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RESUMO 

 
 
 
Este estudo teve como finalidade contribuir para a compreensão do modo pelo qual as 
políticas públicas se efetivam dentro da escola. A questão central orientadora do estudo foi 
a de saber como a escola vem operando no que diz respeito ao reforço e recuperação para 
evitar o fracasso no regime de ciclos com progressão continuada. Para tanto decidiu-se por 
um estudo das práticas em sala de reforço em escola de Ciclo II – 5ª a 8ª séries – na rede 
estadual paulista. A pesquisa foi realizada durante os anos de 2003 e 2004 utilizando-se 
pesquisa documental: legislação desde a década de 1960 até início da década de 2000, 
documentação da escola, dos alunos e professores. Foram realizadas observações nas aulas 
de reforço e entrevistas com professores e equipe técnica da escola, localizada em São 
Paulo. O processo de reforço analisado centrou-se em Português para 5ª, 7ª e 8ª séries. Os 
dados empíricos obtidos foram analisados organizando-se três chaves de análise: seleção de 
alunos para composição das classes, processo de ensino na sala de reforço e processo de 
avaliação e retorno para a classe regular. O estudo teve como referencial de análise 
conceitos de cultura escolar propostos por Viñao Frago e Dominique Julia, dispositivos 
escolares abordados por Anne Marie Chartier, atividades práticas e cultura conceituados 
por Gimeno Sacristan e Pérez Gómez. Tais conceitos levaram a estabelecer a hipótese, 
confirmada, de que as escolas, por um lado fazem um atendimento formal, burocrático das 
exigências legais quanto ao reforço e recuperação, mas que, por outro lado não é possível 
negar a interferência do professor nesse processo e em certas inovações que, nessa escola, 
se materializaram por providências para criação de uma semana pedagógica para os alunos 
com dificuldades ao final dos bimestres. Além disso, confirmou-se a hipótese de que as 
práticas utilizadas para recuperação e reforço reproduzem as práticas de aulas sedimentadas 
constituidoras da cultura da escola e dos professores, sobretudo por meio dos exercícios de 
treinamento, tanto para os alunos da 5ª série que estavam se alfabetizando como para os das 
demais séries com tipos de textos variados. Verificou-se, ainda, a incongruência dos 
conceitos de reforço e recuperação em diversificadas instâncias da rede escolar. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Educação; ensino fundamental; ciclo II – 5ª a 8ª série; reformas; políticas 

públicas de educação; reforço; recuperação; cultura escolar. 
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ABSTRACT 

 
The aim of this study is to contribute for the best knowledge of how public politics acts 
educational system. The main question that had to be answered was what schools had done 
to avoid the failure of the cycle regime with continuous progress, considering 
reinforcement and recuperation. In this sense, the practices adopted in reinforcement 
classes in cycle II schools – 5th to 8th grade – of São Paulo State public schools was studied. 
The search was made from 2003 – 2004 by means of documental analysis: educational lows 
from 60’s decade to the beginning of 2000 decade, schools papers, student and teacher 
papers. A series of observations was conducted during the reinforcement classes, interview 
with teachers and school staff also was made. The reinforcement process analyzed was 
focused on Portuguese language matter in 5th, 6th and 8th grades. The empiric data obtained 
for analysis was organized in three ways: selecting students for class’s composition, 
learning process in the reinforcement class and evaluation process for pupils return to 
regular classes. This study was based in concepts proposed by Viñao Frago, Dominique 
Julia, Anne Marie Chartier, Gimeno Sacristan and Pérez Gómez that states the confirmed 
hipotesys in which educational system works with formal and bureacratic legal exigencys 
for reinforcement as well as recuperation but isn’t free from teachers interference and from 
solutions like the statement of a recuperation week in the bimester end. Further more, it was 
also confirmed that the used practices for recuperation and reinforcement had only 
reproduce the established practices consolidated by the traditional school and teacher 
culture of learning, mainly due to the extensive use of training exercises as for 5th grade, 
that was in alphabetization stage, as for the other grades, using a variety of lecture texts, It 
was also observed that the concepts of reinforcement and recuperation isn’t well understood 
in all levels of the educational hierarchy.       
 
 
 
 
Key words: Education; primary school; cycle II – 5th to 8th grade; reforms; public politics of 

education; reinforcement; recuperation; school culture. 
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INTRODUÇÃO 
 

A questão da repetência no Brasil e a progressão continuada 
 

No final do século XIX a organização por classes tornou-se a unidade 

organizativa dominante do ensino primário, entendida como uma unidade de nível de 

alunos, de professores e de local, contrapondo-se à organização da escola de primeiras 

letras do período imperial, que segundo Souza partiu 

da existência de um conjunto de escolas sem uniformidade  para um 
sistema mais ordenado, estandartizado e de caráter estável; de uma 
escola de ler, escrever e contar para uma escola de educação integral 
com um programa enriquecido e enciclopédico, de uma escola de 
acesso restrito para uma escola de acesso obrigatório, generalizado e 
universalizado (Souza, 1998, p. 31-32). 

 

 Os grupos escolares tornam-se o principal modelo da escola primária tendo 

como expoente o Estado de São Paulo. 

 A escola primária que nascia, então, se configurava não somente pela nova 

organização administrativa e pedagógica, mas, por portar práticas que configuravam 

uma cultura própria. Modelo, este, construído a partir da crença da reforma do ensino 

pela lei. 

 A instalação da escola modelo constituiu o primeiro ensaio de implantação de 

uma escola pública primária nos moldes da escola graduada. São criados grupos 

escolares que poderiam comportar de 4 a 10 escolas isoladas e reunidas. A escola 

primária passou a se configurar como uma escola urbana graduada com mais recursos, e 

a escola isolada, mais distante do poder público, situada principalmente nas áreas rurais 

funcionando, muitas vezes, precariamente sem prédios adequados, com menos recursos 

pedagógicos e falta de professores. 

 No final do século XIX e início do XX a educação popular estava estruturada na 

forma da escola graduada, com classificação pautada na busca homogênea dos alunos, 

reforçando a necessidade de exames como critério para classificação, como também a 

existência de várias salas de aula e vários professores. 

 A implantação dos grupos escolares em São Paulo ocorreu no interior do projeto 

republicano de educação popular que pretendia consolidar o novo regime. Para tanto a 

escola foi utilizada como espaço de comemorações cívicas, uso da bandeira nacional na 
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sala de aula, para cantar os hinos pátrios, antes das aulas, desfiles militares, entre outros 

aspectos pretendendo uma regeneração da nação por meio da escola. 

 Dentro desse contexto, o professor ganhou uma nova conotação, uma vez que 

a construção de um saber e de um saber-fazer docente foi configurado 
a partir da imposição de modelos educacionais pelo Estado, pela 
fragmentação do trabalho pedagógico (a cada professor uma classe, a 
cada horário uma matéria, e pela distribuição do poder no interior da 
escola) (Souza, 1998, p. 16). 

 

 Também surgiu a necessidade de uma nova arquitetura que atendesse essa 

aspiração. Pela primeira vez surgiu o edifício escola, configurando-se na especialização 

do espaço escolar com classes, bibliotecas, museus, laboratórios, oficinas, ginásios, 

pátios para recreio e auditórios. De igual modo ocorreram investimentos em material 

escolar desde a mobília adequada para os estudos, os recursos pedagógicos para os 

professores, com a elaboração de manuais e periódicos que viriam a configurar-se na 

primeira organização de materiais didáticos incluindo a utilização de cartilhas, cadernos 

para cada matéria que se juntaram a outros dispositivos de controle como o uso do 

diário de classe, a formalização do tempo escolar entre outros, que contribuíam para 

ampliar o domínio do poder público sobre as práticas escolares.  

Essa nova organização também acarretou mudanças na utilização do método, 

que passou a ser o intuitivo1, a criação de uma classificação em cursos com um ensino 

enciclopédico, a adoção de avaliações que visavam verificar os conhecimentos 

adquiridos para prosseguimento dos estudos, acabou gerando a repetência que se 

tornaria um dos maiores problemas da educação de todos os tempos. “Repetir, decorar, 

exercitar, memorizar, incutir hábitos, desenvolver faculdades, disciplina, eram muitos 

dos preceitos que estavam em jogo na constituição dos saberes escolares” (Souza, 1998 

pg. 203). 

A avaliação durante o império era uma atividade assistemática e precária e na 

República o exame passa a ser uma atividade sistemática e contínua, com relevância dos 

exames públicos, que ganharam status de grandes eventos com a participação da 

comunidade e políticos locais. Os alunos passavam por uma banca examinadora 

                                                 
1 Ver pg. 159  Souza, Rosa Fátima –  Método surgido na Alemanha no final do século XVIII pela 
iniciativa de Basedow, Campe e sobretudo de Pestalozzi, foi tributário, por sua vez, das idéias de 
filósofos e pedagogos como Bacon, Locke, Hume, Rousseau, Rabelais, Comenius, Froebel, entre outros. 
Consistia na valorização da intuição como fundamento de todo o conhecimento, isto é, a compreensão de 
que a aquisição dos conhecimentos decorria dos sentidos e da observação.  
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composta pelo inspetor de distrito, como presidente, por dois examinadores por ele 

nomeados e pelo respectivo professor da escola ou classe.  

A classificação da banca era pela distinção, aprovação plena e reprovação. Os 

critérios de classificação eram: 0 = péssima, 1 = má,  2= sofrível, 3 = regular, 4 = boa, 5 

= ótima. Surgia então uma avaliação normatizada, padronizada e ritualizada. 

Em 1906, um artigo publicado no jornal O Atalaya de Jaboticabal comentava a 

realização dos exames no grupo escolar “Coronel Vaz”, referindo-se ao rigor dos 

exames, constatado pelo número de alunos retidos de 245 alunos matriculados apenas 

118 foram promovidos.2

Na primeira década desse século começou a ser problematizada a 
questão da baixa promoção nas escolas primárias, tendo-se agudizados 
os debates nas décadas de 1910 e 1920, quando a questão do 
nacionalismo trouxe a baila a erradicação do analfabetismo. 
Em 1909, considerando os 92 grupos escolares existentes no Estado 
de São Paulo, incluindo a Escola Modelo “Caetano de Campos”, a 
porcentagem de promoção em todos os anos do curso preliminar foi 
de 65,9% (64,1% na seção masculina e 67,7% na seção feminina) 
(Souza, 1998, p. 251). 

