
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

 

 

 

 

CARMEN SODRÉ BERNARDES NASCIMENTO 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM:UMA ESPERANÇA AOS 

QUE TIVERAM CEIFADOS SEUS DIREITOS E BUSCAM FUGIR DO FRACASSO 

ESCOLAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2022 

 



2 
 

UNIVRSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACUDADE DE EDUCAÇÃO 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

 

 

CARMEN SODRÉ BERNARDES NASCIMENTO 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM:UMA ESPERANÇA AOS 

QUE TIVERAM CEIFADOS SEUS DIREITOS E BUSCAM FUGIR DO FRACASSO 

ESCOLAR  

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

curso de Licenciatura em Pedagogia, como 

requisito parcial para conclusão de curso. 

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Regina Lucia Cerqueira Dias 

 

Niterói 

2021.2 

 

 

 

 

 



3 
 

CARMEN SODRÉ BERNARDES NASCIMENTO 

 

 

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM:UMA ESPERANÇA AOS 

QUE TIVERAM CEIFADOS SEUS DIREITOS E BUSCAM FUGIR DO FRACASSO 

ESCOLAR  

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

curso de Licenciatura em Pedagogia, como 

requisito parcial para conclusão de curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovada em 26 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Regina Lúcia Cerqueira Dias (Orientadora) 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

______________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Andrea Serpa 

 

 

 

 



4 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às minhas filhas Bruna e Luísa com muito carinho, 

incentivando-as a nunca desistir dos seus sonhos, 

pois apesar de existir as dificuldades e os medos, eles 

não podem ser maiores que sua vontade de vencer.  

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

  

 Primeiramente agradeço a Deus por me fazer chegar até aqui e me mostrar todos os dias 

que o caminho árduo e pode se tonar mais leve quando permitimos que Ele caminhe conosco. 

 À Faculdade de Educação da UFF (FEUFF) e seus professores, que foram grandes 

colaboradores na minha formação acadêmica. 

 À minha professora e orientadora Regina Dias por toda ajuda e dedicação nessa reta 

final, compartilhando seus conhecimentos. 

 À professora Andrea Serpa, minha parecerista, que com toda sua sensibilidade e 

compreensão, durante todo o curso, muito me ensinou para a vida.  

 À minha amiga Taís que me incentivou a fazer outra faculdade e me mostrou que eu 

seria capaz de estar na universidade novamente. 

 Às minhas filhas que passaram comigo todos os momentos de alegria e tristeza, choros 

e risadas que vivi durante esse percurso. 

 Ao meu esposo Adelmo que, com suas palavras doces e carinhosas, me incentivou a 

nunca desistir e lutar pelo que eu acreditava. 

 À minha mãe Rosangela, minhas irmãs Alessandra e Rosilene e meu pai, Geraldo pela 

força, pois sem o apoio da nossa família qualquer caminhar não faz sentido. 

 Agradeço de forma especial à minha amiga, Jéssika que durante todo o curso foi minha 

companheira nas alegrias e tristezas, ouvindo meus desabafos pelo cansaço. 

 E a todos os meus parentes que sempre me apoiaram com palavras de incentivo.  

  

  

   

 



6 
 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A escola não transforma a realidade, mas pode ajudar a formar 
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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objetivo principal analisar o programa de Aceleração da 

Aprendizagem. Para isso buscou-se compreender a questão do fracasso escolar pontuando a 

participação do educando, da família, da escola com todo seu corpo técnico, dos professores, 

do Estado, da sociedade e das avaliações. Discutiu-se ainda o surgimento da Covid-19, uma 

difícil realidade que vivemos hoje e vem, de certa forma, colaborando para acentuar as 

desigualdades no quadro da nossa educação. Em um segundo momento abordou-se a questão 

do Programa de Aceleração da Aprendizagem a partir de um breve histórico, pontuando 

algumas propostas de intervenção pedagógica e como desenvolver esse trabalho. A monografia 

explicita e analisa também alguns depoimentos de profissionais que atuaram ou atuam direta 

ou indiretamente no programa. Os depoimentos mostram que existem limites e contribuições 

do Programa de Aceleração de Aprendizagem para a superação do fracasso escolar dos 

educandos. 

 

Palavras-chave: Fracasso Escolar; Aceleração da aprendizagem; Distorção idade/série 
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ABSTRACT 

 

This term paper aims to analyze the “Learning Acceleration Program”. For that matter, scholar 

failure was considered by evaluation of the student’s, family’s and all school professionals’ 

participation, including the State and Society. It was also discussed the emergence of COVID-

19, a difficult reality we have been living today and how it contributes, in a certain way, to 

highlight the inequality in our educational system. On a second matter, the “Learning 

Acceleration Program” was approached through a brief background, in which there are a few 

pedagogical intervention proposals and how to develop this work. Furthermore, this paper 

explicits and analyzes some statements of professionals who perform, directly or indirectly, in 

this program. The statements show that there are limits and contributions of the “Learning 

Acceleration Program” to overcoming scholar failure among students. 

 

Key-words: scholar failure; age/grade distortion; learning acceleration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O espaço escolar faz parte do meu cotidiano de trabalho, no entanto, é uma realidade 

bem diferente do que presenciei no campo de estágio. A rede privada era a realidade vivida em 

meu dia a dia e ver aquele diferente cenário da rede pública muito me fez refletir.  Durante um 

dos períodos de estágio do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal Fluminense, me deparei com uma turma de Correção de Fluxo que muito me chamou 

a atenção e me despertou o interesse em fazer um estudo mais específico e aprofundado sobre 

o tema.  

 Essa turma do Programa de Correção de Fluxo do Colégio Estadual Dr. Luciano Pestre, 

foi o ponto de partida para minhas inquietações. O fracasso escolar já era um tema sobre o qual 

eu gostaria de debruçar para elaborar meu trabalho de conclusão de curso e assim fui 

direcionando as minhas reflexões para as turmas de aceleração da aprendizagem, por estar mais 

próximo da realidade de faixa etária com a qual trabalho hoje.   

 No decorrer do estágio, ouvindo os professores da escola fazendo colocações, sempre 

negativas, sobre tal turma de correção de fluxo, fui alimentando a ideia de buscar e compreender 

a gênese dessas turmas e de refletir sobre o fracasso escolar que certamente colaborou para o 

surgimento do programa de aceleração. Como as dificuldades vividas no processo educacional 

hoje, em todas as óticas (educandos, educadores, instituição) também colaboram para fazer com 

que sejam criadas essas turmas? E de que maneira essas turmas podem ajudar os educandos a 

ter um direcionamento e a oportunidade de fugir do fracasso escolar? A partir dessas reflexões 

e indagações, o objetivo central da pesquisa efetivada foi procurar compreender as questões que 

envolvem as turmas de aceleração, quais são seus limites e contribuições para que educandos 

em situação de fracasso escolar possam superá-lo.    

 Durante o curso de Pedagogia algumas disciplinas trouxeram autores do campo da 

Sociologia que me tocaram de forma muito particular. Autores estes como Bourdieu, Patto, 

Esteban e Lahire, entre outros, que foram os pilares para refletir sobre as questões propostas 

que envolvem as turmas de aceleração. 

 A proposta metodológica escolhida para desenvolver o trabalho foi: a partir de uma 

revisão bibliográfica desenvolver os temas de fracasso escolar e aceleração da aprendizagem 

que ajudará a refletir a partir de dados empíricos como depoimentos escritos de profissionais 

que atuaram/atuam com turmas com distorção idade-série que foram coletados na pesquisa 

empírica efetivada.       
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 Em um primeiro momento, fundamentada em referências bibliográficas como Bourdieu, 

Esteban, entre outros, farei uma abordagem sobre o fracasso escolar, um problema que vem 

sendo enfrentado pelas classes populares por muitos anos e possivelmente conduz muitos 

educandos para essas turmas de aceleração. Em seguida, discorrerei sobre o programa 

aceleração da aprendizagem, expondo sua gênese e como vem se apresentando hoje. E em um 

terceiro momento, trarei uma análise sobre alguns depoimentos de profissionais que trabalham, 

ou tiveram algum contato com essas turmas de aceleração, mostrando sua visão a respeito das 

contribuições, avanços e desafios trazidos para a educação.      

