Esse acompanhamento aconteceu durante 2 anos com alunos de séries e idades 

distintas, o que favoreceu o critério de observação.  

Ao longo esse trabalho acadêmico, foram expostos alguns alunos reais com 

nomes fictícios. Dentre eles: Thiago, Michael, Helen, Pedro e Alice. E suas 

respectivas professoras, também com pseudônimos_ Rita, Cláudia e Jaque_ 

além de Marcella e Carmem que trabalham com classes de aceleração, para que 

ao final de toda exposição, seja possível identificar semelhanças e disparidade 

entre casos e situações dentro da mesma problemática.     
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. Turma com aluno que apresenta defasagem idade-série.  

 

 

 

 

 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar o conceito de fracasso, a escola 

dentro de um contexto social e estrutural e os reflexos entre o ambiente 

educacional e a sociedade. Os teóricos tomados como referência nessa parte 

são Maria Helena de S. Pato e Emília Ferreira. 
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O FRACASSO ESCOLAR, A ESCOLA E A SOCIEDADE. 

 

Entendemos como fracasso a condição de não alcançar o que se pretendia. Ou 

seja, a partir do momento que criamos uma meta ou um objetivo e ele não é 

atingido, podemos dizer que houve um fracasso.  Essa interpretação se refere a 

qualquer área, no entanto, dependendo do contexto, essa falta de sucesso pode 

ser mais comprometedora.  

Se mencionarmos um campeonato esportivo, não alcançar o objetivo, que é a 

vitória final, por exemplo, isso pode não vir associado a frustrações ou abandono 

de carreira, já que sabemos que esse tipo de atividade seleciona apenas um 

número específico de atletas ou time para ser reconhecido.  

No âmbito educacional, essa questão não é tão restrita assim. A educação tem 

como objetivo capacitar todos os educandos para serem reconhecidos, e 

aqueles que, por diferentes motivos, não alcançarem essa capacitação mínima, 

são vistos dentro dessa perspectiva de fracasso.  Podemos entender, dessa 

forma, que diferente de campeonatos, a educação visa incluir todos para um 

determinado fim, e não restringir para selecionar.   

A partir dessa compreensão, temos que identificar os fatores sociais que 

colaboram para a falta de sucesso escolar dos alunos, planejar estratégias 

sociais e educacionais para amenizá-los e trabalhar para o desenvolvimento 

daqueles que já foram afetados, assim como aqueles que se incluem como 

possíveis fracassados no ensino.  Segundo Carvalho, o fracasso escolar está 

intimamente ligado:  

Quando associamos erro e fracasso, como se fossem causa e 

consequência, por vezes nem se quer percebemos que, enquanto um 

termo – o erro – é um dado, algo objetivamente detectável, por vezes, 

até indiscutível, o outro - o fracasso – é fruto de uma interpretação 

desse dado, uma forma de o encararmos e não a consequência 

necessária do erro[...] a primeira coisa que devemos examinar é a 

própria noção de que erro é equivocadamente um indício de fracasso. 

A segunda questão intrigante é que, curiosamente, o fracasso é 

sempre o fracasso do aluno (1997, p. 12). 
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A partir dessa perspectiva, podemos considerar que o erro como causa está nos 

elementos que fomentam a educação, e a consequência, na falta de sucesso do 

educando.  

1.1 A caracterização da escola e o fracasso escolar 

 

A caracterização do espaço escolar funciona na verdade como pano de fundo 

para esse fracasso educacional. A escola pública, dentro da ótica física, 

primeiramente, apresenta características estruturais cristalizadas. 

Os prédios escolares possuem padrões que denunciam moldes falidos, mas que 

não sofrem qualquer alteração. Exemplo disso, as salas de aula são amplas, e 

com muitos espaços para receber os estudantes, no entanto, onde vemos 

grandes espaços, vemos também um número elevado de alunos que se 

agrupam de acordo com seus interesses sociais. A frente desses grupos 

organizados, o professor encara um dos maiores desafios da licenciatura: 

repassar conhecimento e atrair a atenção em um ambiente que tudo a tira. 

Além dessa marca, notamos que apesar de muitas escolas não estarem 

inseridas dentro de comunidades, muitos alunos vêm de áreas esquecidas 

pelo poder público e o histórico familiar não os aproximam dos estudos. 

A falta de segurança nas regiões onde as escolas estão situadas ou no ponto 

de origem que os estudantes residem torna-se um item de relevância e 

reflexo na caracterização de todo polo escolar. Nessa conjuntura, já é 

possível experimentar um impulso para os alunos terem um perfil faltoso, 

considerando que, nesta última década, confrontos policiais têm sido 

constantes e graves em diversas regiões do Brasil e, especificamente no Rio 

de Janeiro, essa realidade determina a vida cotidiana do cidadão.  

 

De acordo com a aluna Helen, a escola é o melhor lugar social que frequenta. 

Por morar em uma região perigosa, a estudante relata que na escola ela 

pode brincar com seus amigos em segurança. 

-Gosto de ficar na escola, porque tenho muitas amigas e brinquedos. 

Em casa é chato porque só posso ficar vendo televisão e não tem nada 
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para fazer. Minha mãe também não deixa ficar na pracinha porque 

pode chegar a polícia e começa o tiroteio.   

Assim como é para essa estudante, a escola representa mais que um lugar 

de aprendizado. É na verdade, um ambiente que caracteriza proteção, 

abrigo, cuidado e lazer. E, enquanto o espaço escolar ocupa todas essas 

áreas psicossociais, o educando sente-se motivado a estar vivendo e se 

desenvolvendo nele.  

“O Estado, que era uma espécie de asseguramento, avança para a 

degradação na qual a educação, a saúde pública e outros direitos 

foram abandonados. Olhamos para o Estado, mas não podemos contar 

com ele. Restam duas instituições: família e escola.” (IBRAHIM,2014) 

Diante desse cenário, podemos concluir que o educando não possui 

responsabilidade sobre o meio que está inserido, porém é ele quem arca 

com os prejuízos causados a sua vida escolar.  

 

Outro componente da caracterização escolar é o professor. O docente 

precisa desenvolver um trabalho pedagógico e uma organização didática 

direcionada para um grupo que ao mesmo tempo compõem uma unidade 

social, possui singularidades que são preponderantes.  

 

Para muitos estudantes, o único contato com o conhecimento se dá naquele 

espaço e, por esse motivo, o período letivo deve ser devidamente 

aproveitado e explorado. A relação ensino- aprendizagem deve estar 

completa e direcionada a fim de que se cumpra o papel e amenize os danos 

acarretados por fatores extraescolares.  

 

Para Thiago, a escola é um bom lugar para encontrar os amigos. Ele afirma 

que não são todas as disciplinas que o atraem, mas em termos gerais, gosta 

de aprender, apesar de sentir-se incapaz, muitas vezes.  

-Gosto das aulas de Geografia, Ciências e Educação Física. 