 

 Outro fator que demonstra o crescimento da repetência nas séries posteriores 

está na organização das salas de aula sendo que 

a presença de salas de aula de tamanhos diferentes denota algumas 
características de configuração funcional e social da escola. Salas 
maiores para o primeiro ano e diminuição crescente para os anos 
posteriores, correspondem, por um lado, ao investimento da população 
na alfabetização (manutenção dos filhos nos primeiros anos), e, por 
outro, certificam a seletividade da escola primária (Souza, 1998, p. 
132). 

 

 Sobre esse aspecto ainda, a diretora da Escola Modelo “Maria José” Elisa 

Macedo dizia que o ensino primário fornecia: “conhecimentos limitados, isto é, noções 

básicas ou noções práticas necessárias à vida, o mínimo destinado aos filhos do povo, 

crianças que não continuariam os estudos e muitas nem mesmo chegariam a concluir o 

curso preliminar” (Souza, 1998, pg. 174). 

 Oscar Thompson, importante representante do modelo de educação que foi 

implantado em São Paulo no início da república, seja como  professor ou posteriormente 

diretor da instrução pública no início do século XX,  relacionou o problema ao fato da 

promoção do aluno ser critério de cada diretor, cabendo então expedir instruções claras 

                                                 
2 Ver pg. 245 - Souza, Rosa Fátima – Templos da Civilização: A implantação da Escola Primária 
Graduada no Estado de São Paulo. 
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e precisas sobre o assunto considerando como critério básico para promoção a 

capacidade do aluno. Indicava os critérios mínimos, para a aprovação do aluno, que 

passavam pela leitura, escrita e aritmética. 

 Essa escola que nasceu como uma das principais bandeiras da república de 

democratização, cidadania, para dar condições de acesso a toda a população ao ensino 

primário, veio respaldar os interesses políticos daquele momento reforçando nos alunos, 

e de certa forma na sociedade da época, os símbolos da pátria e da república, 

estabelecendo formas de pensar, sentir ou agir. 

 A República imputa à escola uma finalidade cívica, moral e instrumental. Era a 

idéia de uma escola que atendesse às novas necessidades de uma sociedade 

democrática, os direitos do cidadão e o cultivo a liberdade. Volta-se para a população da 

cidade onde se considerava a existência do perigo das multidões. Segundo Souza “era 

onde se encontrava a influência malsã dos pobres, dos vagabundos, de um povo com 

tendências a degeneração, suscetível a todos os males” (Souza, 1998, pg. 92). 

 Mas o ideal democrático proposto pela república não era tão democrático assim. 

O campo foi praticamente excluído e mesmo a população da cidade devido à baixa 

oferta de vagas, não foi totalmente atendida, a escolarização era de fato para poucos, 

configurando-se numa cidadania excludente conforme os números podem confirmar: 

Em 1900 existiam 15.551 alunos matriculados em escolas isoladas e 
15.280 nos grupos escolares. Entre 1908 e 1927 houve um 
crescimento de 524% no número de matrículas porém a população de 
crianças entre 7 e 14 anos era de 439.373 e as matrículas atingiram 
apenas 146.167, ou seja, apenas 33% da população em idade escolar 
(Souza, 1998, p. 101). 

 

Mesmo com todos esses problemas de exclusão, essa escola, num período 

relativamente curto, alterou suas estruturas, deixando no passado a escola das primeiras 

letras para uma nova escola seriada, com turmas homogêneas, normatizada, um 

currículo concêntrico, formas de avaliação que simulam medir a capacidade de cada 

indivíduo, separando os mais inteligentes dos incapazes que não mereceriam progredir 

nos estudos. Esta forma escolar se enraizou de tal maneira no ideário mental e social 

que vigora até os dias atuais, e se expandiu para os demais graus escolares incluindo o 

secundário, objeto de estudo nesta pesquisa isto é, o atual ensino fundamental no ciclo II 

de 5ª a 8ª série. 

Constata-se pelo elencado acima que o problema relacionado à repetência no 

Brasil não é problema recente e como tema de discussão nunca esteve fora da pauta da 
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reflexão sobre os  problemas educacionais brasileiros. Numa conferência proferida no 1º 

Congresso Estadual de Educação em Ribeirão Preto (1956), o educador Almeida Júnior 

retomando dados anteriores sobre o problema discutiu a progressão automática a partir 

de conclusões obtidas com sua participação na Conferência Regional sobre a Educação 

Gratuita e Obrigatória promovida pela UNESCO, reunida na Capital do Peru. O autor 

apresentou dados que colocavam o Brasil com os maiores índices de repetência da 

América Latina. Naquele momento, Almeida Júnior destacava, como um ponto 

importante, a revisão do conceito de educação primária, a qual classificava de seletiva e 

excludente devido aos altos índices de repetência, o que acarretava evasão escolar e 

estagnação do aluno na mesma série, entre outros, apontando a necessidade de 

alterações. 

 Na mesma direção analítica, Leite, em 1959, discutindo alguns itens do Centro 

Regional de Pesquisas Educacionais, em São Paulo, fez considerações sobre a 

reprovação e a avaliação na escola num artigo sobre “Promoção Automática e 

adequação do Currículo ao Desenvolvimento do aluno”. Nesse artigo o autor defendia a 

organização de um currículo adequado ao desenvolvimento do aluno por entender que o 

currículo utilizado não dava atenção à formação heterogênea dos grupos e às diferentes 

fases de aprendizagem da criança. Defendia, ainda, a adoção da promoção automática, 

uma vez que as constantes reprovações decorrentes da organização do currículo e de 

avaliações inadequadas, as quais cobravam do aluno mais do que ele era capaz de 

atingir, gerava apenas desmotivação. 

 Respostas políticas a tais críticas e propostas ocorreram quando, nas décadas de 

60 e 70 do século passado, Pernambuco, São Paulo e Santa Catarina flexibilizaram a 

organização dos currículos propostos para a escola primária. Minas Gerais também fez 

uma tentativa nesse sentido.

 Nos tempos recentes, as teses do ensino por ciclos de aprendizagem vêm 

acopladas à noção da progressão continuada e foram efetivamente propostas como duas 

possibilidades na legislação federal e implantadas em várias redes escolares. No estado 

de São Paulo essa junção vem ocorrendo desde 1998 na rede estadual e, desde então, 

tem sido respaldada pela Secretaria da Educação. E, como pode ser observado no 

quadro que segue, São Paulo tem os maiores números de organização por ciclo tanto no 

Estado quanto no Município. 

Esse movimento, entretanto, não é desprovido de debate. Muitos têm defendido 

e outros tantos têm alertado sobre tais implantações. 
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Quadro – 1 
Ensino fundamental – Número de matrículas por forma de organização e dependência 

administrativa – 2003 
 

Ensino Fundamental - Número de matrículas por forma de organização e dependência administrativa - 2003. 
          

Unidade   Mais de uma forma
da Dependência 

Matrículas Seriado Ciclos 
de organização 

Federação Administrativa Total % Total % Total % Total % 
Brasil Total 34.438.749   21.984.784 63,8 7.099.615 20,6 5.348.094 15,5
  Federal 25.997 0,1 24.155 92,9 1.842 7,1 0 0,0
  Estadual 13.272.739 38,5 6.927.288 52,2 4.020.773 30,3 2.323.178 17,5
  Municipal 17.863.888 51,9 11.946.164 66,9 2.935.740 16,4 2.979.236 16,7
  Particular 3.276.125 9,5 3.087.177 94,2 141.260 4,3 45.680 1,4
            
Brasil 1ª a 4ª série 18.919.122 54,9 12.258.502 64,8 3.914.736 20,7 2.744.181 14,5
  Federal 7.008 0,0 5.489 78,3 1.519 21,7 0 0,0
  Estadual 4.759.823 25,2 2.274.407 47,8 1.607.755 33,8 877.646 18,4
  Municipal 12.426.793 65,7 8.348.431 67,2 2.236.162 18,0 1.841.818 14,8
  Particular 1.725.498 9,1 1.630.175 94,5 69.300 4,0 24.717 1,4
            
Brasil 5ª a 8ª série 15.519.627 45,1 9.726.282 62,7 3.184.879 20,5 2.603.913 16,8
  Federal 18.989 0,1 18.666 98,3 323 1,7 0 0,0
  Estadual 8.512.916 54,9 4.652.881 54,7 2.413.018 28,3 1.445.532 17,0
  Municipal 5.437.095 35,0 3.597.733 66,2 699.578 12,9 1.137.418 20,9
  Particular 1.550.627 10,0 1.457.002 94,0 71.960 4,6 20.963 1,4
            
São Paulo Total 5.896.461 17,1 1.332.011 22,6 4.277.259 72,5 287.136 4,9
  Estadual 3.106.812 52,7 143.953 4,6 2.749.981 88,5 212.878 6,9
  Municipal 2.011.743 34,1 555.094 27,6 1.396.057 69,4 60.592 3,0
  Particular 777.712 13,2 632.770 81,4 131.221 16,9 13.666 1,8
            
São Paulo 1ª a 4ª série 3.034.014 51,5 768.520 25,3 2.131.444 70,3 133.995 4,4
  Estadual 1.166.431 38,4 55.605 4,8 1.031.966 88,5 78.860 6,8
  Municipal 1.485.700 49,0 401.645 27,0 1.036.170 69,7 47.885 3,2
  Particular 381.689 12,6 311.076 81,5 63.308 16,6 7.250 1,9
            
São Paulo 5ª a 8ª série 2.862.447 48,5 563.491 19,7 2.145.815 75,0 153.141 5,4
  Estadual 1.940.381 67,8 88.348 4,6 1.718.015 88,5 134.018 6,9
  Municipal 526.043 18,4 153.449 29,2 359.887 68,4 12.707 2,4
  Particular 396.023 13,8 321.694 81,2 67.913 17,1 6.416 1,6
            
São Paulo Total 1.580.465 26,8 321.246 20,3 1.181.038 74,7 78.126 4,9
(Município) Estadual 751.011 47,5 55.879 7,4 636.150 84,7 58.982 7,9
  Municipal 552.792 35,0 4.898 0,9 532.935 96,4 14.959 2,7
  Particular 276.468 17,5 260.275 94,1 11.953 4,3 4.185 1,5
            