 O desenvolvimento dessa monografia é importante pois servirá como base para 

reflexões e entendimentos sobre o tema proposto, ampliando olhares de educandos interessados 

no tema, de profissionais da área da educação, que atuam diretamente  ou não com essas turmas 

de aceleração para melhor guiar suas propostas pedagógicas ao se depararem com tais 

especificidades; mostrar avanços e desafios e assim juntos (educadores e educandos) buscarem 

possibilidades para driblar questões que empurram esses estudantes para uma turma de 

Aceleração da Aprendizagem/ Correção de Fluxo e um possível fracasso escolar.  
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2. FRACASSO ESCOLAR: UMA REALIDADE AINDA CONTEMPORÂNEA  

 Ao debruçar sobre o estudo acerca da história da nossa educação percebe-se que   seu 

processo de evolução nunca se deu de forma igualitária. O sistema educacional sempre dispôs 

de excluídos e marginalizados que, desfavorecidos sócio e economicamente, ficavam, e ainda 

ficam, fora de toda uma construção coletiva histórica e cultural da nossa sociedade.  Ainda hoje 

percebemos que os saberes não são dispostos de forma equânime para todos os seguimentos 

sociais e fica evidente a segregação social, econômica e educacional em nossa sociedade. 

 Durante esse longo processo de evolução, tanto da nossa sociedade, como do processo 

educacional, percebe-se que muitos avanços foram conquistados, mas tais progressos não foram 

capazes de sobrepujar o fracasso escolar historicamente construído. Destarte, a educação ainda 

permanece desigualmente distribuída e o fracasso escolar, que pode ser considerado uma grande 

sequela desse processo “doentio” nos assusta e assombra o futuro de muitos educandos que se 

encontram na faixa de exclusão mencionada.   

  Longe de querer generalizar, mas essa é uma realidade vivida, em sua grande maioria, 

por discentes de escolas públicas, as quais atendem às camadas populares de nossa sociedade. 

Escola essa que, apresenta muitos problemas que acabam colaborando com o capitalismo 

reforçando seu caráter excludente, promovendo em seu interior condições que servirão de 

combustível para o fracasso escolar. No entanto, é fundamental ressaltar que existem escolas 

públicas no Brasil, que conseguem superar tal processo e docentes que fazem a diferença nesse 

cenário.  

  

2.1Explicações para o Fracasso Escolar: breve histórico 

 São diversas as explicações para o fracasso escolar.  Lages e Patto (1992) nos ajudam a 

compreendê-lo melhor por terem investigado a fundo tal fenômeno. Tais produções teóricas 

nos fazem perceber que, apesar das mudanças na forma de pensar o fracasso escolar, a 

culpabilização tende a recair sobre o educando e sua família. Assim, 

A história das explicações do chamado “fracasso escolar” das crianças das classes 

populares é feita de uma sequência de ideias que, em linhas gerais, pode ser assim 

resumida: na virada do século, explicações de cunho racista e médico; a partir dos 

anos trinta até meados dos anos setenta, as explicações de natureza biopsicológicas – 

problemas físicos e sensoriais, intelectuais e neurológicos, emocionais e de 
ajustamento; dos primeiros anos da década de setenta até recentemente (mas ainda 

predominante nos meios escolares), a chamada teoria da carência cultural, nos termos 

que foi gerada nos E.U.A., nos anos sessenta no calor dos movimentos 

reivindicatórios de negros e latinos americanos [...] Pouco depois, a teoria da carência 
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tornou-se, pela influência dos antropólogos funcionalistas, teoria da diferença 

cultural. (PATTO, 1992, pp. 108 e 109) 

 

 Lages (2001, p. 11), em sua dissertação nos coloca que, por volta dos anos 50/60, uma 

nova forma de explicar o fracasso escolar surgiu de forma gradativa e apontava as aptidões ou 

o dom como causas desse fenômeno, ou seja, a ideia da meritocracia nesse momento se 

apresenta de forma muito forte, buscando identificar as causas através de um olhar cultural, 

proveniente da herança cultural familiar. 

 Todas essas explicações trazidas por Patto e Lages, nos mostram que, não só a 

culpabilização recai sobre o educando e sua família, como também deixam de considerar 

adversidades da conjuntura vivida no momento, que envolve questões sociais, econômicas, 

políticas e ideológicas; o que alimenta olhares estereotipados e preconceituosos sobre os pobres 

e não-brancos. Assim, precisamos nos atentar para o contexto que envolve as classes populares, 

as quais são “arrastadas” para um caminho cujo direcionamento possivelmente levará ao 

fracasso escolar.  

 Os pensamentos foram mudando na medida que as reflexões começaram a ser 

fundamentadas em questionamentos mais neutro, objetivo, empírico e científico. Ainda assim, 

surgem explicações que refletem os interesses da classe dominante pois apresentam-se 

desconexas com a real complexidade do contexto vivido pelos educandos pertencentes às 

classes populares. Ao criticar a explicação macrossociológica para o fracasso escolar difundida 

nas décadas de 70 e 80, Lages (2001, p. 12) observa, no entanto, que o sistema escolar 

permanece fortalecendo a “reprodução das classes e das hierarquias”, mantendo para os 

educandos das elites toda condição, prestígio e reputação. Entretanto, aponta para a importância 

de se investigar os casos de sucesso escolar de estudantes das classes populares, o que passou 

a ser feito a partir da década de 90 do século XX, por sociólogos estrangeiros e brasileiros. 

 É inegável a influência que as famílias podem exercer em relação ao desempenho 

escolar de seus filhos. Bourdieu e Lahire, citados por Nogueira e Nogueira, reforçam essa 

significante colaboração que a família pode oferecer aos educandos, seja em um estudo 

macrossociológico da sociedade como versa Bourdieu, tendo um olhar que valoriza mais as 

generalizações, seja em um estudo microssociológico da sociedade, atento mais às 

especificidades que podem influenciar os comportamentos, como coloca Lahire. Mas não 

pensar a totalidade, descartar o contexto social pode levar à culpabilização dos educandos e 
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suas famílias, ausentando a escola de sua responsabilidade e alimentando discursos 

preconceituosos. 

 

2.2Fracasso Escolar: educando, família e escola 

 Mas a final de contas quem pode ser então responsabilizado pelo fracasso escolar? Os 

professores? O corpo técnico da escola? As famílias e seus educandos? 

 Como vimos no ponto abordado anteriormente, historicamente sempre foi mais fácil 

culpabilizar as famílias e os educandos pelo fracasso escolar. A escola que é um espaço repleto 

de diferentes particularidades, singularidades e subjetividades; tradicionalmente tende a 

reproduzir preconceitos, generalizações se ausentando dessa responsabilidade.   

 Os professores, que também são outras vítimas, recebem parte da culpa por todas essas 

mazelas que nossa educação, e em particular a escola pública, enfrenta. Patto (1992, p.114) 

advoga que, junto à falta de investimento, temos professores mal remunerados, os quais são em 

sua maioria mulheres com dupla jornada de trabalho tendo que dividir seu tempo entre família 

e trabalho.  Docentes com má formação, sendo “...porta-vozes da visão de mundo da classe 

hegemônica e vítima de uma política educacional burocrática, tecnicista e desconhecedora dos 

problemas que diz querer resolver”. 