Matemática eu não sei muito tabuada e resolver problemas também é 

difícil. Português tem que ler muito texto. Às vezes, têm festas que são 

legais e passeios, mas quando a professora passa um monte de dever, 

eu fico cansado, porque não consigo fazer e fico errando toda hora. 
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O que esse aluno relata como “incapaz” é o fato de apresentar dificuldades 

inerentes a qualquer estudante, contudo, nota que essas dificuldades 

dificilmente são resolvidas. Pelo contrário, são ignoradas para que não haja 

atraso de conteúdo.   

Se para Thiago e Helen a escola é um bom espaço de convívio social, para 

Michael esse ambiente não é tão agradável assim. Michael alega sofrer 

preconceitos dentro da própria escola e isso tem sido motivo de desânimo e 

pensamentos de evasão escolar. 

- Ficam me chamando de lerdo e gordo. Implicam comigo e mesmo 

quando eu estou quieto, sem fazer nada. Não gosto de estudar e nem 

tenho amigos aqui.  

- Tem vontade de estudar em outra escola? 

- Não. Já estudei e era a mesma coisa. 

Alunos como o Michael enfrentam problemas de relacionamentos pessoais 

que afetam diretamente o seu desempenho escolar. O tempo que precisam 

estar na escola, torna-se um sacrifício e limita a concentração, o interesse e 

o aprendizado. Logo, esse perfil de estudante, irá aumentar a lista de alunos 

que abandonaram a escola.  

“Há fracasso na escola quando o rendimento é baixo, quando a 

adaptação social é deficiente e, também, quando se destrói a 

autoestima dos alunos. Deve-se aprender na escola conhecimentos e 

deve-se aprender a viver de acordo com um mínimo de normas 

compartilhadas, mas a escola também deve inculcar em seus alunos 

confiança neles mesmos, deve lhes dar um vivo sentimento de valor, 

de capacidade, de força, de certeza que podem conseguir muitas das 

coisas a que se propõem. A escola não deve criar indivíduos apáticos, 

desanimados ou desmoralizados [...] Não há pior fracasso escolar que 

produzir alunos com tão baixa autoestima “ (ROVIRA, 2004, p.83).  

A partir dessa referência de José Maria Puig Rovira, o aluno Michael é um 

exemplo de vítima de situações que revelam a influência do meio sobre o 

aproveitamento escolar. A escola, muitas vezes, deixa de ser um lugar de 

convívio social e passa a ser o local onde surgem conflitos pessoais, e a partir 

dessa problemática, o estudante deixa de frequentá-la para evitar situações de 

humilhação, zombaria ou bullying. 
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1.2 A caracterização da sociedade e o fracasso escolar 

 

A sociedade mundial tem sido marcada pela globalização, e, por causa dela 

ou a partir dela, a educação alcançou níveis distintos de relevância dentro 

dos países. No Brasil, temos uma sociedade que reconhece a importância 

da educação escolar, no entanto, na prática esse reconhecimento não é 

efetivo.  

Sabemos que a escola pública já não ocupa mais destaque no investimento 

do governo e, por esse motivo, suas estruturas físicas não atendem às 

expectativas de acomodação com foco no desenvolvimento do educando. 

No caso, as salas de aulas amplas, mas indevidamente cheias, não 

favorecem o ritmo de ensino.  

 

Se para o governo a educação é importante, mas não é prioridade, podemos 

afirmar que esse pensamento alcançou uma considerável parte da 

sociedade civil. Para muitos, “apesar de”, a educação não está à frente de 

uma oportunidade de trabalho, e esse é um dos principais motivos de evasão 

escolar, visto que vivemos em um sistema capitalista e toda engrenagem se 

baseia no trabalho.  

"A educação oferecida pela escola tem um potencial transformador a 

serviço das classes trabalhadoras e também transmite a ideologia 

dominante necessária para a produção e reprodução do capitalismo. 

Atribuir a educação e ao ensino desenvolvido na escola toda 

potencialidade transformista ou toda potencialidade conservadora e 

deixar de entender as potencialidades reais da escola, o que 

impossibilita que essas potencialidades sejam articuladas para atender 

os interesses e potencialidades da população.” (PROJETO /Pe 

FUNDAMENTOS IV: 1985 

 

Diante dessa ótica, podemos perceber que a escola tem um potencial 

transformador, principalmente para a base que, cedo ou tarde, irá compor o 

quadro de trabalhadores dessa mesma sociedade. Entretanto, essa visão é 

contraditória, assim como toda a nossa sociedade.  O ambiente que mais 

transforma através da mediação entre escola/sociedade é o mesmo que 
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propaga as ideologias das classes dominantes e automaticamente é o local 

de abandono antes de completar as suas transformações. Com esse cenário, 

vemos a evasão como circunstância natural daquele que teve uma 

oportunidade diante do que é “necessário”. 

-Meu tio me chamou para ajudar na obra que estava fazendo. Eu ficava 

pegando as coisas para ele e indo na rua comprar o que precisava. Aí 

ele me dava o dinheiro pelos dias que eu ajudava. (Pedro, 14 anos- 2 

anos de atraso escolar) 

Em outras palavras, podemos considerar que a sociedade compreende e 

acha justo o aluno de escola pública, que normalmente tem carências  

financeiras, se afaste da escola para se dedicar a um trabalho que acaba 

dando um retorno imediato, a se dedicar anos na escola em troca de um 

futuro profissional incerto.  

Dessa maneira, o aluno começa como faltoso, depois reprovado_ seja por 

déficit de conhecimento gerado a partir das suas ausências em sala de aula 

ou por excesso de faltas_ mas após todas essas etapas, é certo a evasão se 

confirmar. 

“As teorias críticas de educação contribuíram denunciando o papel 

reprodutivista da escola, de modo que, muitos dos que, ingenuamente, 

viam a escola como um poderoso agente de transformação social, 

começaram a vê-la como uma arma nas mãos da burguesia, passando 

de uma visão radicalmente otimista para uma visão radicalmente 

pessimista em relação a possibilidade de a escola estar atendendo os 

interesses das classes trabalhadoras.” ( NUANCES. Vol 1. 1995)  

Dessa  maneira, podemos confirmar que o estudante não se reconhece dentro 

do espaço escolar, e assim, o lugar que potencialmente seria um elemento 

transformador, torna-se um lugar seletivo ou até formador para o estudante que 

resiste, como é o caso da Jaque que hoje é professora e precisou enfrentar 

paradigmas durante sua formação.  

 - Enquanto eu era aluna, não me via representada dentro da escola. 

Sabia que a única opção era estudar, mas sem saber muito bem de 

que forma isso seria útil, partindo do princípio que meus pais não 

possuem formação escolar e isso não parecia ser um problema dentro 

da minha realidade cultural.  (Jaque, professora graduada em 

Pedagogia e ex-aluna da rede pública.) 
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 Sendo assim, Jaque representa apenas uma parcela dos estudantes que apesar 

de todas as influências externas, permanece estudando até a conclusão do 

ensino básico, e ao concluir o ensino superior, ela pode ser vista como uma 

representante de uma estatística ainda menor.  