São Paulo 1ª a 4ª série 820.338 51,9 160.313 19,5 620.797 75,7 39.173 4,8
(Município) Estadual 375.321 45,8 24.987 6,7 321.381 85,6 28.953 7,7
  Municipal 304.450 37,1 2.948 1,0 293.768 96,5 7.734 2,5
  Particular 140.373 17,1 132.184 94,2 5.648 4,0 2.486 1,8
            
São Paulo 5ª a 8ª série 760.127 48,1 160.933 21,2 560.241 73,7 38.953 5,1
(Município) Estadual 375.690 49,4 30.892 8,2 314.769 83,8 30.029 8,0
  Municipal 248.342 32,7 1.950 0,8 239.167 96,3 7.225 2,9
  Particular 136.095 17,9 128.091 94,1 6.305 4,6 1.699 1,2
                    
Fonte: MEC/INEP/SEEC 
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Penin (1999), defendendo a proposta, escreveu sobre “Qualidade de ensino e 

progressão continuada”, retomando algumas idéias dos autores Almeida Júnior e Leite, 

concordando com a necessidade de rever o processo de ensino aprendizagem no Brasil, 

o qual tem sido seletivo e excludente, calcado na repetência. Considera o conceito de 

progressão continuada como mais apropriado por estar relacionado ao desenvolvimento 

do aluno, enquanto que, para ela, promoção automática tem fins mais administrativos. 

Segundo Penin (1999) trabalhar com o conceito de progressão continuada 

significa preparar o aluno para o exercício da cidadania, para o mundo do trabalho e da 

cultura, considerando a heterogeneidade dos grupos. A autora apresenta vários enfoques 

que defendem a progressão continuada: psicológico, pedagógico, sociológico, político e 

econômico, acrescentando que a prática reforça ainda mais a idéia de progressão 

continuada, com as classes de aceleração, que demonstram a capacidade de progressão 

do aluno. Aponta a resistência do professor como um dos principais problemas para a 

estruturação da progressão continuada. Esta resistência tem sido predatória em 

decorrência do professor ter eliminado as avaliações de aprendizagem, favorecendo a 

promoção automática. Para ela a escola ainda é seletiva, homogeneizadora, trabalha 

com os conceitos do prêmio e do castigo e um currículo centralizado. Uma solução 

proposta é a capacitação do professor para que este aprenda a trabalhar com salas 

heterogêneas, usar metodologia diversificada, adequar currículo e avaliação. O 

professor não pode ver o currículo apenas como necessidade de vencer conteúdos, mas 

preocupar-se com a aprendizagem do aluno. 

As considerações de Neubauer (2000), no artigo “Quem tem medo da progressão 

continuada? Ou melhor – a quem interessa o sistema de reprovação e exclusão social”, 

vão na mesma direção quando faz vários questionamentos sobre a organização da escola 

centrada na reprovação e exclusão, apresentando a progressão continuada como solução 

para esses problemas. Ressalta que a LDB de 1996 criou as condições necessárias para 

o estabelecimento da progressão continuada: ampliação da jornada escolar, a 

recuperação paralela e contínua dos alunos com dificuldades de aprendizagem, as horas 

de trabalho coletivo remunerado do professor para avaliação e capacitação, a proposta 

de esquemas de aceleração de aprendizagem para alunos multirrepetentes. Segundo ela, 

a legislação ainda possibilitou os processos de recuperação com os horários de 

recuperação paralela semanal, e ao final do ano, as horas remuneradas do professor na 

escola fora da sala de aula, jornada ampliada de estudos e capacitação de professores. 

Segundo a autora, os problemas de funcionamento da escola relacionados à 
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aprendizagem, a reprovação e avaliação, foram contemplados na última legislação nº 

9.394/96, a qual possibilitou caminhos para renovar a escola. 

 Ainda concordando com a proposta de reorientação da escola, o texto “O 

sucesso do aluno é o sucesso da Escola: Busca da superação de Barreiras seletivas na 

Trajetória Escolar do Aluno”, elaborado pela Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas (CENP), com base na palestra proferida por Gatti (1997), traz algumas 

concepções já discutidas anteriormente relacionadas à reprovação, enquanto um 

elemento de exclusão e motivadora da evasão escolar, a avaliação enquanto ação 

punitiva e excludente e conteúdos centralizados e distantes da realidade do aluno. A 

progressão continuada oferece, então, condições para corrigir essas distorções geradas 

pela escola. Gatti lembra que a escola vem tratando o aluno como um ser 

compartimentado e homogêneo, não uma pessoa global; são transmitidos 

conhecimentos historicamente acumulados e a avaliação do rendimento escolar se 

resume em decidir sobre aprovação e reprovação. 

  Na proposição de progressão continuada com a organização em ciclos a escola é 

vista com a perspectiva de compreender o aluno como pessoa global, um cidadão em 

desenvolvimento; pressupõe não utilizar a seriação escolar; compreende a avaliação 

como um recurso para analisar o progresso do aluno entre outras características; possui 

uma organização temporal do processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos 

curriculares e se preocupa com a heterogeneidade dos alunos e das possibilidades de 

aprendizagem (capacidade, habilidades e interesses). 

 Outros autores também abordam a relevância de uma revisão do sistema escolar 

concordando com propostas que visem reverter o processo de repetência exagerado 

existente no Brasil. O texto de Oliveira (1998), sobre “Avaliação da Aprendizagem e 

Progressão Continuada”, enfatiza que a escola deve garantir ao aluno todas as condições 

necessárias para sua aprendizagem, recuperação paralela e contínua e revisão do projeto 

pedagógico sempre que se fizer necessário. 

 Souza (1999), faz alguns alertas ao escrever sobre “A avaliação na organização 

do ensino em ciclos”. Segundo ela, a progressão continuada pede, principalmente, uma 

revisão no processo de avaliação o qual tem ocorrido de forma classificatória, seletiva e 

autoritária, relacionado à aprovação ou reprovação, servindo como controle das 

condutas educacionais e sociais dos alunos com base em um saber escolar desvinculado 

da cultura do aluno, isto é, uma avaliação voltada para a cultura dominante, da elite. A 

escola, então, se configura com uma “função de reprodução cultural e econômica das 
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relações de classe da nossa sociedade”. Mas, para a autora “não basta ter acesso aos 

estudos teóricos sobre avaliação, é preciso construir, a partir destes subsídios uma 

análise e reflexão, individual e coletiva na escola”. No sistema de avanços progressivos 

não existe reprovação; a avaliação deve servir para uma tomada de decisão a partir de 

um julgamento. Outros fatores são apresentados por ela, tais como: 

agrupamento dos alunos segundo o critério conjugado de idade 
cronológica e nível de progresso (aproveitamento escolar); avaliação 
contínua dos alunos pelo professor e aplicação de diferentes meios de 
verificação da aprendizagem; existência de programas diferenciados 
de acordo com os grupos de alunos – programas graduados que 
promovam a diversificação do ensino; capacidade de adaptação da 
escola ao nível de desenvolvimento de seus alunos (Souza, 1999, p. 
42). 

 

 A autora afirma que todas essas práticas só podem ser efetivadas a partir de 

medidas tomadas pelo poder público que garantam seu funcionamento. Sobre a ação do 

poder público faz, ainda, um questionamento a respeito das avaliações externas 

implantadas pelo Ministério da Educação e por Secretarias Estaduais, os quais 

“estimulam a ênfase nos produtos ou resultados educacionais, medidos por meio da 

aplicação de testes de rendimento escolar dos alunos, sendo os dados de desempenho 

escalonados, resultando em classificações”, o que seria uma contradição com os 

preceitos da progressão continuada. 

 Neubauer (2002), no entanto, justifica as avaliações externas como medidas de 

suporte e tomada de decisão para os cursos de capacitação dos professores ofertados 

pelas universidades paulistas permitindo entrever que a função das avaliações externas 

é, de fato, diferente. 

 Como foi exposto até aqui, a preocupação com tais questões não é recente, nem 

desprovida de debate, assim como comporta vários aspectos, pois só nas últimas 

décadas desde 1956 já existiam discussões com proposições sobre como resolver os 

altos índices de repetência e o distanciamento da escola face à realidade do aluno, 

adequação do currículo e da avaliação às necessidades e condições do aluno, entre 

outros pontos. Outras revisões sobre facetas desse tema foram realizadas por Oliveira 

(2003), Knoblauch (2004) e Delgado (2004). 

 A década de 50 ampliou o acesso popular à escola e no final do século XX a 

população brasileira “arrombou” as portas da escola, como diz Neubauer, no entanto, 

com uma escola baseada na reprodução da cultura da elite, portanto distante da 

realidade da maioria dos alunos. Esse acesso configurou-se como processo crescente de 
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exclusão e seletividade por meio da repetência e evasão escolar, resultantes de 

avaliações distorcidas e classificatórias.  

 A exigência de uma escola inclusiva, com o fim da repetência e uma nova 

pedagogia voltada para o desenvolvimento do aluno, aparece nas preocupações de todos 

os autores vistos até aqui. Nenhum, deles, entretanto, se refere à recuperação ou reforço, 

limitando-se a apontar as necessidades dos alunos a serem atendidas e alguns princípios 

a organizar a escola, o ensino e a aprendizagem. É preciso, ainda, ter em conta que, no 

Brasil, os índices de rendimento no ensino fundamental atual são de 73,7% de 

aprovação, 10,7% de reprovação e 12,0% de abandono. Em São Paulo, tais índices são 

de 90,7% de aprovação, 4,7% de reprovação e 4,6% de evasão. Os índices de transição 

por série no Brasil são 73,4% de promoção, 21,7% de reprovação e 4,9% de evasão. Em 

São Paulo, 88,2% de promoção, 8,2% de repetência e 3,6% de evasão, sendo que a 1ª e 

5ª série do ensino fundamental são as mais problemáticas com 36,2% e 24,8% 

respectivamente de repetência (Brasil, 2001). 