 Os profissionais técnicos que dão suporte a esses professores, igualmente são meros 

subalternos, acatando decisões superiores, atrelados à rígidas hierarquia e burocratização, sem 

autonomia para desenvolver um bom trabalho administrativo e pedagógico. E, apesar de 

estarem em um grau de hierarquia mais elevado, também são trabalhadores fadados à submissão 

e que muitas vezes não percebem como são manipulados pelas relações de poder para sua 

própria manutenção, como afirmam Bastos e Araujo. (p.161) 

 Ao mencionar as subjetividades e particularidades presentes na escola, não se pode 

considerar apenas os alunos; esse olhar precisa ser da mesma forma direcionado para 

professores e todo corpo técnico, ou seja, toda uma totalidade das relações que se desenvolve 

nesse espaço. Sendo assim, é importante pontuar que, nesse espaço existem sim ações 

burocratizadas, tecnicistas e verticalmente hierarquizadas que “engessam” as relações de poder 

na escola que contribuem para o fracasso escolar. No entanto, é inegável que há certa resistência 

por parte de alguns profissionais que lutam verdadeiramente por uma educação mais justa e 

igualitária; mostrando que apesar de ter que se render às pressões impostas pelo capitalismo 
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existem formas de enfrentamento, a partir do momento em que se busca conhecer seus alunos 

e o contexto em que estão inseridos.    

 Todos os apontados como possíveis responsáveis pelo fracasso escolar até então 

_educandos, família e escola com seu corpo técnico_ não apresentam nenhum interesse ou 

benefício com essa situação. Todos cansados, ou melhor esgotados em lutar contra um sistema 

hegemônico que se mostra sólido e contínuo. O sistema educacional brasileiro, ao ser observado 

em uma visão micro, caminha em direção a uma transformação! São grandes os esforços, no 

entanto a sensação é de se ter um sistema que se mantém imutável em benefício da manutenção 

da ordem capitalista e da manutenção de sua organização econômica; que através dessa má 

administração e falta de investimento de verbas e recursos em infraestrutura e superestrutura 

deixam de cumprir com suas obrigações. Obrigações essas, as quais estão asseguradas em nossa 

constituição e que discorre sobre um direito de todo cidadão. É responsabilidade não só da 

família, como também do Estado garantir uma educação que não deveria ser qualquer educação, 

mas sim uma educação de qualidade como é oferecida nas escolas privadas para classes mais 

favorecidas. Falta sim interesse!!! Como Saviani, (2013, p. 744), aponta   

a educação figura com um direito social, sendo mencionada no enunciado do artigo 

6º da Constituição Federal de 1988, atualmente em vigor, como o primeiro dos direitos 
sociais: "são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desempregados, na forma desta Constituição" (VITA, 1989, p. 111)". 

 

Sendo assim, cabe ao Estado grande gama da responsabilidade pela garantia de direitos 

assegurados pela constituição federal do país. 

 Não se pode tirar o peso da responsabilidade de cada um, no entanto, fica claro que a 

escola não é uma instituição neutra, como bem coloca Nogueira e Nogueira (2002, p. 17). Ela 

contribui para a produção e reprodução do fracasso escolar e consequentemente a manutenção 

das ordens social e econômica. Leva então a educação, segundo os autores citados, a perder "o 

papel que lhe fora atribuído de instância transformadora e democratizadora das sociedades e 

passa a ser vista como uma das principais instituições por meio da qual se mantêm e se 

legitimam os privilégios sociais." Eles colocam que Bourdieu nesse ponto, ressalta o “princípio 

da inteligibilidade”, onde para entender como “A escola e o trabalho pedagógico por ela 

desenvolvido” se colocam a serviço da “...reprodução e legitimação da dominação exercida 

pelas classes dominantes” é preciso entender que o “...caráter arbitrário e socialmente imposto 
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da cultura escolar é dissimulado”, não mostrando a quem realmente estão servindo. (p. 28, 

2002) 

 

2.3 O Fracasso Escolar: o Estado e a sociedade hoje  

 Ao refletir sobre fracasso escolar fica difícil não remeter o pensamento ao momento que 

estamos vivendo hoje: um quadro de pandemia de Covid-19, agravado no Brasil pela omissão 

e desrespeito à ciência. Fomos obrigados a fazer um isolamento social que acabou afastando os 

educandos do espaço escolar, deixando-os em casa relegados a espaços virtuais dos quais 

muitos não têm acesso. Internet, sites, aplicativos, programas, tablets, notebooks, quando boa 

parte desse grupo afetado, formado pelos estudantes desfavorecidos socialmente, só tinha um 

celular do responsável para ter acesso ao que estava sendo oferecido pela escola. Isso, quando 

tinham acesso à internet de boa qualidade para suportar tal demanda. Esse difícil momento 

vivido pela sociedade mundial muito afetou a escola, principalmente a escola pública, no caso 

brasileiro, e consequentemente os educandos presentes nela. Contribuiu também para acentuar 

a discrepância entre a educação que é oferecida para as classes mais favorecidas, frequentadores 

em sua maioria de escolas privadas e a que é oferecida para as classes menos favorecidas, 

frequentadores em sua grande maioria de escolas públicas.  

 De uma forma muito inesperada, nos vimos diante de uma situação que certamente 

ninguém estava preparado para viver. Surpreendentemente fomos obrigados a deixar o espaço 

convencional da escola, e embarcar em uma viagem rumo a um mundo desconhecido, que muito 

abalou todos os atores envolvidos com esta instituição. Educandos, educadores, família, toda 

comunidade escolar, dirigentes de municípios, estados e rede privada frente à uma nova 

realidade um tanto quanto complexa para todos. 

 Pude viver bem de perto essa realidade, seja em meu trabalho, seja em casa com a 

família. Pude acompanhar momentos em que os espaços públicos e privados de ensino se 

depararam com essa condição de pandemia e tiveram que se adaptar buscando um ensino 

“remoto”, uma opção de ensino à distância para dar sequência às atividades que eram oferecidas 

na escola. Essa ideia foi primeiramente adotada pelas instituições privadas e, se vendo sem 

opção, logo em seguida as instituições públicas também acabaram aderindo à essa proposta. 

Contudo, para desenvolver tal proposta muitos limites se apresentaram de forma pungente. 

Como Saviani e Galvão (2021, p. 38) abordam muito bem, existem divergências entre o ensino 
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remoto e o presencial que foram ignoradas em prol de um cumprimento de calendário escolar, 

visto que  

...para funcionar como substituto, excepcional, transitório, emergencial, temporário 

etc... determinadas condições primárias precisariam ser preenchidas para colocar em 

prática o “ensino” remoto, tais como o acesso ao ambiente virtual propiciado por 

equipamentos adequados (e não apenas celulares); acesso à internet de qualidade; que 

todos estejam devidamente familiarizados com as tecnologias e, no caso de docentes, 

também preparados para o uso pedagógico de ferramentas virtuais. (SAVIANI e 

GALVÃO, 2021, p. 38) 

 

 Segundo os autores citados, existia uma disposição mínima que não foi atendida para 

uma boa parcela de alunos e professores, que em condições econômicas mais desfavorecidas 

continuam em desvantagem na corrida para a conquista do que Bourdieu chamou de “capital 

cultural institucionalizado”. 