 

1.3 Fatores paralelos 

A escola e a sociedade são os principais elementos responsáveis pela evasão 

escolar, todavia, há outros que interferem nessas questões problemáticas. Entre 

eles:  a) família; b) situação econômica; c) falta de profissionais adequados; d) 

desvalorização da educação. 

Como primeiro desses elementos, a família é a primeira referência do aluno. No 

ambiente familiar, ele recebe os primeiros estímulos que o impulsiona ou 

percebe a falta desse apoio e não identifica o estudo como um ponto positivo do 

seu desenvolvimento. Segundo Kalaustian (1988, p.22), 

“A família é o lugar indispensável para a garantia da sobrevivência e 

da proteção integral dos filhos e demais membros, independentemente 

do arranjo familiar ou da forma como vêm se estruturando. É a família 

que propicia os aportes afetivos e, sobretudo materiais necessários ao 

desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes. Ela 

desempenha um papel decisivo na educação formal e informal, é em 

seu espaço que são absorvidos os valores éticos e humanitários, e 

onde se aprofundam os laços de solidariedade. É também em seu 

interior que se constroem as marcas entre as gerações e são 

observados valores culturais.” 

 

As famílias, às vezes, só estão reproduzindo o que se têm internalizado. Pais 

que não concluíram ou até nem começaram os estudos não o veem como 

oportunidade de transformação. Sendo assim, é estatisticamente possível 

afirmar que pais que não concluíram a formação escolar básica possuem filhos 

que se enquadram no mesmo perfil. E isso não parece ser um problema para 

eles, infelizmente.  

-Meu pai não sabe ler, mas sabe escrever o nome dele. Ele sabe fazer 

um monte de coisas. (Thiago, aluno do fundamental II)  
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Thiago reconhece as dificuldades do pai devido à falta de estudo, mas considera 

que as habilidades do pai em outras áreas são suficientes para suprir qualquer 

necessidade. Dessa forma, a falta de estudos não determina o futuro e a 

sobrevivência da sua família.  

Outro elemento é a situação econômica. Diante da real necessidade de trabalho, 

muitos pais contam com o auxílio dos filhos _não necessariamente para 

trabalhar, mas ocorrem situações em que os filhos precisam acompanhar os pais 

ao trabalho por falta de outro responsável que possa acompanhar a criança à 

escola ou cuidar-lhe fora do horário escolar. Lógico que há também casos em 

que o aluno divide o seu tempo diário entre escola e trabalho informal. 

“O grande problema é que a maioria dos que estão fora da escola são 

afrodescendentes, quilombolas, indígenas, deficientes e vítimas de 

explorações, como o trabalho infantil. Quando uma criança é exposta 

ao trabalho infantil, ela não frequenta a escola e passa a ser vítima de 

várias violações”, comentou.” (Maria Rehder, coordenadora de projetos 

da Campanha Nacional pelo Direito à Educação) 

Na prática, a questão econômica é determinante no processo de evasão e, 

consequentemente, o fracasso escolar. E a família que está inserida nessa 

perspectiva de trabalho x estudos dificilmente opta pelos estudos, visto que a 

necessidade econômica é o fator relevante para tal escolha.  

A falta de profissionais preparados gera também um efeito devastador. É 

possível encontrarmos professores dedicados e motivados, mas também não é 

difícil nos depararmos com aqueles que diante de tantas dificuldades internas, 

perderam o estímulo de se aperfeiçoarem e avançarem em suas capacitações. 

Além dos professores, o quadro de funcionários de uma escola e a pedagogia 

aplicada sem sucesso também geram ônus para a sociedade e para o aluno.  

“Os educadores, muitas vezes, se sentem impotentes, na solução de 

problemas educacionais que são consequência do contexto do aluno. 

Não adianta apenas identificar as dificuldades, é necessário que se 

unam governo, a escola e a família para encontrar alternativas de 

solução para minimizar os fatores que estão dificultando a 

aprendizagem, sejam estes originados no contexto social ou na escola” 

(MELCHIOR, 2004, p. 29). 

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/motivos/
https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/motivos/
http://campanha.org.br/
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Através dessa observação, podemos inferir que os educadores fazem parte de 

um projeto sem perspectiva e que está atrelado a moldes fracassados. E um dos 

últimos fatores que dividem essa responsabilidade de fracasso é a 

desvalorização da educação.  

“Nós somos um povo cuja cultura não dá importância a educação. Uma 

pessoa no Brasil não é considerada rica por ser culta, não é respeitada 

por ser culta, ela é respeitada pelo tamanho do carro, pela casa; é uma 

cultura que foi se criando. Aqui a gente chama até um filósofo de lunático, 

é outra política. Nós somos um país dividido em dois e resolvemos 

serviços dos ricos; transporte, saúde, moradia e a educação também. A 

gente cuida da educação da parcela rica, por isso que as universidades 

são federais e as escolas de base não.”        ( Cristóvão Buarque , ex- 

ministro da educação)  

A falta de valor que a educação escolar carrega faz com que todos os envolvidos 

nela sejam prejudicados. O próprio governo não investe o suficiente, por diversos 

motivos e os profissionais da educação não conseguem, em geral, desempenhar 

o seu papel de forma adequada. O reflexo dessa desvalorização é o fracasso 

escolar do estudante que precisa resistir em um espaço que não deveria ter essa 

finalidade.  

-Sou professora porque gosto de ensinar, sinto-me realizada 

profissionalmente. No entanto, não me sinto reconhecida 

financeiramente. Preciso trabalhar em duas escolas e ainda tenho um 

trabalho extra no final de semana. Essa foi a maneira que encontrei 

para suprir as necessidades financeiras da minha família. (Rita, 

professora do 2º e 4º ano do fundamental I) 

Rita representa uma considerável parcela dos profissionais ativos na educação 

brasileira. A medida em que a remuneração não corresponde ao trabalho e 

dedicação dos profissionais, a tendência é de que o docente busque outras 

fontes de renda para completar o salário básico.  

O prejuízo dessa alternativa é que o professor acumula tarefas, trabalhos e a 

longo prazo há um esgotamento físico e mental que reflete no seu desempenho 

dentro da escola. Temos então, mais uma fonte de desmotivação que atinge 

todos os envolvidos nessa esfera escolar. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: Acervo pessoal. Aluna que apresenta 2 anos de distorção escolar 

 

 

 

 

 

Esse capítulo abordará o conceito de “distorção” no âmbito escolar e a partir 

dessa compreensão, identificar os elementos internos e/ou externos que 

influenciam essa situação que atinge e compromete a educação do nosso país 

com base em informações da UNICEF.  
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2 - CONCEITOS DA DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE 

 

Segundo o dicionário de língua portuguesa, “distorção” significa uma alteração 

da característica padrão. Diante desse conceito, entendemos que a distorção 

idade/série trata-se de uma alteração no universo educacional em relação a 

idade que o educando possui no momento em que está cursando uma 

determinada série que não corresponde ao padrão.   