 Apreciando esses índices devemos conjeturar sobre o que a escola está fazendo 

para tentar recuperar os alunos com deficiências de aprendizagem já que baixaram os 

índices de repetências mas as escolas continuam atendendo os mesmos tipos de alunos. 

Nesse sentido a escolha pelo ensino fundamental de 5ª a 8ª série apresenta-se como o 

mais relevante uma vez que focaliza um dos principais projetos da Secretaria da 

Educação que visa diminuir a repetência nessas séries, ou seja, os projetos de reforço e 

recuperação. 

 Em 2002, ocorreu um Fórum de Debate a respeito da Progressão Continuada que 

contou com a participação de autoridades oficiais e estudiosos. 

 A perspectiva oficial da Secretaria da Educação é a de interpretar a nova Lei de 

Diretrizes e Bases de 1996 como contempladora de discussões a respeito de 

discriminação, gênero, classe, raça, sobre relações humanas de respeito e convivência e 

das múltiplas culturas. Trata-se de um caminho para diminuir as desigualdades como, 

por exemplo, as provocadas pela repetência, “com uma escola que respeite o tempo de 

cada um dos seus alunos, o tempo de aprendizagem, o mundo interior, o mundo 

exterior, e que trabalhe com esse elemento do conhecimento que um professor precisa 

ter de seus alunos” (Chalita, 2002, p. 15). 
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 Nesse encontro foram apresentados alguns dados referentes à evolução dos 

índices de promoção e evasão e algumas ações que o Estado já realizou para respaldar o 

funcionamento dos ciclos conforme tabela e quadro em anexo.3

Cortella, (2002) em concordância com Chalita, expôs que o Brasil, até então, 

vinha trabalhando no campo educacional sem levar em consideração as diferentes 

culturas existentes no país. Assim, da mesma forma que se utiliza um conceito próprio 

para crianças que vivem em comunidades agrícolas, se usa o conceito no sertão ou nos 

grandes centros. Segundo o autor, é preciso considerar a especificidade de 

aprendizagem de cada lugar, de cada criança e o ciclo significa a possibilidade de 

construção da cidadania. 

 Barreto acrescenta a essa discussão o fato de que o aluno aprende também fora 

da escola, com os colegas, a televisão; em conseqüência disso a perspectiva de 

aprendizagem na escola deve ser vista de forma mais ampla, assim como a avaliação. A 

respeito da recuperação paralela propõe uma organização mais flexível das escolas 

como uma escola pólo que recebesse alunos de outras unidades para as atividades de 

reforço e enriquecimento curricular, no caso específico, para as escolas que não 

possuíssem espaço físico para essa organização. Outros exemplos utilizados pela autora 

são 

a rede escolar de Porto Alegre, que estabeleceu a cada três classes do 
seu primeiro ciclo de três anos, um professor de apoio. A rede estadual 
do Ceará também funciona de maneira semelhante... no interior da 
Bahia há experiências de atribuição de classes para cinco professores, 
mas na realidade os alunos da quinta classe são redistribuídos entre as 
demais e a quinta professora fica itinerante, para atender 
concomitantemente os grupos menores de alunos dessas classes por 
uma hora diária! (Barreto, 2002. p. 42). 

 

A visão não é a mesma quando os autores olham de outra perspectiva.  

Para Noronha, por exemplo, o que vem ocorrendo na rede pública estadual é 

promoção automática, não progressão continuada como é apresentado em pesquisa 

realizada num trabalho conjunto da USP, Unicamp e Centro de Estudos e Pesquisas, 

Subseção do Dieese e Coletivo de Formação da Apeoesp envolvendo 10 mil professores 

da rede estadual de ensino que apontou os seguintes resultados: 

– 88,1% dos consultados acreditam que as inovações promovidas pela 
Secretaria Estadual da Educação (entre elas a progressão continuada) 
não melhoraram as condições de ensino nas escolas; 

                                                 
3  Ver apêndice 1. 
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- 87,1% acreditam que essas inovações não melhoraram a 
aprendizagem dos alunos; 
- 89,9% não concordam que as inovações tenham promovido o 
aumento do rendimento escolar; 
- 92,4% apontaram que elas não trouxeram maior satisfação do 
professor no trabalho; 
- 72,7% concordam que essas inovações resultaram na redução da 
defasagem idade/série entre os alunos. 
Especificamente sobre a progressão continuada, tal como está sendo 
realizada: 
- 93,3% não reconhecem um aumento do interesse dos alunos pelos 
conteúdos ministrados; 
- 95,5% não verificam uma diminuição dos problemas de indisciplina 
na escola; 
- 91,9% apontaram a passagem dos alunos de uma série para outra 
sem domínio dos conteúdos ministrados; 
- 91,2% consideram que este processo vem resultando em frustração 
dos professores (Noronha, 2002, p. 96- 97). 

 

 Aparentemente a implantação dos ciclos dentro do regime da progressão 

continuada na rede paulista de ensino, desde 1998, é controversa pois há considerações 

de que contribuiu bastante para reduzir o número de repetência e evasão na escola, 

sobretudo nas estatísticas oficiais, porém com dados negativos a partir do que disseram 

os professores. Esse sistema requer práticas ainda maiores no acompanhamento do 

aluno a partir dos sistemas de avaliação que visam diagnosticar o desenvolvimento da 

aprendizagem, tanto para orientar o trabalho do professor no sentido de continuar suas 

atividades, como também para rever os casos em que os alunos apresentem dificuldades 

e defasagem de aprendizagem. Estes alunos devem ser objetos de atenção com a 

implantação de práticas como recuperação paralela e contínua, reforço durante o ano 

letivo e ao final do ano letivo, para que assim consigam desenvolver suas 

potencialidades. 

Como foi apresentado, além da concordância das idéias existentes sobre as 

melhorias que o ciclo e a progressão continuada podem proporcionar, e alguns dizem 

estar ocorrendo, também existem outras divergências legais, conceituais e de práticas ao 

longo das décadas sobretudo sobre as questões de reforço e recuperação. A pesquisa 

sobre os projetos de reforço e recuperação oferecidos pela escola parece ser relevante no 

sentido de elucidar quais são as práticas utilizadas pelos professores a partir da 

observação do que realmente está ocorrendo dentro da escola, considerando a pequena 

ênfase posta até agora sobre tais pontos, como pode ser constatado nas pesquisas 

existentes até o momento. 
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1.2. O que as pesquisas recentes apontam 

 

  O levantamento inicial realizado sobre pesquisas defendidas como dissertações 

de mestrado e teses de doutorado relacionado ao tema deste estudo, teve o objetivo de 

situar o que já foi discutido neste campo, e quais contribuições podem trazer. Este 

levantamento foi realizado na biblioteca da PUC/SP, cd-rom Anped 1999, cd-rom 

Anped Região Sudeste 2002 como representativos de produção acadêmica. 

 Foram relacionados, especificamente, os estudos relativos à temática que 

englobassem fracasso escolar nas suas relações com ciclos de aprendizagem, progressão 

continuada e perspectivas teóricas relacionadas à pesquisa em escolas, buscando 

verificar referências ao reforço e recuperação. 

Oliveira (2003), estudando o fracasso escolar, faz uma avaliação dos artigos que 

propunham o ciclo nas décadas de 20 e 30. Analisa as condições sociais na década de 90 

que levaram a implantação dos ciclos, e estuda os artigos que se colocavam contra a 

organização dos ciclos. Fez um estudo em uma escola da rede estadual de São Paulo, 

tentando conhecer a prática de ensino, avaliação, recuperação e reforço no sistema dos 

ciclos. Dois aspectos são ressaltados na sua pesquisa os quais chamaram a atenção para 

os interesses deste projeto: sua dificuldade em conhecer o que acontece em sala de aula 

e as novas formas de punições para substituir a reprovação. Se os alunos não podem ser 

reprovados, serão, pelo menos, castigados; um dos castigos, por exemplo, é o de não ter 

acesso ao curso de informática. Ou, em casos de alunos realmente indesejáveis, são 

sutilmente (por meio de seus responsáveis) convidados a não se rematricular. A autora 

objetivou, sobretudo, o estudo relacionado ao fracasso escolar. Constata, por um lado, 

que os estudos realizados a esse respeito, até então, estão relacionados a discussões 

sobre as causas dos problemas da escola brasileira, muitas vezes denúncias dos 

possíveis culpados por esse fracasso. Por outro lado, há estudos referentes a uma análise 

da crítica aos discursos e as representações sobre o assunto, produzidas no pensamento 

educacional e também pesquisas relacionadas aos índices de evasão e repetência. 

Pensar sobre o fracasso escolar significa, para Oliveira, repensar as bases sobre 

as quais a escola se assenta. Questões postas por Maria Helena de Souza Patto (1991) 

em pesquisa que resultou em sua tese de livre docência na USP – A Produção do 

Fracasso Escolar: histórias de submissão e rebeldias – ao lado das teorias de Miguel 

Arroyo, Pérez Gómez e Viñao Frago sobre cultura escolar embasaram seus estudos. 
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Patto trouxe contribuições importantes para Oliveira como para a pesquisa aqui 

em questão sobre o reforço e a recuperação na escola. 

Oliveira chama a atenção sobre questões levantadas por Patto tais como: o 

fracasso escolar não é o fracasso individual do aluno, mas da escola; a necessidade de 

uma pesquisa voltada para as “condições objetivas de vida e trabalho, das 

representações, ações, reações e relações dos participantes do processo escolar no 

âmbito destas condições”; a construção do aluno ideal que dificulta o trabalho da escola 

com o aluno real. 

Segundo Arroyo, entender a cultura da escola que perpassa tais problemas, não 

significa apenas entender as representações dos envolvidos no processo mas também 

pensar sobre o peso que a instituição escolar tem sobre os indivíduos que nela 

trabalham. Pérez Gómez acrescenta a essa discussão o fato de que o  

caráter burocrático da vida na escola impregna de forma subterrânea e 
explícita as tarefas, as atividades e sobretudo as interações (...) quando 
na vida escolar se começam a valorizar procedimentos independentes 
de seu conteúdo e de sua virtualidade educativa, as tarefas dos 
professores e dos alunos perdem seu sentido vital e se convertem em 
meros instrumentos formais para cobrir as aparências. É necessário 
levar em conta que iniciativas e atividades que manifestam riqueza 
antropológica, em seus respectivos contextos originais, freqüente e 
facilmente se convertem em meras rotinas formais quando se 
transferem para o cenário escolar. Parece que a própria estrutura 
artificial e a finalidade acadêmica congelassem a vida de quanto se 
desenvolve nela (Pérez Gómez, 2001, p. 172-173). 