 Nogueira e Nogueira, 2002, trazem uma reflexão que, segundo Bourdieu, os sujeitos 

não se estruturam sozinhos e não são autônomos; eles vão se formando, sofrendo influência, 

sendo atravessados por tudo o que conseguem captar do contexto em que vivem e que ao longo 

de sua vida vão construindo uma “bagagem” que será influenciada por fatores externos e 

internos. Logo, para Bourdieu, para construção de uma bagagem que favoreça o êxito escolar 

temos 

 ...o capital econômico, tomado em termos dos bens e serviços a que ele dá acesso, o 

capital social, definido como o conjunto de relacionamentos sociais influentes 

mantidos pela família, além do capital cultural institucionalizado, formado 

basicamente por títulos escolares. A bagagem transmitida pela família inclui, por 

outro lado, certos componentes que passam a fazer parte da própria subjetividade do 

indivíduo, sobretudo, o capital cultural na sua forma "incorporada". Como elementos 

constitutivos dessa forma de capital merecem destaque a chamada "cultura geral" _ 

expressão sintomaticamente vaga; os gostos em matéria de arte, culinária, decoração, 

vestuário, esportes e etc.; o domínio maior ou menor da língua culta; as informações 

sobre o mundo escolar. (NOGUEIRA e NOGUEIRA, p.21, 2002) 

 A escola hoje é um espaço em que os indivíduos passam grande parte de sua vida.  Tal 

instituição é um lugar que pode contribuir para se adquirir e ampliar muitos desses capitais; que 

a propósito exercem influência direta e/ou indireta no fracasso ou sucesso escolar dos 

educandos que a frequentam. As disparidades vêm se acentuando entre os universos público e 

privado da nossa educação, fortalecidos pela pandemia de covid-19. Percebe-se, infelizmente, 

a ampliação do número de alunos que desistem da escola, fato este que nutri a evasão escolar, 

um antigo problema que enfrentamos, que reflete a problemática que foi ponto de partida para 

as reflexões desse trabalho: o fracasso escolar. 
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2.4 O Fracasso Escolar: a contribuição das avaliações 

 A escola é um espaço fantástico! Ao abarcar um grande número de pessoas conseguimos 

identificar uma pluralidade muito grande de vozes, de pensar, de comportamentos, de 

sentimentos e de histórias. Como também uma vasta diversidade de questões sociais, 

econômicas, políticas e culturais. Diante dessa pluralidade, dessa diversidade e complexidade, 

como pensar em atender essa demanda de forma padronizada? Como aglutinar tudo “em um 

pacote”, ignorar as diferenças e querer tratar todos como iguais? Ora, se os sujeitos são 

diferentes, a escola que prega o respeito às diferenças não deveria estar de braços abertos para 

acolher e atender com qualidade todos os educandos que se apresentam à ela? Fica muito mais 

fácil seguir padrões: invisibiliza-se as particularidades, estabelece-se parâmetros e ignora-se as 

nossas diferenças!  

 Os seres humanos, segundo Gadner, psicólogo americano um dos diretores do Programa 

Zero da universidade de Harvard, apresentam um conjunto de habilidades e dentro desse 

conjunto os sujeitos vão desenvolver diferentes capacidades, diferentes potenciais, que podem 

ser bem aproveitados pela escola. Em sua visita ao Brasil em julho de 1997, ele concedeu uma 

entrevista para a revista Nova Escola. Gadner disse que ao observar crianças “percebeu o que 

hoje parece óbvio: nossa inteligência é complexa demais para que os testes escolares comuns 

sejam capazes de medi-la. A base desses testes é a ideia tradicional de que a inteligência é uma 

só e varia de nível de pessoa para pessoa.” Ele também considera os “testes escolares comuns” 

uma forma de avaliação muito restrita. Levando em conta o que o autor coloca, vejo a avaliação 

realizada pelas nossas escolas como um forte colaborador para o insucesso de muitos 

educandos.  

 Ao pensar a pluralidade e as diversas habilidades dos sujeitos, não se torna plausível 

padronizar métodos avaliativos. As avalições propostas pela escola são classificatórias e 

excludentes. E o que esse tipo de avaliação tem provocado nos nossos alunos? 

 Para Vasconcellos, (2014, p. 27), a avaliação é desafiadora e complexa e faz parte de 

um “currículo disciplinar instrucionista”, produzido por uma ótica política, que vem 

colaborando para a manutenção de sistemas tradicionais cujos resultados amplia a estatística de 

alunos que experienciam uma educação de baixa qualidade, o que culmina para muitos no 

fracasso escolar. O foco da avaliação precisa ser expandido, precisa receber um outro olhar. 

Não só os alunos, mas a instituição e os professores, precisam passar por uma avaliação 

conjunta, uma autoavaliação, buscando juntos melhorias com foco no verdadeiro objetivo que 
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é promover educação de qualidade para todos. É de fundamental importância que os alunos 

participem dessa avaliação mais ampla, o que ajudaria em seu crescimento crítico, político, 

ideológico, buscando romper com “processos de alienação”.  

 Quando se fala e pensa em processos avaliativos mais restritos, com foco nos alunos, se 

faz necessário, diante da proposta da Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner, promover 

métodos avaliativos inclusivos que possam assistir “todos” os educandos. Trabalhar com um 

padrão é mais fácil, no entanto, está longe de atingir o respeito e o direito do ser humano do 

acesso a todo esse conhecimento social e culturalmente produzido. 

 Pensar avaliação e seus métodos de execução nos obriga a todo momento reportar ao 

questionamento: A serviço de quem estamos direcionando a educação? E por maior que sejam 

as dificuldades de colocá-la a serviço dos alunos, sempre encontraremos um ponto de 

resistência. Na Pedagogia da Autonomia, Freire nos diz que: 

O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros, me põe numa posição 

em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. Afinal, minha presença 

no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição 

de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história ... as 

condições materiais, econômicas, sociais e políticas, culturais e ideológicas em que 

nos achamos geram quase sempre barreiras de difícil superação para o cumprimento 

de nossa tarefa histórica de mudar o mundo, sei também que os obstáculos não se 

eternizam. (FREIRE, 2015, p.53) 

 

 Logo, no decorrer de nossa vida profissional, as barreiras sempre se apresentarão, uma 

vez que, por conta da força do capitalismo a educação é manipulada para manutenção das 

ordens social, política e econômica; no entanto, através de um olhar crítico, sempre buscando 

avaliar suas práticas pedagógicas o educador será capaz de transpassar esse universo e enxergar 

possibilidades de enfretamento. E uma dessas possibilidades é a capacidade de usar a avaliação 

com métodos bem diversificados, buscando atender as habilidades plurais que se apresentam 

na escola através de seus educandos, ajudando-os a romper com o fracasso escolar. 
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3. PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

3.1 Breve Histórico 

 Com o crescimento da industrialização e urbanização, por volta de meados do século 

XX, há a necessidade de qualificação de mão de obra para acompanhar a modernização que o 

Brasil estava vivendo. Para suprir esse quadro que emerge, em nosso país, fica clara a urgência 

de se criar uma política educacional que atenda um grupo que até então se mantinha excluído 

desse espaço. (ZAGO, 2000 apud LAGES, 2001) 

 Ao observar o cenário da nossa educação na década de 60, segundo Lages (2001, p. 28) 

havia um considerável número de analfabetos e muitos esforços foram realizados para 

escolarizar os jovens. Ainda assim havia uma expansão sequencial considerável no número de 

não-escolarizados, decorrente de um grande aumento populacional. Nesse momento verifica-se 

uma iniciativa para colocar na escola esses muitos que até então eram rechaçados dela; e como 

temos em modelo de escola que classifica, que seleciona e que é ineficiente, tentando atender 

tal demanda, o sistema educacional não atende a todos de forma igualitária. E para Teixeira o 

objetivo não era mesmo atender a todos, pois segundo ele 

o processo educativo é um processo seletivo, destinado a retirar da massa alguns 

privilegiados para uma vida melhor, que se fará possível exatamente porque muitos 

ficarão na massa a serviço dos ‘educados’, então o sistema funciona, exatamente, 

porque não educa a todos, mas, somente uma parte” (TEIXEIRA, 1956, p. 12 apud 

LAGES, 2001, p. 28).  