No Brasil, a criança deve ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental aos 6 anos 

de idade, e a expectativa é de alcançar o 9º ano aos 14 anos de idade. Dentro 

desse planejamento, consideramos a situação de distorção quando o aluno 

apresenta no mínimo 2 anos de atraso escolar. O Censo Escolar usa como base 

o fornecimento dos dados dos alunos matriculados na rede educacional.  

A Unicef ressalta o problema no relatório “Panorama da distorção idade-série 

no Brasil” (2017) “7 milhões de estudantes têm dois ou mais anos de atraso 

escolar”.  Esse resultado é reflexo de questões que estão além da sala de aula 

e não estão restritas a uma determinada região.  
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A partir da leitura da tabela da Distorção Idade-série_ 2018, podemos concluir 

que as séries iniciais apresentam um número um pouco menor de distorção em 

relação ao Ensino Fundamental II. Além disso, a rede pública concentra um 

número consideravelmente maior de estudantes dentro desta perspectiva, assim 

como as áreas rurais sofrem um pouco mais com esse panorama.  

2.1 A distorção idade-série é um problema local?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebemos que as regiões Norte e Nordeste apresentam uma concentração 

maior de distorção nas séries mais avançadas, segundo o mapa, com base no 

ano de 2018, apesar do problema ser notado em todas as regiões brasileiras.  

“Crianças e adolescentes com dois ou mais anos de atraso escolar 

estão mais vulneráveis, por exemplo, à violência, para além da sala de 

aula. A distorção idade-série pode ser considerada como um 

termômetro e um indicador de outras situações de violações de direitos 

que ocorrem na vida dessas meninas e desses meninos.” (Unicef, p. 5) 

A partir dessa ótica, podemos constatar que o resultado da vida escolar do aluno 

está diretamente ligada a fatores  sociais e governamentais que regem a história 

de cada educando. E quando se fala em violência, não é só no sentido físico, 

mas também devemos entender por violência qualquer intimidação psicológica 

ou moral que é aplicada quando os direitos do ser humano não são respeitados.  
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Sendo assim, o aluno que está tendo seus direitos como cidadão desrespeitado, 

possivelmente, terá uma queda no seu desempenho escolar, e de forma cíclica, 

alcançará a evasão até gerar a distorção.  

Relacionando o mapa da distorção às regiões do Brasil, devemos considerar que 

os alunos nas séries iniciais estão tendo questões de desenvolvimento estudantil 

nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste. Tais questões podem estar associadas 

à adaptação, mudanças geográficas e cultural. Enquanto o Norte e Nordeste do 

país apresentam distorção nas séries mais avançadas, quando os estudantes 

começam a dividir a rotina escolar com a de trabalho. 

- Tenho 14 anos e frequento a escola, mas às vezes preciso faltar para 

ajudar meu pai na pesca. 

Essa fala é de uma criança que vive em Alagoas, região nordeste do país. 

Apesar de não fazer parte da estatística de distorção, esse estudante representa 

o padrão dos alunos que entram para o número de evasão ou distorção idade-

série, visto que a dupla função escola / trabalho normalmente dá lugar à 

dedicação exclusiva às necessidades da família. 

Dessa forma, consideramos que o trabalho é um fator determinante para a 

distorção idade-série, e que resulta na evasão, posteriormente. No entanto, esse 

problema não atinge somente as regiões que o estudante dá início a vida de 

trabalho precocemente. Tal problemática também está relacionada a questões 

de infraestrutura e distância que afastam ou dificultam a vida do aluno. 

“Questões relacionadas às distâncias, à infraestrutura e às vias de 

transporte no Semiárido e na Amazônia podem explicar parte desse 

desafio, já que, em comunidades isoladas, a garantia de transporte 

depende das especificidades locais, como a existência de barcos e das 

condições de navegabilidade dos rios, entre outros.” ( Panorama Da 

Distorção Idade- série, Unicef, pag. 9) 

Visto que é um problema de mobilidade pública que afeta todos os brasileiros, 

confirmamos que as áreas rurais, consequentemente, sofrem de forma mais 

intensa com essa questão, assim como as regiões ribeirinhas. Essas localidades 

recebem pouca ou nenhuma infraestrutura no transporte público e isso 

compromete a frequência escolar dos alunos. 
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2.2 Questões influenciadoras da distorção idade- série 

Sabemos que a  questão regional tem suas influencias no panorama da distorção 

escolar, no entanto, dentro desse fator das regiões, podemos ainda identificar  

outros elementos que contribuem para esse problema. A raça e o sexo e/ou 

gênero também estão atrelados a esses resultados. 

“Características de cor e raça também são de extrema relevância na 

análise das desigualdades educacionais entre diferentes grupos 

populacionais.” (Panorama da Distorção Idade-série no Brasil, pág.8) 

O nosso contexto histórico de escravidão e exploração dos negros refletem nos 

dias atuais essa diferença. Como em todas as áreas profissionais, podemos 

perceber que nas séries básicas, esse resultado histórico de colonização se 

perpetua e promove ainda diferenças negativas para os negros. Dessa mesma 

forma histórica, podemos considerar a relação da distorção idade-série com o 

sexo masculina/feminino.  

 

“Meninas e meninos negros (pretos e pardos) têm taxas de distorção 

idade-série significativamente maiores do que brancos.” ( Unicef, taxa 

de distorção, pág. 9) 

O panorama não sofre alteração considerável dentro do padrão de raça, mas 

sim, no comparativo entre raças. Observamos que o gênero só influencia quando 

está associado a cor da pele. 

“Diferenças de gênero afetam significativamente a trajetória escolar de 

crianças e adolescentes. Nos anos iniciais do ensino fundamental, as 

taxas de distorção idade-série entre meninos crescem de forma mais 

acelerada do que entre meninas – 14,7% versus 9% [...] Na 

adolescência, há uma redução da diferença da distorção idade-série 

entre meninos e meninas. Fatores como gravidez na adolescência, 

trabalho doméstico e o casamento precoce estão associados ao atraso 

e abandono escolares, especialmente de meninas.” ( Panorama da 

Distorção Idade-série no Brasil, pág.10) 

Com base nessas informações, notamos que problemas inerentes à vida 

educacional dos estudantes determinam de forma mais taxativa a população 

negra e parda. A começar, os meninos sofrem mais nos anos iniciais com fatores 
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influenciadores do problema da distorção. Acreditamos que o trabalho precoce 

seja o principal fator que coopera negativamente para os danos do 

desenvolvimento estudantil e gera a distorção escolar. Enquanto nas séries 

inicias a aceleração deste problema é maior entre meninos, as meninas encaram 

essa estatística posteriormente com reflexos de uma sociedade muitas vezes 

machistas, que colocam a mulher no papel de doméstica e responsável pelo 

crescimento e cuidado da família. A partir dessa ótica, as meninas consideram 

como prioridade, ter um casamento e filhos, anulando, na maioria das vezes 

qualquer perspectiva profissional. Logo, a vida escolar é colocada em segundo 

plano, o que resulta em distorção, antes da evasão. 