 

 Oliveira argumenta que os estudos realizados até então tiveram como objetivo de 

reflexão e análise a “escola da reprovação”, sendo que foram realizados antes da 

implementação da progressão continuada, e que, portanto, um estudo da escola pós-

progressão continuada é de extrema importância para entender em que situação se 

encontram os problemas que foram elencados até então. No decorrer de sua pesquisa 

pôde constatar que existe uma grande dificuldade da escola transpor o burocrático 

adotando uma política de reprodução em documentos pedidos pelos órgãos oficias das 

respostas esperadas por estes sem de fato fazer modificações nas suas práticas. 

 Considerando todos os aspectos apresentados até então, a proposta do estudo 

aqui apresentado vem justamente ao encontro de pesquisas no interior da escola no 

sentido de conseguir descobrir o que se passa no desenvolvimento da prática do ensino e 

aprendizagem relacionadas aos projetos de reforço e recuperação, uma vez que significa  

tentar entender dentro do contexto da progressão continuada como a escola está 
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trabalhando com os projetos de recuperação e reforço, uma das bases dessa política para 

evitar o fracasso escolar. Será que a escola apenas cumpre, também no caso do reforço, 

as exigências legais? 

 De modo mais específico Knoblauch (2003), estudando “A Avaliação dos 

Alunos na Implantação da Proposta de Ciclos de Aprendizagem no Município de 

Curitiba à Luz da Cultura Escolar” traz, como proposta, debater até que ponto a lógica 

seriada está sendo superada e quais os problemas que a escola está sentindo para 

implantar a proposta, especialmente no que se refere à alteração do processo avaliativo. 

Sobre a avaliação, faz uma reflexão “acerca do processo avaliativo operado pela escola 

a partir da implantação da proposta de ciclos de aprendizagem” (Knoblauch 2003, p. 

96). Detectou mudanças no processo de avaliação como, por exemplo, a adoção de 

fichas avaliativas, convivendo com formas tradicionais de classificação, medição, 

provas formais. Mesmo as fichas avaliativas acabaram por obter uma conotação 

burocrática de um documento a ser preenchido e apresentado aos pais. Nesse estudo 

detectou práticas de reforço e recuperação, as quais ocorrem por meio de etapas, alunos 

agrupados em horários específicos para receber um atendimento quase individual da 

professora co-regente, ou da professora responsável pelo contra-turno, professor regente 

responsável pela turma experimental, se caracterizando como atos dissociados da sala 

de aula. 

 A partir de alguns dados já levantados por essa autora, este estudo aqui 

apresentado pretende ir adiante no sentido de fazer um esforço para esclarecer as ações 

voltadas para o reforço e recuperação realizados em sala de aula, considerando que 

Knoblauch teve como objetivo estudar algumas bases da escola a partir da seriação no 

sentido de verificar por quais mudanças a escola teria passado numa reelaboração das 

suas práticas a partir da instituição dos ciclos e não propriamente dos projetos de reforço 

e recuperação desenvolvidos pela escola. 

  Outro trabalho que pode trazer algumas contribuições para esta pesquisa é o 

desenvolvido por Ferreira (2001) que estudou o ciclo básico de alfabetização também 

no âmbito de rede pública do Paraná, porém estadual. Apesar do objeto de pesquisa de 

Ferreira não estar relacionado especificamente com o estudo aqui proposto, que está 

voltado para o ensino fundamental de 5ª e 8ª séries, algumas análises realizadas pela 

autora são importantes de serem citadas neste estudo, como, por exemplo, o modo pelo 

qual os educadores reelaboram suas práticas face às imposições legais abordando, entre 

outros aspectos, o atendimento dos alunos com dificuldades de aprendizagem, 
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elencando questões sobre como a escola encaminha o atendimento aos alunos com 

dificuldades e se a escola cria novas e adequadas formas de atender esses alunos. Utiliza 

o conceito de bricolage tomado de Levi Straus de “como uma operação da escola, de 

seus profissionais, frente às demandas do cotidiano é fértil, pois ajuda a entender que 

mais do que racionalizar e pensar sobre cada medida tomada, vão utilizando o que tem a 

sua volta, vão redefinindo estratégias e práticas de forma até inusitada” (Ferreira, p. 35). 

Diz a autora que, para atender as necessidades dos alunos com dificuldades, foram 

acrescentadas duas horas diárias em período de contra turno, sala de recuperação 

paralela, conversa com as famílias realizadas pela equipe pedagógica, avaliação 

diagnóstica em centros próprios, encaminhamento do aluno pelo professor regente à 

equipe pedagógica, trabalho com esses alunos por parte das auxiliares, o que a autora 

classificou como prática de pegar alunos nas aulas vagas, trabalho com especialistas na 

própria escola e reprovação nos casos extremos. 

 Na sua observação, vários problemas foram identificados no funcionamento do 

contra turno relacionados à freqüência dos alunos, tais como: permanência dos 

professores que não são titulares na mesma escola, horário das aulas não compatíveis 

com os horários das famílias, falta de almoço, e de local apropriado e gasto com 

transporte, além de ter identificado a existência de um caráter homogêneo no 

desenvolvimento das atividades e agrupamentos das crianças não por dificuldades, mas 

por série. 

 Sobre a recuperação paralela constatou que era feita no mesmo período da aula 

regular em sala específica e separada da sala regular. O instrumento utilizado para o 

encaminhamento era a utilização de fichas com dados pessoais e pedagógicos. 

Verificou, ainda, que muitos alunos freqüentavam o contra turno e a recuperação 

paralela ao mesmo tempo e quando os professores não conseguiam resolver a situação 

de aprendizagem encaminhavam para a coordenação pedagógica, dados que, segundo a 

autora, denotam que é fora da sala de aula que a questão da aprendizagem é discutida. 

 Outro aspecto abordado é a cobrança sobre a família no sentido de transferir para 

os pais a responsabilidade do fracasso da criança na escola. A autora conclui que os 

trabalhos de recuperação funcionam como força centrifuga, ou seja, de dentro para fora 

da sala de aula (contra turno, recuperação paralela, família, encaminhamento para 

psicólogos, fonoaudiólogos etc) e que se baseiam em critérios homogeneizantes de 

ensino, isto é, todos os alunos têm que possuir as mesmas condições de aprendizagem. 
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 Como já foi observado esse é um trabalho com classes de alfabetização, mas 

algumas conclusões sobre a relação com a família e o encaminhamento para a 

recuperação e o reforço podem trazer algumas contribuições para a pesquisa aqui 

proposta, estabelecendo comparações com os diferentes níveis de aprendizagem, como 

também as análises a respeito da cultura escolar no sentido de compreender como os 

educadores reelaboram suas práticas face às imposições legais. Outro aspecto abordado 

e de importante reflexão para a pesquisa sobre recuperação e reforço é a quantidade de 

agentes envolvidos com o processo pedagógico (coordenadores, diretor, supervisão, 

professores) que nos remete a pensar numa eficácia do sistema, uma vez que com tantos 

envolvidos seria impossível um aluno não aprender. Essas são questões a serem 

retomadas na análise dos dados para uma melhor reflexão na pesquisa em andamento. 

A pesquisa desenvolvida por Sampaio (1998), “Um Gosto Amargo de Escola –  

Relações entre Currículo, ensino e fracasso escolar” aborda inúmeras questões em torno 

do currículo, pois foram elencadas as principais perguntas sobre como se instala a lógica 

do fracasso no interior da escola. Buscando entender o currículo como construção do 

saber escolar, sua natureza, constituição e distribuição, estabelecendo um estudo crítico 

para descobrir pontos cruciais no interior da prática, seu objetivo foi esclarecer o que é 

prática do currículo na escola e sua relação com o fracasso escolar. 

Foi constatado que o currículo aparece dissociado dos interesses do aluno, 

“organizado a partir de conteúdos extensos, selecionados e organizados por critérios de 

sua necessidade para seqüência de programação das séries”.(Sampaio, 1998, pg. 104) A 

aprendizagem é concebida como responsabilidade do aluno, em decorrência seu 

fracasso também o será. A avaliação serve para identificar lacunas e não auxilia os 

alunos em desvantagem, que seguem com defasagem resultando em reprovações. 

 A recuperação acaba por significar momentos de novas cobranças, repetindo 

ações como novas provas, repetição de provas corrigidas pelo professor, explicações 

seguidas de exercícios e novas provas e esta constatação é de importante relevância  e 

deve ser verificada no estudo em desenvolvimento, isto é, buscar dados que mostrem 

possíveis alterações dessas práticas ou sua permanência. 

 Considerando as questões abordadas acima e as considerações de todos os 

estudos sobre a necessidade de continuidade de estudos na área enfatizo o interesse 

desta pesquisa sobre reforço e recuperação, no sentido de ampliar as reflexões sobre 

essa temática, a partir das práticas da escola e da sala de aula, para trazer à luz o que 
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está sendo feito na realidade escolar sobre os processos de reforço e recuperação 

garantidos pela legislação no sentido de assegurar a aprendizagem e não apenas atender 

a obrigações burocráticas, que muitas vezes, criam uma situação ilusória. O que é posto 

no papel pode não estar ocorrendo em sala de aula julgando que esse foco ainda se 

encontra ausente nos estudos relativos à implantação da progressão continuada o que é 

reforçado pelo levantamento das pesquisas que constam no cd-rom da Anped de 1999 

como pode ser constatado no relato que segue. 

 Começando com um estudo de 1981, realizado por Gonçalves, que discutiu a 

recuperação na escola de primeiro grau, como um mecanismo modernizante para a 

racionalização, a produtividade e a eficiência da escola, a recuperação é identificada 

como uma estratégia para garantir, ao sistema de ensino, altas taxas de retorno, 

evitando-se a reprovação, diluindo-se o problema do fracasso escolar dentro de um 

circulo vicioso desvinculado dos interesses, experiências e necessidades do aluno. Para 

esse autor a recuperação foi posta apenas para mascarar uma política de Estado que não 

estava dando frutos, constituindo portanto um mero cumprimento burocrático e formal. 