  

 Assim, para ele,  

esse processo educativo seletivo encontra-se em contraponto à igualdade de 

oportunidades, manifestada pelo “direito à educação e pela continuidade do sistema 

de educação, organizado de forma a que todos, em igualdade de condições, possam 

dele participar e nele continuar até os níveis mais altos” (TEIXEIRA, 1967, p. 43 apud 

LAGES, 2001). 

 

 Se refletirmos sobre o que na década de 80 aponta para uma “pedagogia da repetência” 

e “cultura da repetência”, a mesma lógica já se podia pensar anos antes com a “seletividade do 

sistema educacional”. Essa seletividade só evidencia que, como foi falado por Teixeira, a real 

intenção não é atender a todos de forma igualitária e preparar para  a vida, mas funcionar de 

certa forma para que ainda se mantenha as ordens econômica e social de nossa sociedade se 

limitando mesmo a formar a grande massa em mão de obra “mal formada”.  
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 Em sequência desse trabalho de atendimento de uma demanda até então invisibilizada 

surgiram 

altos índices de fracasso escolar que não eram esperados, mas serviram para 

evidenciar as falácias das promessas e das esperanças depositadas na escola, 

auxiliando o desmascaramento da desigualdade social, ocultada pela ideologia liberal, 

cujo lema era: uma escola pública democrática e igual para todos. (p.29, 2001) 

 

 Já na década de 70, foi apontado um programa que visava acelerar os estudos de alunos 

que apresentavam alteração com relação idade/série, alunos esses que estavam ligados à baixa 

condição social e econômica; que segundo SHEIBE, foi adotado pela secretaria de Educação 

de Minas Gerais.(SHEIBE, 1975 apud LAGES, 2001) 

 Ainda nessa década, em nossas escolas, inicia-se um processo de questionamento e 

conscientização com relação à responsabilidade pelo fracasso escolar. A escola questiona seu 

próprio papel não só na produção do fracasso escolar como também na reprodução da ordem 

vigente. Assim, em seus estudos Lages explicita que: 

a partir de meados dos anos 70, no Brasil, os sistemas escolares se conscientizam de 

que, se não enfrentassem as desigualdades do próprio processo de ensino, as medidas 

de democratização não atingiriam a “essência” dos mecanismos de fabricação do 

fracasso escolar. Nesse sentido, o papel da prática docente ganha importância e, assim, 

direciona à escola, a responsabilidade pelo fracasso e o sucesso escolar dos alunos das 

camadas populares. Questiona-se, por conseguinte, o papel escolar na “reprodução 

social”, ou mais exatamente, seu papel na produção de mecanismos seletivos e, 

consequentemente, na reprodução de uma estrutura social, que perpetua diferenças e 

desigualdades sociais. (LAGES, 2001, p.34) 

 

 Índices preocupantes se arrastaram nas décadas de 80 e 90, apesar de muitas tentativas. 

E em mais uma tentativa de equacionar os problemas da distorção de idade/série que está 

atrelado aos temas fracasso escolar, correção de fluxo e “cultura da repetência”, o Ministério 

da Educação estabelece o Programa de Aceleração da Aprendizagem.  

 Segundo Lück e Parente (2001, p. 7), na década de 90, o MEC auxiliava os estados que 

estavam aderindo ao programa com suporte técnico e financeiro. Então, para alunos, de escolas 

públicas, com dois ou mais anos de atraso nos estudos buscaram com o programa de aceleração 

da aprendizagem a correção de fluxo. 
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Adotando medidas na tentativa de melhorar a situação, em 1995 o Ministério da 

Educação (MEC) estabeleceu um programa nacional para corrigir o fluxo escolar de 

alunos de escolas públicas... ele propunha oferecer-lhes uma oportunidade de adquirir 

experiências de aprendizagem significativas e superar a discrepância da idade-série 

em sua escolaridade. O ministério estabeleceu que suas políticas deveriam servir, por 

meio da correção do seu fluxo escolar, não somente para o ajuste das distorções idade-

série, mas também para superar a injustiça social à qual esses alunos eram submetidos, 

ao reconhecer que a grande maioria daqueles em situação de fracasso escolar era 

oriunda de classes socioeconômicas baixas. (LÜCK e PARENTE, 2001, p. 7) 

 

 Nessa mesma década tem-se o apoio da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

Lei nº 9394/96 que legitima esse tipo de proposta de intervenção na luta contra essa distorção 

de idade/série e contra o fracasso escolar. Em seu artigo 24, no item V temos a previsão da 

“possibilidade da aceleração de estudos para alunos com atraso escolar”.  

 

3.2 Programa de Aceleração da Aprendizagem: proposta de intervenção 

 O programa tem a proposta de organizar os alunos em turmas especiais, que apresentam 

dois ou mais anos de atraso nos estudos, para trabalhar com uma pedagogia alternativa capaz 

de aglutinar “uma metodologia dinâmica, materiais pedagógicos especiais e condições de 

ensino adequadas”. Todo esse conjunto visa fazer com que esse educando tenha boas 

experiências influenciando de forma positiva seu processo de aprendizagem e assim possam 

alcançar uma aprendizagem significativa, conseguindo atingir a série compatíveis com sua 

idade. 

 Essa política nacional, adotada por quase todos os estados do país, apesar de 

apresentarem suas particularidades também apresentou equivalências como o uso de 

“metodologias ativas” para buscar uma “aprendizagem solidária” e a capacitação de 

profissionais com programa de incentivo salarial. 

 As metodologias ativas utilizadas no programa, colocam como foco da aprendizagem 

os alunos e não os conteúdos que serão apresentados para eles. A aprendizagem solidária vai 

buscar um processo de aprendizagem em que o aluno aprenda fazendo, pensando e agindo. E o 

programa de incentivo salarial vai ser uma estratégia para motivar o trabalho, principalmente 

dos professores, nesse programa alternativo. 
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3.3Turmas de Aceleração: desenvolvimento do trabalho pedagógico 

 Buscando fazer um trabalho paralelo com as turmas regulares, as turmas compostas por 

alunos que apresentam distorção na questão idade/série, precisam fazer um trabalho de 

valorização da autoestima através da apreciação das habilidades desses educandos. O trabalho 

pedagógico precisa refletir práticas que enfatizem as individualidades facilitando as interações 

sociais, a aceitação e o respeito.  

 No cotidiano do desenvolvimento desse trabalho, o docente tem um papel fundamental. 

Ele será a figura que vai ser, como destaca a Secretaria de Educação do Estado do Rio de 

Janeiro, em um de seus Cadernos de Formação, 

mediador da relação do estudante com o objeto do conhecimento; facilitador das 

relações interpessoais; coordenador e facilitador de um grupo de estudo, orientando 

pesquisas e desenvolvendo um espírito investigativo, juntamente com o estudante; 

criador das condições necessárias ao exercício de habilidades eu facilitam a 

contextualização dos conteúdos bem como a aprendizagem dos conceitos; agente de 

uma educação progressista, multicultural e libertária, que pratica continuamente a 

observação, a construção da autonomia, a reflexão, o planejamento e a avaliação 

formativa. (SEERJ, 2015, p. 9) 

 

 Neste caderno, o papel que o professor precisa assumir é interpretado a partir de uma 

perspectiva de Paulo Freire, que critica uma “educação bancária”, a qual visualiza o educando 

apenas como um receptor de informações. Ao abraçar essa crítica, como proposto pelo próprio 

Freire na Pedagogia da Autonomia, a relação do aluno com o professor precisa ser baseada no 

diálogo, na horizontalidade e na reflexão; para que a partir dessa reflexão floresça um sujeito 

crítico, autônomo e transformador de sua realidade.  