 

- Há 2 anos, uma aluna engravidou. Ela estava com 15 anos, na 

época. Uma aluna dedicada, esforçada e inteligente, mas que se 

tornou faltosa com a chegada do bebê. Precisou reprovar o ano letivo 

que cursava, pois não realizou muitas provas e trabalhos. No ano 

seguinte, tentou dar continuidade, porém já não apresenta o mesmo 

desempenho que tinha antes do nascimento do filho. Ao longo deste 

ano, já está em situação de repetência novamente, e isso, 

infelizmente, é comum. ( Rita, professora de Língua Portuguesa do 

Fundamental II ) 

 

O caso que a professora Rita relata é uma história muito comum entre 

estudantes adolescentes da rede pública de ensino. Histórias como essa formam 

o quadro de estudantes meninas que se veem obrigadas a largar a rotina escolar 

para se dedicarem aos cuidados de bebês  gerados precocemente.  

“No Brasil, 42% dos estudantes com deficiência estão em distorção 

idade-série nos anos iniciais do ensino fundamental” ( Unicef, gráfico 

de distorção) 

Por último, mas não menos relevante, temos a influência das deficiências que 

contribuem para o aumento da taxa de distorção idade-série. Alunos com 

deficiências ingressam, normalmente, com atraso na escola. Por vezes, as 

famílias relutam em colocar as crianças na rede de ensino acreditando que não 

terão desempenho estudantil ou que sofrerão algum tipo de descaso. Dessa 
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forma, esse número crescente de distorção está ligado ao comportamento de  

escolha, mais dos responsáveis que propriamente dos alunos.  

2.3 Consequências ao aluno, escola e sociedade 

Vivemos em uma sociedade capitalista e que está diretamente atrelada ao 

desempenho e conquistas individuais. As escolas formam indivíduos que de 

forma competente cursaram a educação básica e estão aptos a seguirem o 

estudo superior, e consequentemente, conquistarem empregos bem 

remunerados. No entanto, a questão da distorção afasta uma quantidade 

considerável de estudantes desse objetivo.  

Passamos a ter então uma sociedade exclusiva e seletiva, reforçando os 

problemas para aqueles que já estão inseridos no problema. Ou seja, aquele 

aluno que sofre com a falta de transporte público para levá-lo à escola compõe 

o panorama de alunos que sofrem com a distorção. Mais tarde, ainda que 

concluindo a educação básica, esse indivíduo, dificilmente, cursará o ensino 

superior, exatamente pelo motivo do transporte público. Assim, mantendo-se 

morador de uma mesma área, ao formar família, seus herdeiros viverão as 

mesmas problemáticas.    

“A distorção idade-série imobiliza milhões de meninas e meninos 

brasileiros, deixando-os atados ao ciclo do fracasso escolar. Esse 

fenômeno atinge, principalmente, quem vem das camadas mais 

vulneráveis da população e corre sério risco de exclusão, estando mais 

propenso a abandonar a escola para ingressar no mercado de trabalho 

de modo prematuro e precário, sem concluir os estudos. São crianças 

e adolescentes já privados de outros direitos constitucionais, que não 

têm assegurados os direitos de aprender e de se desenvolver na idade 

apropriada.” (Unicef, p. 4) 

Diante dessa situação cíclica, vemos que a escola precisa estar aberta a uma 

pedagogia mais atrativa e flexível para atrair os estudantes mesmo frente a 

problemas que tendenciosamente os afastam da vida escolar. Para isso, as 

politicas públicas de ensino devem visar o aproveitamento do período em que os 

estudantes encontram- se incluídos no processo de aprendizado.  
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- Matérias que consigo estudar sozinha é melhor, porque na hora da 

prova consigo um bom resultado. ( Aluna do 9º ano, com distorção de 

2 anos)  

Essa afirmação é de uma aluna que trabalha como auxiliar em festas infantis e, 

às vezes, falta nos dias seguidos de trabalho. Para ela, o trabalho é uma 

necessidade, tanto quanto a conclusão do ensino básico. Da forma que pode, 

concilia as duas atividades e a forma como os professores organizam o tempo 

de aula, a cobrança das atividades e provas auxilia ou compromete diretamente 

o seu desempenho.  

Com relatos associados a contextos históricos, podemos notar que a parcela da 

sociedade que já é comprometida, fica ainda mais, com as ideias reforçadas que 

as políticas públicas que temos. E, dentro dessa ótica, ainda que a distorção não 

tenha uma única fonte, ela apresenta um único resultado para a sociedade 

brasileira que é de discrepância social e econômica.      
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CAPÍTULO III 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. Alunos do Programa de Aceleração/ 2019. 

 

 

 

 

Este último capítulo aborda os programas pedagógicos voltados para a correção 

da defasagem etária a partir dos levantamentos sociais que relacionam os 

estudantes ao panorama de distorção. Dados do Ministério da Educação e do 

Programa Acelera Brasil serviram como referência para o desenvolvimento do 

capítulo.  
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3. CORRIGINDO A DEFASAGEM  ETÁRIA 

 

A defasagem etária escolar é um problema nacional que compromete de 

diversas formas o desenvolvimento da sociedade brasileira. Uma nação que 

apresenta números relevantes de defasagem precisa diagnosticar a causa e 

trabalhar para a solução desse problema a fim de evitar o comprometimento do 

país em geral.  

A partir da identificação das questões sociais que provocam a defasagem, é 

criado um currículo diferenciado para atender um grupo específico. Em outras 

palavras, existe um currículo escolar nacional, e de acordo com a região do 

Brasil, esse currículo apresenta suas particularidades. No entanto, o currículo 

voltado para a correção da defasagem não está limitado a valorizar questões 

regionais, mas sim, a adaptação de conteúdos dentro de um prazo reduzido para 

o ensino/aprendizado deles.  

(...) O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é trajetória, 

viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum 

vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, 

discurso, documento. O currículo é documento de identidade.   ( SILVA. 

2002. Pág. 150) 

De acordo com Silva, o currículo é o documento que compõe a estrutura de 

conhecimento gerado dentro do ambiente educacional. Para tanto, as escolas 

consideram os valores e hábitos culturais como fatores indispensáveis a 

construção da formação escolar.  

- Sempre fui professora  da rede particular, no Espírito Santo. Vim 

morar no RJ, fiz concurso e estou há três anos trabalhando na rede 

municipal de ensino. Costumo usar músicas próprias do estado e 

jornais locais para trabalhar interpretação de texto, sentido e 

significado das palavras e outros assuntos relacionados à linguagem. 

Dessa forma, o aluno se identifica com o que está sendo ensinado e 

isso facilita o aprendizado. ( Professora Rita – Fundamental I) 

 Com a declaração da professora Rita, podemos afirmar que considerar o meio 

como material pedagógico é uma estratégia educacional que permite ao aluno 

se reconhecer como elemento atuante no processo de aprendizado. Isso faz com 
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que o currículo seja construído de forma muito peculiar em cada região, apesar 

de termos uma única base e o mesmo objetivo final.  