Será que nesses vinte anos a situação se alterou? 

 Em 1984, Gomes desenvolveu uma pesquisa sobre a recuperação no ensino de 

primeiro grau colocando como questão se a responsabilidade seria do aluno ou da 

escola. A autora caminhou a partir de uma síntese explicativa da escola no contexto de 

produção capitalista, procurou estudar o discurso oficial, as práticas e as condições 

intra-escolares da recuperação, buscando as contradições que a remetem ao papel da 

escola na sociedade brasileira. A área da investigação empírica foi o ensino de primeiro 

grau da rede estadual em Natal-RN. Os sujeitos foram o pessoal técnico, os professores 

de Língua Portuguesa e de Matemática que ensinam na quinta série e os alunos dessa 

série que ficaram em recuperação em uma destas matérias. O trabalho de campo foi 

realizado em duas etapas, abrangendo a recuperação desde o período destinado ao seu 

planejamento, até sua execução e avaliação. Este estudo, realizado antes da implantação 

dos ciclos, mostra ainda o caráter ideológico do discurso oficial quando enfatiza a 

obrigatoriedade da escola em recuperar e suprir as deficiências de aprendizagem dos 

alunos. Percebe-se que a recuperação é posta no sentido de recuperar conteúdos e não 

aprendizagem. 

Até então, podemos concluir que as pesquisas realizadas sobre a recuperação 

constataram que esse processo estava mais voltado para os conteúdos, tendo em conta 

que estava em vigência a lei 5692/71 que, de fato, centrava os objetivos de recuperação 
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dentro desse contexto e em situações em que a seriação era prevista e realizada na 

organização do ensino. 

 Sanches (1995), abordou a questão da recuperação como um caminho para 

pensar a ação pedagógica, trabalhando com as teorias que já fundamentavam o trabalho 

dos professores e sua vivência prática. Diagnosticou o contexto do aluno, reelaborou o 

pensamento de uma prática, recuperou o olhar do professor e firmou o diálogo e o 

pensar para fazer como paradigma fundamental do trabalho. Buscou uma teoria através 

da qual construiu um novo olhar, confirmando que teoria e prática possibilitam a 

construção de uma formação geral, da qual o profissional precisa para não se tornar um 

mero teórico ou um técnico. 

 Esses estudos foram realizados num contexto de redes públicas anteriores à LDB 

9394/96, mas é possível inferir sua importância no sentido em que fornecem dados 

importantes para uma análise  de como as práticas podem ter se alterado  após a LDB 

9394/96 que introduziu uma recuperação da aprendizagem do aluno e de 

responsabilidade da escola. A pesquisa de Sanches, um pouco anterior a nova LDB de 

1996, já demonstra  uma certa mudança no discurso educacional. 

 O estudo desenvolvido por Oliveira, já em 1998, ao discorrer sobre a avaliação 

da aprendizagem e a progressão continuada, defendendo-as como forma para a criação 

de uma nova escola, pode ser um instrumento que contribua para esta pesquisa no 

sentido de verificar como está a avaliação no processo de recuperação e reforço. 

Há ainda mais três trabalhos recentes extraídos do cd da Anped Região Sudeste 

de 2002 os quais contribuem para traçar um quadro a respeito das pesquisas realizadas 

que abarcam o campo desse objeto de estudo no contexto de alterações atuais. 

 O primeiro sobre progressão continuada com o tema “A Progressão Continuada 

na Escola Fundamental: Cenário de Mudanças?”, apresentado por Silva e Grego (2002), 

discute a centralidade da avaliação na progressão continuada, fazendo uma discussão a 

respeito das concepções de avaliação quantitativa, distante da realidade do aluno, 

portanto excludente, e avaliação formativa. Os processos de recuperação e reforço são 

apresentados como mais um aspecto da mudança de concepção da avaliação com a 

implantação dos ciclos, porém não configuram objeto de estudo específico da pesquisa 

que perpassa por questões como: evidenciar de que modo vem ocorrendo o processo de 

avaliação na escola em ciclos, detectar como os professores das escolas pesquisadas 

encaram, reagem e absorvem as mudanças ocorridas na sistemática de avaliação, 

apreender, em diferentes perspectivas, a dimensão da prática avaliativa, em diálogo com 
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a teoria e as normas que a regulamentam.  Este trabalho, porém, nos remete a reflexões 

importantes que devem contribuir para a pesquisa em andamento como, por exemplo, o 

conceito da escola “ritualizada” e burocraticamente programada com a idéia de 

terminalidade anual (Programa de Conteúdos Anuais; Plano Escolar; Plano de Ensino; 

Projetos Especiais, Conceito Final de Série/Classe; Recuperação Intensiva de Final de 

ano, Estatística Anual; Quadro Anual de Aproveitamento Escolar...). Será que a 

recuperação e o reforço estão sendo interpretados como mais uma fase terminal dos 

estudos ou um processo contínuo de aprendizagem? Esta é uma questão que pode valer 

a pena ser verificada ou ainda na concepção de um professor exposta por Grego e Silva 

“expliquei, dei a tarefa para casa, exercícios e apliquei nova avaliação, a recuperação 

contínua”. Outro trabalho dentro dessa temática foi o de Silva (2002) sobre “A 

Avaliação Formativa no Contexto da Organização do Ensino em Ciclos de 

Aprendizagem e do Regime de Progressão Continuada: As representações de uma 

Professora do Ciclo I”. Seu objetivo foi analisar as representações do professor sobre a 

avaliação no interior da organização do ensino em ciclos de aprendizagem, agrupando 

dados referentes à avaliação formativa, progressão continuada e ciclos, objetivos da 

avaliação, tipos de avaliação, natureza do feedback, instrumentos, periodicidade, notas 

ou menções, práticas de diferenciação de ensino. A questão do reforço e recuperação 

aparece no contexto da avaliação. A recuperação  é dada pela própria professora meia 

hora antes da aula normal somente para os alunos que de acordo com sua avaliação, 

estão distantes do conjunto da classe. Em um segundo momento, os alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem, defasagens sérias, são encaminhados para a 

recuperação paralela, também em período alternativo ao da aula normal com outro 

professor, e ainda a alternativa do chamado laboratório de ensino-aprendizagem 

destinado a crianças com problemas psicológicos, fonoaudiológicos, etc. Como a 

própria autora ressalta no seu trabalho, não se deteria nesses aspectos por não ser objeto 

específico de seu estudo, mas que uma investigação mais rigorosa da implantação do 

regime de progressão continuada, certamente não poderá dispensar o seu estudo, 

conclusão que vem corroborar para dois aspectos do presente projeto a respeito da 

recuperação e do reforço, ou sejam, sua importância e a idéia veiculada pelas pesquisas 

apresentadas até então de que é um processo que vem sendo encaminhado como um 

problema de fato a ser resolvido fora da sala de aula. 

 E o terceiro estudo foi o realizado por Cortez (2002) sobre “Projeto de Reforço 

da Escola em Diferentes Espaços: Na Sala Regular e na Sala de Apoio”. Esta pesquisa 
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foi realizada na cidade de Rio Claro-SP, com turmas de reforço do ensino fundamental 

que apresentavam dificuldades semelhantes, normalmente em horário contrário ao que 

estudavam ou eram retirados da sala de aula por uma ou duas horas semanais para as 

aulas de reforço. O objetivo desse trabalho se deteve nas questões que envolviam as 

motivações das presenças e as causas das ausências dos alunos que na maioria moravam 

em bairros distantes ou na zona rural, portanto não estava voltado para o processo de 

recuperação e reforço em si. Problemas encontrados referentes à baixa freqüência estão 

relacionados à impossibilidade dos alunos de participar fora do horário de aula, os 

alunos não entregavam a autorização aos pais seja por esquecimento ou porque perdiam 

e, ainda, havia aqueles que se sentiam envergonhados de freqüentar as aulas, conclusões 

que podem ser de extrema relevância para os objetivos desse trabalho, ampliando a 

margem desse estudo inserindo esta problemática que deve ser interpretada à luz da 

cultura escolar que passa por uma análise da cultura dos reformadores e da prática dos 

professores. 

  

1.3. Alguns Marcos Teóricos: Cultura Escolar, Cultura dos Reformadores e dos 
professores 

  

Considerando toda a discussão inicial sobre as idéias de alguns autores que 

defendem a progressão continuada, como também as pesquisas que foram analisadas 

referentes ao assunto, é necessário situar também a revisão do referencial teórico que 

apóia  este estudo sobre as práticas de reforço e recuperação na escola que se realizam a 

partir de uma política educacional. Abordam-se aqui, inicialmente, as idéias inseridas 

em discussão sobre cultura escolar e cultura dos reformadores, propostas por Antonio 

Viñao Frago e Dominique Julia, uma vez que partem de uma preocupação inicial de 

entender o que acontece dentro da escola, pensando-a enquanto uma instituição que 

interage com o meio social e as demais instituições que a rodeiam, reagindo à 

legislação. É um referencial importante para a compreensão das marchas e 

contramarchas da proposta e implantação das modificações legais. 

 Essa discussão inicia-se, aqui, a partir do conceito de cultura escolar tomado de 

Dominique Julia (2001), o qual a classifica “como um conjunto de normas que definem 

conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem 

a transmissão desses conhecimentos e a incorporação de comportamentos”. E essas 
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normas e práticas não podem ser analisadas sem considerar os agentes desses processos, 

que são os professores e os alunos. 

 A construção do saber de uma cultura própria à escola, segundo o autor, não se 

faz de maneira isolada, pois os pensamentos e os modos de agir propagados pela escola 

estão diretamente relacionados com a sociedade. Critica nesse ponto, justamente o que 

ele chama de uma ilusão de um total poder da escola, que muitas pesquisas propõem, 

como se esta estivesse desvinculada da sociedade, não sofrendo influências do meio no 

qual está inserida. Aponta para uma análise das práticas de ensino na sala de aula, a 

busca dos objetivos da constituição das disciplinas, ou seja, abrir a “caixa preta” da 

escola, este também o lema que norteou os estudos da chamada Nova Sociologia da 

Educação a partir da década de 70.  