 Com tal intensão, como Perrenoud nos mostra em seus escritos (2001, pp. 1 e 2), é 

imprescindível que o professor forme algumas competências para orientar seu trabalho 

pedagógico.   

Essas competências dividem-se em 10 grandes “famílias”: 1. Organizar e estimular 

situações de aprendizagem. 2. Gerar a progressão das aprendizagens. 3. Conceber e 

fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam. 4. Envolver os alunos em 

suas aprendizagens e no trabalho. 5. Trabalhar em equipe. 6. Participar da gestão da 

escola. 7. Informar e envolver os pais. 8. Utilizar as novas tecnologias. 9. Enfrentar 

os deveres e os dilemas éticos da profissão. 10. Gerar sua própria formação contínua. 

(PERRENOUD, 2001, pp. 1 e 2)  

 

 Para assumir essa postura o docente precisa estar consciente da posição de respeito que 

precisa assumir diante dos conhecimentos prévios de seus alunos, tão importante quanto 

conhecer o contexto do qual eles fazem parte e suas culturas. Assim, poderão desenvolver um 



24 
 

trabalho pedagógico que estimule as competências de cada um, que estimule a 

interdisciplinaridade, o trabalho em grupo e a colaboração mútua, levando em conta as 

necessidades e interesses dos educandos.  

 Ser um mediador pedagógico, faz do professor um facilitador no processo de ensino e 

aprendizagem, aproximando o aluno e o conhecimento. É ser capaz de criar possibilidades para 

produção do saber crítico e autônomo estando consciente de que, como Freire expõe, “ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou construção”. É 

dar espaço para trocas de experiências e que a partir dessas vozes haja também uma construção 

coletiva de saberes. (2015, p. 24) 

 Tão importante quanto criar possibilidades é fazer junto com os alunos uma avaliação 

das etapas e de todo o processo percorrido. É permitir que aprendam a se autoavaliar, pois assim 

estarão exercitando a criticidade e a reflexão, se permitindo errar e aprender com os próprios 

erros. Sendo imprescindível que uma autoavaliação também seja feita pelo professor, que 

precisa refletir sobre sua prática, sobre o seu planejamento, se apropriando da tarefa de ser um 

verdadeiro educador pesquisador.  

 Quando se fala de avaliação, sabendo que as nossas são, cotidianamente, excludentes e 

classificatórias, como já mencionado neste trabalho, para essas turmas o importante é fugir dos 

métodos convencionais. Isso permitirá atingir o maior número possível de competências e 

habilidades ao diversificar a forma de avaliar. Assim, para Vasconcellos (2014, p.35) “a nossa 

tarefa na escola não é (não deve ser) aprovar ou reprovar e sim garantir as condições para a 

efetiva aprendizagem e desenvolvimento de todos!” Logo, olhar a avaliação por essa ótica 

plural, permitirá que muitos alunos frequentadores das turmas de aceleração consigam melhorar 

sua autoestima e rendimento. Isso possivelmente permitirá avançar na luta para superar a 

defasagem nos percursos escolares e quiçá avançar na luta contra o fracasso escolar.  
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4. DEPOIMENTOS: REFLEXÕES SOBRE ATUAÇÃO NAS TURMAS DE 

ACELERAÇÃO 

 Breves depoimentos escritos, realizados em dezembro de 2021, por quatro profissionais 

três professores o Joaquim Pery, Isabella e a Flávia e a Carla que é diretora, que atuaram ou 

atuam de alguma forma com turmas de distorção idade-série (aceleração ou correção de fluxo), 

ajudarão a ampliar a compreensão da complexidade que envolve essas turmas. Nessas reflexões 

feitas por eles, emergem questões significativas que serão explicitadas e analisadas. 

 Começo a reflexão lembrando da fala de um professor de Língua Estrangeira (Inglês) 

que dava aula para a turma de Correção de Fluxo do Ensino Médio que despertou meu interesse 

na escolha do tema para escrever a monografia. Em um dos meus dias de estágio, sentada na 

sala dos professores esperando dar o horário para início da aula, já comentando sobre a turma 

o professor fez a seguinte colocação: 

Como vou ensinar uma língua estrangeira para esses alunos se eles não sabem nem 

a língua materna? 

 

 Essa fala ficou ecoando dentro da minha cabeça! E essa dificuldade apareceu na fala de 

um dos depoentes. O professor Joaquim Pery destacou como um dos desafios enfrentados frente 

às turmas de aceleração a deficiência que os alunos vinham apresentando e que segundo ele, se 

dava por conta da formação, ou melhor, da má formação desses educandos.  

Os alunos, de um modo em geral, apresentam grandes dificuldades na aprendizagem, 

visto que, a maioria foi mal alfabetizada; o que dificulta a compreensão de todo e 

qualquer conteúdo que seja apresentado. 

Em resumo, a maior dificuldade é a má formação nas séries iniciais (na base). 

 

 Tive a oportunidade de conversar por vários momentos com esse professor e em um de 

seus desabafos me relatou as dificuldades que eles apresentavam, principalmente, em relação à 

compreensão, leitura e construção do pensamento que são elaborados nos anos iniciais de sua 

formação. E esse é um problema que a nossa educação pública vem enfrentando e leva muitos 

de seus alunos a arrastarem as dificuldades para anos seguintes, em muitos casos, sem nenhum 

enfrentamento, sem uma resolução com sucesso.  

 Considero importante pontuar a questão da pandemia de Covid-19, que a meu ver, 

colaborou de forma contundente nesse ponto. Como já havia comentado, por conta da pandemia 

os educandos foram obrigados a utilizar recursos tecnológicos para assistir as aulas. No entanto, 

muitos não tinham e ainda não têm condições de acesso a tais recursos para conseguirem 
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acompanhá-las. Sabe-se que esse não acompanhar não depende somente de oportunidade de 

acesso, mas o que se percebe é que tem sim colaborado para aumentar as dificuldades que os 

alunos apresentam e assim agravar o nosso quadro educacional já adoecido. A aprovação 

compulsória que estamos presenciando em nada vai ajudar esses alunos na superação das 

sequelas, que com o passar do tempo, estão se ampliando; o que contribui para ampliar os 

números referente ao fracasso escolar. Diversos fatores foram apontados ao longo da história 

como responsáveis pelo fracasso escolar. Neste trabalho traçamos um breve panorama sobre as 

possíveis causas do fracasso escolar. De acordo com Lage: 

 Além da “diferença de patrimônios (genéticos ou culturais), existe a falta de 
alguma coisa que impede certos alunos de obter êxito na escola. Essa falta, no que diz 

respeito a QI insuficiente ou herança cultural “pobre”, ou desenvolvimento lento ou 

variações linguísticas rudimentares, ou mesmo ausência de motivação ou recusa de 

escolarização, “explicaria” as defasagens de aprendizagem ou fracassos escolares. 

(LAGES, 2001, p. 31) 

 

 Na fala da professora Flávia também podemos identificar sua preocupação com 

dificuldades que os alunos carregam de anos iniciais de sua formação na escola: 

... lembro bem de um aluno chamado Jonas, este ainda encontrava muitas 

dificuldades na leitura e escrita, tive o prazer em ajuda-lo a avançar neste processo. 

Jonas, era muito tímido, contudo, demonstrava vontade em aprender. 

 

 Diante de tantas explicações que já foram identificadas no decorrer da história da 

educação em relação ao desempenho escolar dos estudantes, destaco a importância da família 

para a superação do fracasso. Como Lahire (....) advoga, a família tem sim forte influência no 

futuro escolar dos seus educandos. As suas exigências ou não, no comprometimento com os 

estudos, vai ser crucial para se alcançar o sucesso tão almejado por todos. Assim Zago também 

destaca em seus estudos que, “Não se pode ignorar ... o papel central da figura da mãe no 

acompanhamento da escolaridade dos filhos.” E aqui eu estendo essa importância não só para 

as turmas de aceleração como para a vida de qualquer educando, pois a família, ampliando os 

holofotes para a figura da mãe, é um dos maiores incentivadores da vida escolar. (Zago, 2000, 

p.79)  

 É preciso olhar essa difícil realidade, a qual se vive na escola, de forma mais sensível. 