Sob essa ótica, notamos a necessidade de desenvolver um currículo que atenda 

também a necessidade de aprendizado daqueles que se encontram dentro do 

quadro de defasagem. Por esse motivo, foram criados alguns programas de 

aceleração voltados para os estudantes que se encontram com diferença escolar 

de dois anos ou mais em atraso.  

Os programas de aceleração funcionam em todo o país como uma forma de 

inserir o aluno na perspectiva educacional com expectativa de ganho e avanço 

intelectual. Assim, como as questões culturais servem de suporte para o 

desenvolvimento curricular, a maturidade e experiência dos alunos com 

distorção são usados como base para a criação de um currículo próprio.  

3.1 Os programas de correção etária 

O nome “Aceleração de Aprendizagem”  foi dado aos programas instituídos pelo 

Ministério da Educação em 1997 que tem como objetivo acelerar o processo de 

aprendizado dos alunos que se encontram em defasagem idade-série.  

A aceleração da aprendizagem é considerada uma estratégia 

pedagógica que parte da ideia de que o nível de maturidade dos alunos 

permite uma abordagem mais rápida dos conteúdos para ajudar-lhes a 

recuperar o tempo perdido. A correção do fluxo escolar é entendida 

como uma questão política, pois a partir dela surgem políticas ou 

planos educacionais determinados, como a aceleração de 

aprendizagem. ( Menezes, 2001)  

De acordo com Menezes, esse tipo de programa foi desenvolvido a partir da 

observação dos estudantes que faziam parte do quadro de distorção, seja por 

repetência ou por evasão.  

A distorção causada por repetência é vista como um problema, porque apesar 

do aluno ser visto no ambiente escolar, estar matriculado e fazer parte da escola, 

ele não produz. Durante as séries iniciais, com o método de aprovação 

automática, muitos estudantes vão avançando com deficiência educacionais que 

se acumulam e no fim dessa etapa, estagnam.  
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- Quando eu era da outra turma, tinha muita gente e eu não conseguia 

aprender direito mesmo a tia ensinando. Agora, a turma é mais vazia e 

eu consigo aprender as coisas. ( Hellen, aluna da turma de aceleração- 

3 anos de distorção) 

A aluna Hellen representa o perfil da turma a qual faz parte, em uma escola 

municipal de São Gonçalo. Tanto Hellen, como outros alunos da turma já 

mostram resultados positivos do programa de aceleração de aprendizagem.  

Segundo a direção da  escola, os alunos que estão matriculados em turmas do 

programa, faziam parte de um grupo sem entusiasmo e que apresentavam 

características estudantis daqueles  que possivelmente se tornariam evasivos da 

escola. 

 - Tínhamos que fazer algo por esses alunos que já estavam 

desmotivados e frequentando a escola apenas para preencher o tempo 

ocioso. O Programa de Aceleração funcionou como uma segunda 

chance para eles, e o fato de não ter uma idade padrão, eles não se 

consideram excluídos.  ( Carmen, coordenadora pedagógica )  

Nessa escola, a turma de aceleração funciona com o número de médio de 10 a 

20 alunos. Essa quantidade não é determinada ou limitada, mas ela varia de 

acordo com o número de alunos com distorção matriculados na escola.  

Além de alunos repetentes, há também alunos que por evasão, ao retornarem, 

confirmam a condição de distorção. Nesses casos, o programa acolhe o 

estudante em um ambiente voltado para as suas carências educacionais e 

direciona a abordagem pedagógica para a situação em que se encontra.  

Sem estar inserido em uma sala de aula onde a maioria dos alunos possuem a 

mesma faixa-etária, o aluno com distorção apresenta maior conforto ao ser 

ensinado de forma individual. 

- Na outra turma só tinha criancinha. Ficavam fazendo brincadeiras e 

às vezes me olhavam porque sou mais velho e grande. ( Renan, aluno 

com 3 anos de distorção)  

Para alunos dessa turma, a aceleração de aprendizagem é uma estratégia 

adequada, pois permite que o professor regente desse tipo de turma realize um 

trabalho individual logo, mais direcionado. Com isso, os índices de desempenho 
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são altíssimos comparados aos resultados anteriores de cada aluno atendido 

pelo programa.   

O grande desafio do programa fica por conta dos professores. O docente precisa 

estabelecer metas e estratégias para realizar um trabalho de excelência, de 

forma que os alunos que fazem parte do programa, recuperem a motivação pelos 

estudos para prosseguirem até o fim do ensino básico. Para isso, os profissionais 

contam com o apoio de toda estrutura escolar e educacional do governo.  

Através do programa de aceleração de aprendizagem, o MEC coloca 

à disposição de estados e municípios, por meio de convênios, recursos 

para a reprodução do material didático e para a capacitação dos 

professores que nele atuam. (Menezes, 2001) 

Segundo Menezes, materiais didáticos específicos, capacitação e acesso ao 

conhecimento por meio de atividades culturais são maneiras que o governo 

promove o crescimento e incentivo dos professores que estão à frente das 

turmas de aceleração de aprendizagem que estão em diversas escolas do Brasil. 

Essas turmas de aceleração recebem nomes específicos, de acordo com os 

governantes do município ou até mesmo com o patrocínio que recebem: A hora 

da virada, Voando para o sucesso, entre outros. Mas um que teve grande 

destaque foi o programa Acelera Brasil.  

O Acelera Brasil é um programa de aceleração de aprendizagem que recebeu 

incentivos do Instituto Ayrton Senna.  

O programa de alfabetização só foi patrocinado pelo Instituto Ayrton 

Senna no ano de 1999, nos anos subsequentes os municípios 

desenvolveram esse programa por conta própria, daí a inexistência de 

dados sistematizados.  ( Ministério da Educação) 

Com esse patrocínio inicial do Instituto, o programa ganhou visibilidade e houve 

uma procura considerável no ano de 1999 e nos anos subsequentes. Apesar, de 

mencionar “inexistência de dados sistematizados”, se refere a questão do censo 

do programa apresentar informações fora do padrão regular, mas através de 

pesquisas realizadas pela fundação Carlos Chagas, houve comprovação de que 

o programa tem apresentado resultados satisfatórios.  
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3.2 As turmas de aceleração 

As turmas de aceleração apresentam o mesmo perfil de alunos, independente 

da região brasileira. Dessa forma, podemos afirmar que os resultados 

satisfatórios têm sido comuns a todas as escolas que mantêm convênio com o 

programa.   

Ao longo do projeto são coletadas diariamente e consolidadas 

mensalmente informações a respeito da frequência de alunos e 

professores, abandono dos alunos, registro das visitas dos 

supervisores, participação dos professores nas reuniões quinzenais, 

andamento do ritmo do programa e número de livros lidos pelos alunos. 

Esses dados são analisados pelos professores, supervisores, 

coordenadores e pela equipe central que proporciona assistência 

técnica ao projeto, visando à correção de rumos. ( Ministério da 

Educação) 

Com essa afirmação, consideramos que para o sucesso do programa depende 

de uma dedicação por parte de todos os profissionais direcionados para esse 

fim. E a maior preocupação está em observar e considerar toda a evolução do 

educando através de relatórios detalhados ao longo do ano letivo com uma 

frequência maior que acontece com as turmas regulares.  