 A escola tem que ser analisada no sentido histórico, segundo seu entendimento, 

o que significa demonstrar como as práticas escolares, normas e finalidades, foram se 

construindo, sedimentando e se alterando conforme as modificações da sociedade. E os 

professores nesse processo não devem ser concebidos enquanto seres inertes frente às 

mudanças, sendo que são capazes de interferir, até mesmo porque fazem parte do jogo 

social que passa por interesses familiares, da religião e do estado. Significa que a escola 

deve ser interpretada como um elemento vivo, em constante movimento com o meio 

social no qual está inserida, assim como os “atores” que a constroem, que vivem dentro 

e para ela. 

 Viñao Frago (1998), da mesma forma, critica a visão de uma escola 

independente e totalmente isolada das relações sociais, no sentido que discorda daqueles 

que apresentam uma imagem do “sistema educativo e da organização escolar como um 

todo uniforme e coerente, sem fissuras e contradições, com capacidade de gerar uma 

cultura interna específica, relativamente autônoma e explicável a partir dela mesma...”, 

ou seja, não podemos pensar na escola isolada do meio social, mas, por outro lado, ao 

mesmo tempo, ressalta que não devemos descartar aqueles elementos que são próprios 

da cultura escolar, e que tendem a sedimentar-se na prática cotidiana. Nesse contexto 

defende uma história social da educação que contribua para compreender as práticas e 

realidades educativas, o que significa, também para ele, desvendar a “caixa preta” da 

historiografia educativa no sentido de entender a realidade cotidiana da educação. 

Propõe pensá-la justamente na organização do currículo, tempo, disciplinas, enquanto 

elementos que sofrem as influências dos movimentos sociais, assim como, estudar 

práticas que só podem ser entendidas a partir da cultura escolar. 
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Esse autor, em outro texto, coloca em questão, de modo mais extenso, a relação 

entre teoria, legalidade e prática que para ele não coincidem, tão pouco são estanques ou 

diferem totalmente. Discorrendo sobre esse ponto, Viñao Frago (1996) estabelece um 

debate sobre o que se pode denominar de cultura dos reformadores, a princípio numa 

referência a Ivor F. Goodson sobre as reformas e seus reformadores que “possuem em 

geral a “crença messiânica” de que é possível “uma ruptura mais ou menos completa 

com a tradição do passado”, de que as práticas e a realidade existentes serão 

desprezadas, superadas e substituídas por uma nova.”  

 Segundo o autor, quem tem estudado as reformas educativas nas últimas 

décadas, ou se preocupa com as questões relacionadas com a organização escolar, o 

currículo e as inovações educativas, tem constatado o fracasso das mesmas, assim como 

sua escassa incidência real no cotidiano da aula. A constatação de tais fracassos leva o 

autor a interceder no sentido de defender uma mudança sem reforma em vez de 

reformas sem mudanças, colocar a escola como centro da mudança, da reestruturação, e 

buscar um processo de reculturação considerando que existe uma mentalidade e cultura 

própria dos gestores e supervisores da educação, dos reformadores que diferem e se 

opõem, em grande parte, à dos professores. Segundo ele, é preciso então conhecer e 

analisar a cultura escolar para que as mudanças sejam acolhidas e aconteçam. Nesse 

sentido, o autor pensa na mudança de longa duração, e não aquelas imediatas propostas 

pelos reformadores, uma vez que são as reformas mais profundas que vão afetar todo o 

processo educativo e a vida dos centros docentes. 

 A análise de qualquer reforma educativa, seja de longa ou curta duração requer, 

portanto, segundo Viñao Frago, a distinção de três âmbitos: o da teoria, da legalidade e 

o da prática. A teoria e a legalidade não podem ser tomadas por elas mesmas, uma vez 

que, passam por um processo de reinterpretação e reelaboração dependendo das 

exigências do real. Desta forma podem desenvolver aspectos positivos como também se 

configurar no simples atendimento burocrático das mesmas. As mudanças teóricas e 

legais, de curta duração, só são aceitas quando encontram respaldo nos interesses dos 

grupos envolvidos. Por outro lado, as práticas com relação à aceitação das reformas 

podem se configurar em adaptação ou total negação. O professor está voltado para 

questões tais como a necessidade de atender às exigências do imediato, das 

contingências cotidianas e vicissitudes ocasionais, atender aos alunos, cumprir os 

objetivos curriculares. Uma reforma implementada sem levar em consideração tais 

questões acaba por criar, no professor, sentimentos de falta de tempo para cumprir todas 
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as suas obrigações e, como conseqüência, gera a permanência de práticas já conhecidas. 

Apesar de alguns defenderem a reforma acabam por dizer que as mudanças no plano 

teórico são corretas, mas fazem apenas o que podem. 

 Retomando algumas idéias sobre o conceito de cultura escolar que considera a 

escola um organismo vivo, em constante relação com os movimentos sociais que são 

influenciados pelo desenvolvimento do processo histórico, constata-se que a cultura dos 

reformadores que se baseia na plena fé do que é escrito, terá grandes chances de falhar 

por não considerar o que a escola pretende e faz e as necessidades dos professores, uma 

vez que ambos irão interagir e influir nesse processo, que por seu lado podem rejeitar 

totalmente ou absorver o proposto, alterando conforme sua concepção da realidade. 

  Como esses dois autores abordam, centralmente, questões na perspectiva 

histórica o que vem a contribuir muito para a análise dos projetos de reforço e 

recuperação uma vez que, para entendermos o conceito utilizado atualmente foi mister 

retomar um período relativamente longo referente à legislação educacional que vai 

desde a LDB de 1961 até a LDB de 1996 e suas resoluções e deliberações mais 

recentes.  Suas considerações trazem pistas relevantes para que se possa analisar a vida 

presente das escolas pois as medidas propostas pretendem alterar aspectos da 

organização da escola sedimentados há longo tempo, como foi visto no início desta 

introdução. 

Gimeno Sacristán e Pérez Gómez, de outra perspectiva teórica, trazem 

contribuições relevantes sobre tais aspectos da cultura escolar e cultura dos professores, 

úteis para compreensão de como ocorre o encaminhamento dos alunos para o projeto de 

reforço e recuperação, no sentido de uma reflexão dos processos de escolha, das 

concepções que envolvem as atitudes dos professores. 

 A legislação e alguns dados de pesquisa revisados nos itens anteriores apontam 

que os alunos ao serem encaminhados para o projeto de reforço e recuperação são 

apartados da sala de aula regular, a partir da tomada de decisão dos professores, 

normalmente nos momentos de conselho de classe. Verifica-se qual a  necessidade que 

alguns alunos possuem de acompanhamento devido à defasagem em comparação com 

sua turma, que pode ser de conteúdo, interpretando o ensino como “transmissor às 

novas gerações de conhecimentos que constituem nossa cultura ou habilidades e 

capacidades formais desde as mais simples: leitura, escrita e cálculo até as mais 

complexas como reflexão, interpretação, solução de problemas etc” (Pérez Gómez 

1998, p. 68). 
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 Os professores que fazem a seleção passaram por um processo de socialização 

que abrange suas experiências como alunos, sua formação acadêmica e concepções 

construídas a partir das suas práticas em sala de aula, em outros termos, o conhecimento 

tácito, o saber fazer do professor que os orientam nas suas decisões. As idéias de 

Gimeno Sacristán (1999) ressaltam que toda ação humana é reflexiva e possui efeitos 

duradouros na pessoa que a realiza e é causada por vários motivos como “seus objetivos 

pulsões, motivos éticos, força institucional, papéis, rotinas, imposições etc”.  

 Considerando tais questões conceituais, o encaminhamento de alunos para o 

reforço e recuperação não pode ser visto apenas como uma ação burocrática e técnica, 

mas o resultado de um processo de reinterpretação pela escola e pelo professor de como 

se adaptar e atender as demandas legais a partir de seu conhecimento, práticas e bases 

de seu trabalho educativo, ou seja, a partir da cultura escolar e docente. 

 Descobrir as teias que envolvem as práticas do professor é de extrema 

importância para compreender as relações que ocorrem dentro da escola e os elementos 

da cultura escolar no que tange às questões do reforço e recuperação. 

 Gimeno Sacristán (1999) ainda descreve as ações em educação e de 

desenvolvimento do currículo “como conseqüências da iniciativa dos sujeitos 

estimulados por motivos, em situações institucionalizadas e de acordo com suas teorias 

da ação” (Gimeno Sacristán, 1999, p. 106). Segundo ele os sujeitos formam-se por 

constante interação, não se constroem do nada, as ações humanas deixam pegadas, 

rotinas para ações posteriores. Mesmo antes do contato com o conhecimento científico, 

o ser humano já passou por um processo de socialização, compartilha um acervo de 

crenças que pode ser definida como o senso comum.  

Uma vez que a preocupação com as dificuldades de aprendizagem do aluno 

ganham maior importância com a adoção dos ciclos proposta pela LDB/96, organização 

que requer um maior acompanhamento da aprendizagem - as deficiências devem ser 

trabalhadas em projetos de reforço e recuperação entre outros para que o aluno possa 

prosseguir no ciclo, mudando totalmente a concepção da escola excludente que 

“solucionava” a não aprendizagem com a repetência, - coloca-se a questão de como o 

senso comum desse professor está absorvendo essa mudança. 

Pensar sobre a educação, então, é muito mais complexo do que interpretar 

teorias ou legislação, mas também é tentar desvendar a realidade das escolas. No caso 

deste estudo interessa saber como a escola faz sua interpretação para atender as questões 
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burocráticas frente aos projetos de reforço e recuperação e, dentro do âmbito escolar, 

como o professor reinterpreta a vivência da sala de aula a partir do novo quadro legal.  

Já foi ressaltado que as ações não nascem do nada, isto é, existe uma cultura 

subjetiva nos termos de Sacristán, da qual origina-se a cultura intersubjetiva, aquela que 

nasce a partir da ação compartilhada tornando-se prática para outros grupos. Nesse 

aspecto Sacristán concorda com  O’Nell no sentido em que este entende que “a maioria 

das práticas é meramente extensão das práticas precedentes. A comodidade que esse 

acúmulo introduz é tal que se pode dizer que o individuo comporta-se mais por hábitos 

e costumes do que se apoiando em sérias convicções e em motivos atualizados, 

pensados e considerados, dependendo da ocasião” (Apud Pérez Gómez, 1998, p. 72). 