É preciso ir além do que está sendo posto diante de nossos olhos e mergulhar fundo na história 

vivida pelos educandos, conhecer seu contexto, seu cotidiano, para buscar caminhos possíveis 

na valorização de sua autoestima. Assim poderão se sentir motivados e valorizados para seguir 
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na vida escolar sem desistir e com vontade de chegar ao fim, ou ainda alcançar objetivos que 

antes nem sonhavam em traçar.    

 Na fala da Carla, atual diretora de uma escola estadual, pode se apreender que essa 

desmotivação que os alunos vivem também contagia os professores. Estes também ficam 

desmotivados com o desânimo e desinteresse dos alunos, o que vai refletir no desenvolvimento 

do seu trabalho.     

Os Professores começam com muito entusiasmo e logo depois vem a triste realidade, 

a maioria dos alunos não demonstram o menor interesse em aproveitar a 

oportunidade que está sendo dada. Quase não comparecem e quando o fazem é para 

tumultuar a aula. 

 

 Vale ressaltar que o que também colabora para esse desestímulo dos professores é a falta 

de preparo para desenvolver o trabalho pedagógico, que pude também identificar na fala tanto 

da Flávia quanto da Isabella, quando colocam que nunca fizeram curso específico para trabalhar 

com a turma. A falta de qualificação para atuar com uma realidade tão específica, não permite 

que esses profissionais enxerguem além das dificuldades e deste modo desanimem diante delas. 

Por conta dessa falta de uma qualificação específica, não conseguem ultrapassar as barreiras 

impostas no dia-a-dia e desanimam se entregando e colaborando para a manutenção do sistema 

de dominação social e econômica e colaborando para a transformação das desigualdades sociais 

em desigualdades escolares. 

 Um importante ponto que destaquei durante minha reflexão, e que inclusive, também 

foi apontado pelos depoentes, foi a questão das avaliações. Buscando atender a turmas que já 

se encontram desmotivadas, desacreditadas de si mesma, as avaliações, como já mencionado 

durante o trabalho, precisam ser bem diversificadas para atender as particularidades e 

singularidades de cada aluno. A professora Isabella, em seu depoimento nos coloca assim: 

O Programa de Aceleração da rede em que eu trabalhava visava desenvolver 

estratégias diferenciadas de ensino-aprendizagem para que os alunos que estavam 

com distorção idade/série pudessem ter acesso a uma gama de metodologias 

diferenciadas e que preenchesse as lacunas que ficaram ao longo do percurso 

escolar. Uma das estratégias era a avaliação por diversos instrumentos, ainda mais 
aqueles que iam para além da educação tradicional. Um instrumento de avaliação 

que dava super certo era o Quiz, em que os alunos respondiam perguntas em 

pequenos grupos. Os estudantes gostavam muito dessa dinâmica e se dedicavam aos 

estudos para terem um bom desempenho no jogo. 

 

 A escola pública, coloco de forma mais específica por enfrentar de forma mais maciça 

a questão do fracasso escolar, atua de maneira muito tradicional, muito enrijecida. Ela já vem 
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desenvolvendo propostas que apresentam mudanças na visão avaliativa, como são as propostas 

por exemplo do Programa de Aceleração, no entanto precisam ser trabalhadas mais 

precocemente. Precisam ser trabalhadas antes que as vicissitudes se efetivem. Aqui considero 

importante colocar um apontamento de Souza, que nos fala que “as condições possibilitadas 

pelos programas poderiam ser oferecidas regularmente, de modo preventivo, a toda a escola, 

para todos os alunos, impedindo assim novas exclusões”. Cada vez mais a instituição escola 

precisa se abrir à pluralidade, se empenhando verdadeiramente para alcançar uma educação 

inclusiva. Ao absorver essa essência, de fato a escola estará com reais possibilidades de resgatar 

e reparar esses educandos que são empurrados para as turmas de aceleração e um possível 

fracasso escolar. 

 Ao conseguir que os alunos apresentem um bom desempenho nas turmas de aceleração, 

de acordo com Souza (1999, p. 92),  

A escola não está preparada para integrá-los nas séries regulares e os professores não 

desenvolvem metodologias diversificadas em sala de aula que possam atender suas 

necessidades e, assim, passam a sofrer novamente a experiência de serem 

discriminados por não apresentarem o mesmo desempenho de outros alunos. O fato 

de apresentarem dificuldades não é encarado como ponto de partida, mas como 

barreira para impedir sua chegada. (SOUZA, 1999, p. 92) 

 

 Faz-se necessário então, que todo um esforço seja feito para que os alunos que são 

atendidos pelo Programa de Aceleração continuem sendo acompanhados para não se perderem 

novamente. Sabe-se que nem todos conseguem um bom aproveitamento, mas como a Carla 

destacou, há sim quem consegue alcançar um desempenho satisfatório, que precisa ser 

valorizado e reconhecido. 

 Vale ressaltar que apenas um ano para recuperar anos de atraso e exclusão, não será 

suficiente. A escola, por mais que tenha um olhar voltado às particularidades de seus educandos 

e procure atender sua demanda de forma plural não será capaz de dar conta de todas as 

dificuldades em um período curto de tempo. Medidas precisam ser pensadas para que esses 

resultados positivos alcançados efetivem uma reintegração desses alunos no tempo e no espaço 

de escolarização regular. E assim entender que,  

O problema com o qual nos defrontamos é, portanto, procurar incluir os próprios 

programas de aceleração na escola, ou promover mudanças no cotidiano para que as 

metodologias propostas pelos programas sejam assumidas pela escola. Sem que a 

inclusão se realize de fato, não haverá mudanças significativas nos mecanismos e nas 

práticas da organização escolar que vêm sendo historicamente construídos num 

processo de promover exclusão de alunos. (SOUSA, 1999, p. 94) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os educandos de classes populares habitualmente eram e ainda são culpabilizados pelo 

seu fracasso escolar. Para Kant, (1985, p. 100), o  

Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é 

culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem 

a direção de outro indivíduo.  O homem é o próprio culpado dessa menoridade 

se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de 

decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. (KANT, 

1985, p. 100) 

 

 Diante de análises e evidências apontadas no desenvolvimento da monografia, fica claro 

que as coisas não funcionam exatamente como Kant coloca, de se ter a oportunidade de escolher 

a direção a ser tomada. O educando, principalmente de escola pública e classes mais populares, 

em sua maioria, não tem esse direito de escolha, ele faz parte de um processo que depende de 

muitas circunstâncias para ser revertido e não somente dele. Existe todo um conjunto de 

informações, assunto abordado por Bourdieu, que são os capitais cultural, econômico e social, 

que são adquiridos pelos atores sociais no seu convívio social e familiar,  que não são adquiridos 

de forma mecânica e que irão influenciar a construção de todo esse processo educacional. Esse 

educando, na verdade, vai sendo levado pela “enxurrada” que o segrega, o exclui e o 

marginaliza. (NOGUEIRA, 2013) 

 Acredito sim na possibilidade de se alcançar um sucesso escolar a partir das turmas de 

aceleração. As circunstâncias são difíceis e não colaboram muito ou quase nada, mas o que 

representa sucesso também precisa ser levado em consideração e ser entendido; o que essa 

expressão representa no contexto de cada educando, o que essa expressão representa no plano 

individual de cada um. Lahire traz esse ponto ao valorizar a visão microssociológica que nos 

permitirá a partir do individual entender o conjunto da sociedade e assim buscar mais 

possibilidades de alcançar o sucesso. Vejo então, as turmas de Aceleração como uma saída para 

os educandos com distorção em relação idade/série. O programa trouxe sim avanços na medida 

que permite que esses alunos, consigam acompanhar a turma certa. Mas ao mesmo tempo não 

se pode deixar de considerar as dificuldades enfrentadas por todos os envolvidos no programa. 