- Para os alunos, as atividades realizadas fazem parte da aula, sem 

grande relevância. Para nós, professores, é o método de avaliação que 

determina o futuro de cada um deles. (Marcella, professora de 

Aceleração) 

A professora Marcella entende que o aluno realizar atividades sem a pressão de 

saber que está sendo avaliado gera um benefício, porque muitos alunos 

apresentam baixa autoestima e se ausentam diante das avaliações no formato 

padrão de prova escrita.   

A expectativa do PAB é promover os alunos para a 5ª série ou até para 

a 6ª ou  7ª séries. No entanto, quem decide pela aprovação e número 

de “saltos” é o professor, ouvido o supervisor ou conselho de classe, 

dependendo da escola, sem qualquer interferência ou pressão do 

projeto. (Instituto Ayrton Senna)  

A avaliação é feita, mas ela acontece diariamente e considera toda a rotina 

escolar dos envolvidos. Os conteúdos que tiveram melhor desempenho, as 
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disciplinas que apresentam maior domínio, o empenho e interesse também são 

relevantes.  Com isso, além do aluno, o programa e o professor passam por 

ajustes caso seja identificado uma necessidade de melhoria ou mudança.  

- O bom é que a gente não precisa estudar para prova que sempre é 

difícil. (Juan, distorção de 2 anos) 

Juan acredita que prova é o único método de avaliação e isso o faz acredita que 

não está sendo avaliado. Porém, é avaliado em distintas competências e, esse 

aluno, apresenta um desenvolvimento em destaque na classe. Ao aprender 

assuntos que considerava “difíceis”, recuperou o prazer pelos estudos e, 

certamente, reflete a importância do programa ao qual faz parte.   

A taxa de abandono dos alunos do PAB são 50% menores do que as 

taxas de abandono dos demais alunos das mesmas escolas. Quanto 

às causas do abandono, levantamento realizado no ano de 1998 com 

os alunos revela que 50% do abandono se devem a fatores 

extraescolares (economia familiar, migração, doença) e a outra 

metade, a problemas que poderiam ser evitados com cuidados extras 

de escolas e professores. ( Instituto Ayrton Senna) 

Tais números demonstram o sucesso do PAB que tem como referência a 

educação regular. Uma pesquisa mais atual da Fundação Carlos Chagas 

confirma que o sucesso do programa permanece, assim como a média de 

matriculados e o baixo número se desistência.  

A fundação Chagas pesquisou o programa a partir dos seguintes itens: a) 

desempenho escolar dos alunos; b) processo de reconstrução da autoestima; c) 

material didático utilizado; d) opiniões dos profissionais participantes. O 

resultado da pesquisa confirma que o programa deve permanecer ativo e 

recebendo incentivos do governo para que a sociedade brasileira alcance 

números expressivos na área da educação de qualidade. 

 

3.3 O currículo, a avaliação e o aluno 

 

O currículo e a avaliação das classes de aceleração devem ser personalizados 

para o perfil dos estudantes que atendem. Para que haja uma estrutura curricular 
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adequada para fornecer um ensino de qualidade é necessário que o material 

didático seja produzido a partir de um conceito do que é imprescindível ao 

conhecimento intelectual desses alunos.    

[...]garantir as plenas condições para que todos os estudantes 

atendidos, de fato, exercitem o seu direito ao aprendizado e à 

apropriação dos conhecimentos científicos, artísticos e culturais 

fundamentais para instrumentalizá-los enquanto sujeitos que 

participam de uma realidade complexa e contraditória. (SEED/ PR, 

pág. 7) 

Diante dessa garantia, os professores, coordenadores e profissionais envolvidos 

em turmas do programa trabalham para que todas as áreas do conhecimento 

sejam atendidas e desenvolvidas, considerando as experiências de vida de cada 

educando. Assim, o aluno é capaz de criar a sua identidade curricular, e se tornar 

um agente no seu processo de aprendizado.  

- Ensinamos sobre relevo usando a própria geografia onde está 

localizada a escola, que é a região que a maioria dos alunos moram. 

Fica mais fácil ensinar e para eles aprenderem também. Procuro fazer 

isso em todas as disciplinas: trazer algo que seja comum, real para 

apresentar a informação cientifica ou da área do conhecimento. 

(Marcella – professora de aceleração) 

Os profissionais que trabalham com turma de aceleração concordam que o 

ensino é mais fácil quando o aluno traz um conhecimento internalizado, ainda 

que nem se dê conta de que já domina parte do assunto. A estratégia de usar o 

repertório do estudante como base para explorar uma disciplina tem produzido 

um efeito satisfatório, tanto para professores como para os alunos que se 

reconhecem na abordagem da aula.  

No entanto, alguns assuntos ficam bastante limitados a um campo escolar. Algo 

que seja difícil trazer para a prática diária dos estudantes. 

Cada disciplina escolar tem o seu campo epistemológico que lhe dá 

suporte e nem sempre mantêm uma relação direta com campos de 

saber historicamente estabelecidos, pois os conhecimentos escolares 

são organizados especificamente para fins didáticos (LOPES, 2002, p. 

148). 



41 

 

Por exemplo, no campo da linguagem, às vezes os alunos dominam a fala e até 

a escrita que está sendo trabalhada, mas ao fazermos usos de nomenclaturas 

morfológicas, o educando demora um pouco mais a assimilar o aprendizado, 

mas com a frequência de um trabalho diário, a associação de conteúdos torna-

se mais rápida. Podemos considerar também que a maturidade promove uma 

facilitação para esse desenvolvimento.  

Além disso, podemos considerar que o currículo construído por esses alunos 

trazem legitimidade ao processo de aprendizado e troca de conhecimentos 

dentro do próprio ambiente escolar. 

 Sendo uma produção humana, tal como tudo o que o homem pensa 

ou produz, seja em forma de conhecimentos sistematizados, ações, 

objetos, símbolos, a possibilidade de articulação entre os conteúdos 

disciplinares é praticamente ilimitado [...] ( MEC, 2015) 

Afirmamos assim, que cada aluno carrega parte do material de exploração para 

o aprendizado, seja no ensino regular, seja nas turmas de aceleração. O que 

difere é que nas classes de aceleração a estrutura curricular é aberta às 

mudanças, pois se trata de um programa em frequente construção. Isso não 

significa que não haja metas ou prazos para serem cumpridos, mas sim, que a 

dinâmica de ensino/aprendizagem permite maior flexibilização. Talvez esse fato 

se dê pelo método de avaliação. 

A avaliação nas turmas de aceleração acontece, principalmente, através de 

relatórios detalhados sobre o desenvolvimento de cada estudante. Os testes e 

provas no formato padrão não são proibidos, mas também não são uma 

exigência. Fica a critério dos profissionais que atendem às classes, se essas 

formas tradicionais de avaliação serão necessárias ou não. A maioria opta por 

registrar cada avanço e assim avaliar o ritmo de progresso de cada aluno para 

poder acelerar efetivamente cada um.  

Os alunos participantes das turmas de aceleração de estudos poderão, 

ao final do ano letivo, acelerar até dois anos de estudos, ou seja, os 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental poderão ser reclassificados 

para o 8º ano do Ensino Fundamental e os alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental poderão ser reclassificados a 1ª série do Ensino Médio.  

( SEED) 
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Com essa possibilidade, os alunos de turmas de aceleração dedicam-se de 

maneira mais intensa aos estudos, porque reconhecem como uma chance de 

conquistar o avanço educacional. Dessa forma, os alunos que conseguem a 

reclassificação para turmas adiante, recuperam a autoestima e confiança em si, 

como estudante e cidadãos brasileiro.  

- Consegui pular uma série e agora a diferença dos meus colegas de 

sala não é tão grande e nem a matéria tão difícil.( Pedro- aluno de 

aceleração em 2017)  

Pedro é um aluno que se beneficiou do programa de aceleração no município de 

São Gonçalo/RJ. Agora, tem apenas um ano de diferença da idade-série que 

corresponde, o que deixa de caracterizar distorção. Da turma que fazia parte no 

ano de 2017, dos 17 alunos, 8 conseguiram no ano seguinte avançar um 

ano/série, e deixaram de fazer parte da estatística de defasagem escolar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O problema da defasagem escolar abrange todo o território nacional e, 

consequentemente, exige o comprometimento de todas as políticas públicas 

voltadas não somente para a educação, mas também para a segurança, 

economia e desenvolvimento. 

A partir da identificação das principais causas que geram a distorção, podemos 

concluir que fatores externos e internos colaboram para o crescimento dessa 

questão que coloca o Brasil em níveis preocupantes no campo da educação. 

Entre os principais problemas internos, podemos citar o comportamento de 

exclusão de outros alunos dentro da própria escola, que nem sempre 

caracterizam o bullying, mas acontecem quando o aluno em questão não se 

enquadra nos “grupos” sociais formados pelos estudantes; estruturas das 

escolas e mau funcionamento e desvalorização do professor que ao se encontrar 

desmotivado, compromete de forma relevante no processo de ensino. 

Já entre os fatores externos, certamente a questão econômica é o maior motivo 

de distorção. A sociedade brasileira apresenta um quadro de dificuldade 

econômica que interfere na escolha dos estudantes, que de maneira informal, 

vão optando por ajudarem na renda da família e, automaticamente, substituindo 

pelo tempo na escola, que logo se torna evasão, e consequentemente, distorção, 

em caso de retorno. Além da situação financeira que é responsável pelos altos 

índices de evasão e distorção, há a questão da dificuldade de acesso às escolas 

e a cultura da desvalorização do ensino. A educação não é vista como uma 

oportunidade de formação e elevação de classe econômica, cultural e social, e 

isso faz tal problemática tornar-se mais enraizada.  

No entanto, observamos que a participação do governo em tentar sanar essa 

questão tem sido satisfatória. Ainda que as causas estejam longe de serem 

erradicadas, notamos que a tentativa de amenizar as consequências tem 

apresentado resultados positivos. Como tentativa inicial, os programas de 

aceleração de aprendizagem foram criados e desenvolvidos para atenderem 

essa parcela da sociedade que precisava recuperar tanto o tempo de estudo 

como a autoestima intelectual.  
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Os programas de aceleração de aprendizagem respeitam um formato inicial de 

estrutura curricular, mas a partir de observações, considerações e até mudanças 

socias, sofrem adaptações a fim de continuarem apresentando resultados 

adequados. Com diversos nomes que podem receber, os programas de 

aceleração recebem estudantes com distorção idade-série de no mínimo dois 

anos, e ao participarem dessas classes atendidas pelo programa, o aluno pode 

avançar até dois anos escolares.  

O avanço escolar é o maior atrativo para a demando PAA, porque muitos 

educandos consideram uma oportunidade de recuperação pessoal no campo da 

educação. Para o governo, o sucesso do programa é uma maneira mais 

imediatista de diminuir o déficit nessa área e criar novas oportunidades para um 

novo perfil de estudante.  

 Um aluno que faz parte de uma turma de aceleração sente-se acolhido e 

potencialmente mais preparado para receber novos ensinamentos. O número de 

aluno reduzido e um currículo mais personalizado permite que cada um deles 

desenvolva de forma madura os conhecimentos repassados pelo professor. 

Além disso, o material direcionado para o perfil da classe faz com que as turmas 

de aceleração apresentem resultados agradáveis em números de alunos 

avançados.  

Com isso, concluímos que apesar de termos uma politica pública com programas 

que, de forma geral,  apresentam resultados a longo prazo, podemos afirmar que 

os programas de aceleração de aprendizagem merecem destaque em relação à 

aplicação/resultado, visto que têm interferido de forma considerável no quadro 

educacional do Brasil e, por esse motivo, merecem receber incentivos para que 

possam atender uma quantidade ainda maior de alunos que compõem a situação 

de distorção no país.  

 

 

 

 

 



45 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Amaral, D. K. (2010). Histórias de (re)provação escolar: vinte e cinco anos 

depois. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Educação, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Plano político-estratégico 1995-

1998. Brasília, 1995. 

CRUZ, Silvia Helena V. O ciclo básico construído pela escola. São Paulo, 

1994. 187p. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo – Instituto de 

Psicologia.  

FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Los sistemas de escritura en el 

desarrollo del niño. México: Siglo XXI, 1979. 

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. Programa Acelera Brasil: avaliação final 

Municípios. São Paulo: FCC/DPE, 2001. 

INSTITUTO AYRTON SENNA. Acelera Brasil: passo a passo. São Paulo, 

2001. 

KALAUSTIAN, S M. Família brasileira, a base de tudo. Brasília: Unicef,1998 

LOPES, Alice Casimiro. Currículo e epistemologia. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 2007. 

MACHADO, Adriana M.; SOUZA, Marilene P.R. de. (Org). Psicologia escolar: 

em busca de novos rumos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1997 

OLIVEIRA, J.B.A. A Pedagogia do sucesso. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Caderno de Expectativas de 

Aprendizagem. Departamento de Educação Básica. Curitiba, 2012. 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares de Arte 

para a Educação Básica. Departamento de Educação Básica. Curitiba, 2008. 

Patto, M. H. S. A produção do fracasso escolar. Histórias de submissão e 

rebeldia. São Paulo: Casa do Psicólogo. 2000 



46 

 

PUIG. Josep Maria. Ética e valores: métodos para um ensino transversal. São 

Paulo: Casa do Psicólogo, 1988. 

SILVA, Rose N.; DAVIS, Claudia. É proibido repetir. Avaliação Educacional, 

São Paulo, n.7, p.5-19, jan./jun. 1993 

UNICEF. Panorama da Distorção Idade- série no Brasil. 2017. 

_______. Taxa da Distorção. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 