Sem dúvidas é um desafio! (LAHIRE, 2006)  
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 Ao olhar o quadro na nossa educação nem todos conseguem entender que a exclusão 

educacional mascara a exclusão social. Esse é o ponto complexo que envolve a questão. A 

exclusão faz parte da manutenção de um esquema, ou melhor, um sistema cujo objetivo é não 

dar oportunidade a todos, é não tratar de forma igual a todos. Essa premissa destoa do sentido 

verdadeiro da escola que precisa entender que os estudantes possuem singularidades, sendo 

preciso atendê-los de forma a dar oportunidades equânimes para todos chegarem onde almejam. 

Melhorar a aprendizagem e restabelecer a autoestima são pontos cruciais para atingir o sucesso. 

Seja qual for seu conceito de sucesso! 

 Limites também existem, mas perseverar para todos os atores envolvidos possibilitará 

fugir de um novo fracasso na trajetória escolar e assim poderão se enxergarem enquanto 

cidadãos de direitos, sujeitos políticos capazes de traçar um futuro e se permitir chegar até ele. 

Logo, o Programa de Aceleração da Aprendizagem pode ser visto como uma esperança para 

alunos com distorção do fluxo escolar, que tiveram ceifados seus direitos e buscam fugir do 

fracasso escolar. 
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7. ANEXOS  

Anexos A - Questionamento 

Questionamentos base para reflexão dos profissionais que atuam ou atuaram com 

turmas de Aceleração da Aprendizagem. 

 O que o Programa de Aceleração da Aprendizagem trouxe de contribuição para sanar 

lacunas para que educandos em situação de fracasso escolar possam alcançar o sucesso escolar? 

Fale/discorra sobre os limites, as contribuições e os avanços enfrentados no desenvolvimento 

do seu trabalho nas turmas de Aceleração da Aprendizagem.  

Observação: Identificar em seu depoimento a sua formação, o tempo de atuação na turma de 

aceleração, se ainda atua ou não com essas turmas e se fez algum curso de capacitação com 

essa temática. 

 

 

Anexos B – Depoimentos 

 

 Depoimento 1 

Nome: Flávia Nascimento de Aguiar 

Licenciatura em Pedagogia; Pós - Graduação em: Gestão, Supervisão e Orientação 

Educacional; atuação na turma de Aceleração como professora auxiliar - 6 meses. 

Município: Tanguá -RJ. 

 

Minha atuação e experiência na turma de Aceleração foi um tanto curta. Neste tempo, 

atuei cobrindo faltas de uma professora que estava gestante e logo entraria de licença 

maternidade.  

A turma era muito desafiadora, pois os alunos eram indisciplinados, alguns 

desmotivados com o processo de aprendizagem, por todo histórico de distorção idade/ série.  

No meio desta turma bem enérgica, lembro bem de um aluno chamado Jonas, este ainda 

encontrava muitas dificuldades na leitura e escrita, tive o prazer em ajuda-lo a avançar neste 

processo. Jonas, era muito tímido, contudo, demonstrava vontade em aprender.  

Neste tempo, não fiz nenhum curso que pudesse me ajudar atuar com essa turma.  
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Pude compreender, que o trabalho a ser realizado com os alunos de turmas de 

Aceleração, vai muito além. É preciso compreender todo histórico, além do trabalho em 

potencializar as qualidades em detrimento do comportamento desafiador e dificuldades 

detectáveis e visíveis. Para além, é preciso atuar de forma concreta nas dificuldades mais 

emergentes, sem fantasiar a realidade posta.  

E por fim, educar com afetividade em busca do desenvolvimento saudável é de extrema 

necessidade dos educandos. 

 

 

 Depoimento 2 

Nome: Isabella Araujo 

Pedagoga. Acompanhei as turmas de aceleração por uns 5 anos. Esse trabalho não existe 

mais na unidade escolar. Não fiz nenhum curso específico para trabalhar com turmas de 

aceleração. 

 

 O Programa de Aceleração da rede em que eu trabalhava visava desenvolver 

estratégias diferenciadas de ensino-aprendizagem para que os alunos que estavam com 

distorção idade/série pudessem ter acesso a uma gama de metodologias diferenciadas e que 

preenchesse as lacunas que ficaram ao longo do percurso escolar. Uma das estratégias era a 

avaliação por diversos instrumentos, ainda mais aqueles que iam para além da educação 

tradicional. Um instrumento de avaliação que dava super certo era o Quiz, em que os alunos 

respondiam perguntas em pequenos grupos. Os estudantes gostavam muito dessa dinâmica e 

se dedicavam aos estudos para terem um bom desempenho no jogo. 

 No entanto, um dos limites era a grande quantidade de alunos que apresentavam 

dificuldades de aprendizagem que iam para além da educação. Como não tínhamos muito 

suporte da saúde, alguns alunos não conseguiam apresentar desempenho satisfatório.  

 

 

 Depoimento 3 

Nome: Carla Maria Pinheiro Botelho 

Trabalho no LUPES desde 1997, sou formada em Biologia. Estou na Direção do LUPES 

(Colégio Estadual Dr. Luciano Pestre) desde 2016. 

  Nunca atuei em turmas de aceleração, mas acompanho as turmas de perto. Penso que 

o primeiro passo para dar certo são os alunos valorizarem a oportunidade que está sendo dada 
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a eles para sanar a lacuna que existe entre a série e a idade dos alunos que não conseguiram 

terminar a seriação na idade correta. Os Professores começam com muito entusiasmo e logo 

depois vem a triste realidade, a maioria dos alunos não demonstram o menor interesse em 

aproveitar a oportunidade que está sendo dada. Quase não comparecem e quando o fazem é 

para tumultuar a aula. Fiz o pedido para a abertura dessa modalidade, que agora se chama 

Correção de Fluxo insistentemente até conseguir. Agora, no entanto, fico muito triste em ver 

que poucos aproveitaram a oportunidade. 

 Os Professores realizaram trabalhos práticos e expositivos com seus alunos. Prática 

que sempre auxilia a aprendizagem desses alunos. 

 Fiquei bem feliz em ver alunos de anos anteriores conseguirem ser encaixados em 

turmas de nono ano, melhorando assim seu desempenho. 

 

 

 Depoimento 4 

Nome: Joaquim Pery Antônio 

Professor de turmas de aceleração (Projeto Autonomia / Projeto Correção de Fluxo) desde 

2015. Formado em Ciências Biológicas. 

 

 Os alunos, de um modo em geral, apresentam grandes dificuldades na aprendizagem, 

visto que, a maioria foi mal alfabetizada; o que dificulta a compreensão de todo e qualquer 

conteúdo que seja apresentado. 

 Em resumo, a maior dificuldade é a má formação nas séries iniciais (na base). 

 A turma ajuda os alunos, pois os professores trabalham o espírito de coletividade, o 

aumento da autoestima e a importância da colaboração mútua. 

 Com base nos valores citados acima, podemos dizer que existem avanços. 

 As avaliações são feitas de forma totalmente diversificada, dando ênfase às 

inteligências múltiplas, aos debates, onde os alunos são incentivados a opinar, contestar e tirar 

as suas próprias conclusões e também são avaliados os conteúdos programáticos propriamente 

ditos. 

 

 

  

 