Por outro lado, não nega a capacidade de reproduzir-se, existe campo para escolha 

devido às trocas e as ações compartilhadas.  

Os estudos relativos à escola têm mostrado a existência da reprodução como 

aponta Bourdieu (1982), mas, esses autores acima abordados marcam que a reprodução 

existente nas práticas educativas não é limitadora; permite também a ação livre e 

transformadora dos indivíduos e dos grupos. Assim, analisar práticas do professor não 

significa estabelecer apenas as permanências de comportamento, mas sim as concepções 

que envolvem o trabalho docente, a partir de quais elementos se construíram, 

considerando que são portadoras de um habitus que tornam as ações naturais, mas 

passíveis de sofrer alterações pela criação de cultura, como considerado pelo próprio 

Bourdieu sobretudo quando enfrentam situações inusitadas (Bonnewitz, 2003). 

Tendo em conta esses aspectos, pesquisar as práticas docentes requer tentar 

apreender esse enredamento. Focalizar as práticas relativas ao reforço e recuperação na 

escola, após a implantação dos ciclos e da progressão continuada, significa buscar 

compreender esses novos aspectos da teorização e da legislação articulados à cultura da 

escola e dos professores. Como bem assinalou Pérez Gómez “o conhecimento que se 

ganha na investigação educativa de qualquer aula é, necessariamente, em parte 

transferível para outras realidades e, em parte, situacional, específico e singular... mas 

que a intencionalidade e o sentido de toda investigação educativa é a transformação e o 

aperfeiçoamento da prática”(Pérez Gómez, 1998, p. 101). 
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1.4. Definição do Tema e dos Problemas  

  

 Levando em consideração as questões elencadas até então sobre a repetência no 

Brasil, e as preocupações com sua superação e algumas reflexões sobre cultura da 

escola, em relação com o grande tema desta pesquisa - impacto das políticas 

educacionais dentro das escolas – neste item esse grande tema se afunila para o sistema 

de ciclos e a progressão continuada, e mais especificamente para as práticas de reforço e 

recuperação. A preocupação centra-se justamente em focalizar quais são as práticas das 

escolas no sentido de efetuar a recuperação e o reforço escolares. Procura-se analisar 

como realizam e operam tais processos, ou seja, buscar compreender a “caixa preta” da 

escola, nesse aspecto. A questão maior foi abordada, por meio das questões desdobradas 

e abaixo relacionadas, as quais serviram, para auxiliar o desenvolvimento da pesquisa. 

- Como as escolas se organizaram face à exigência legal? 

• Quais práticas as escolas utilizam no projeto de reforço e recuperação? 

• Quanto tempo à escola utiliza para desenvolver o projeto de reforço e 

recuperação? 

• Onde as atividades são desenvolvidas? 

•Que práticas as escolas possuem para encaminhar um aluno para o reforço e a 

recuperação? 

 

- Como o professor analisa o projeto de reforço e recuperação? 

• Como é feito o acompanhamento do projeto de reforço e recuperação 

relacionado a sua aplicação e ao desenvolvimento do aluno? 

• Quais práticas de avaliação são utilizadas? 

 

Objetivos 

 

Considerando toda a problemática proposta, o objetivo deste estudo  passou por dois 

aspectos iniciais gerais: 

- Contribuir para a compreensão do modo pelo qual as políticas públicas de 

educação se efetivam dentro da escola. 
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- Identificar como a escola reage e se organiza para atender as exigências da 

legislação no que se refere ao reforço e recuperação dos alunos em escolas 

cicladas com regime de progressão continuada. 

Hipótese 
  

A partir das questões e das leituras já realizadas foi possível pensar nas seguintes 

hipóteses: 

- Que as escolas, por um lado, fazem um atendimento formal, burocrático das 

exigências legais quanto ao reforço e recuperação, mas que por outro lado não é 

possível negar a interferência do professor nesse processo e em certas inovações. 

- As práticas utilizadas para recuperação e reforço reproduzem as práticas de aulas 

constituidoras da cultura da escola e dos professores. 

 

Procedimentos de pesquisa 
 

 Para a obtenção das informações, foi necessário organizar um roteiro para a 

pesquisa que abrangesse as seguintes ações: 

1) Entrevista com supervisor de ensino e professores para detectar as escolas mais 

apropriadas para o projeto. 

2) Primeira aproximação com as escolas. 

3) Entrevista com o diretor, coordenador pedagógico e professores das escolas. 

4) Entrevista com os professores que atuam nos projetos de reforço e recuperação. 

5) Observações na escola (sala de aula, reuniões, recursos disponíveis). 

6) Retomar documentos relativos ao reforço e recuperação. 

 

Para viabilizar a pesquisa foi necessário definir o campo empírico. Para tanto 

havia necessidade de escolher uma escola de ensino fundamental da rede estadual. Em 

conversa com um Supervisor de Ensino da Diretoria Leste 3, uma escola foi indicada 

considerando os projetos de reforço e recuperação desenvolvidos por essa escola 

“interessantes e diversificados”. O interesse pelo ensino fundamental caminha no 

sentido de ser nesse período e em específico de 5ª a 8ª série que situam-se de forma 

mais contundente a formação de turmas para o reforço e recuperação. 
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A primeira aproximação com a escola foi a partir de uma conversa com a direção 

na qual foi apresentada a proposta de pesquisa sobre os projetos de reforço e 

recuperação esclarecendo para a mesma que a escolha desta escola foi em decorrência 

de indicação da Diretoria de Ensino. 

Após a concordância da direção para a realização da pesquisa, o segundo passo 

foi a apresentação do projeto para os professores envolvidos tanto com o projeto de 

reforço quanto os professores que ministram aula para o ensino fundamental de uma 

forma geral. 

Posteriormente a escola forneceu o projeto de reforço e recuperação no qual 

constava o número de turmas, objetivos e conteúdos a serem desenvolvidos. Então 

foram selecionadas as turmas a serem acompanhadas que foram as 5ª séries e as 7ª e 8ª 

séries, estas últimas devido ao fato de formarem salas multiseriadas. A escolha das 5ª e 

8ª principalmente deveu-se ao fato de serem turmas iniciais e finais de ciclo. Porém a 

pesquisa acabou abrangendo mais as turmas de 5ª série devido a fato da baixa 

freqüência das 8ª séries como também por contar com um número bem reduzido de 

alunos e a observação das 8ª séries acabou sendo substituída pela 7ª série. 

Durante o acompanhamento das aulas muitos materiais e documentos foram 

surgindo o que acarretou a necessidade de desenvolver recursos para melhor 

acompanhar a pesquisa. Assim foram sendo elaborados um caderno de campo para o 

registro do acompanhamento das aulas, depois um roteiro de entrevista que pudesse 

elucidar o que o professor entendia sobre o projeto de reforço e recuperação no sentido 

de chegar a prática do professor e os conceitos apresentados por este sobre o projeto. 

Mas também houve a necessidade de ouvir outros grupos uma vez que também estão 

envolvidos direção, coordenação e professores das salas regulares.  

 Para a realização das entrevistas e observações alguns indicadores prévios, mas 

não únicos, foram importantes: 

1) O que a escola entende por recuperação paralela. 

a) Equipe técnica (diretor, vice-diretor, coordenação e supervisão). 

b) Professores. 

 

2) Qual é o objetivo do projeto de reforço e recuperação na concepção da escola. 

a) Sanar as deficiências de aprendizagem com vistas no desenvolvimento do aluno. 

b) Garantir índices menores de repetência. 

c) Cumprir as exigências legais. 
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3) Quem define quais alunos vão para reforço/recuperação. 

4) Quais avanços foram identificados pelos professores após retorno dos alunos. 

a) Domínio de conteúdo. 

b) Desenvolvimento das habilidades; 

c) Melhora da auto-estima do aluno. 

5) Como ocorre a interferência de questões pessoais e sociais (disciplina-

indisciplina, auto-estima, pobreza, ausência familiar, timidez) no processo ensino 

aprendizagem. 

a) Qual a relação da família com a escola. 

b) Qual a participação da família na vida escolar do aluno. 

c) Quais são os fatores de baixa-estima. 

6) Quais componentes curriculares são mais focalizados. 

 

7) Quantos alunos são encaminhados para o projeto. 

 

8) Quais são as práticas utilizadas nos projeto de reforço e recuperação citadas pelos 

professores. 

a) Novas metodologias utilizadas. 

b) Material pedagógico utilizado. 

c) Semelhança e diferença do que é usado na sala de aula. 

 

9) Qual é o comportamento do aluno que está em reforço na sala de aula regular. 

a) Sente o reforço como uma nova oportunidade para aprender. 

b) Participar do reforço significa uma humilhação para o aluno. 

c) É indiferente para o aluno, pois sabe que não vai aprender mesmo. 

 

10) Qual é a interpretação que o professor tem do seu trabalho em sala de aula 

relacionando com o interesse do aluno. 

      a) Para o professor o interesse do aluno está na metodologia utilizada. 

b) Está no conteúdo desenvolvido. 

c) O interesse de estudar deve partir do aluno não está relacionado com a atitude do 

professor. 
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11) Como os professores se referem aos resultados do projeto de recuperação e 

reforço do segundo semestre em termos de uma melhoria da aprendizagem e neste 

caso em quais aspectos ocorreu avanço. 

a) Como o professor diagnostica a melhora de aprendizagem no aluno e a partir de 

então seleciona quem deve sair ou permanecer no reforço. 

  

 Para o desenvolvimento desta pesquisa foi necessária a observação das aulas de 

reforço e recuperação - que na organização da escola ocorrem no período da manhã para 

o ensino fundamental, - para verificar e analisar as práticas utilizadas pelos professores. 

Também foi fundamental participar das reuniões pedagógicas nos horários de trabalho 

pedagógico coletivo (HTPCs), de modo a acompanhar as discussões dos professores a 

respeito dos alunos que foram encaminhados para o reforço e recuperação paralela, 

acompanhar o processo avaliativo. 

 Entrevistas também foram realizadas com os professores envolvidos no projeto, 

com os professores da sala, com a equipe pedagógica e a equipe administrativa. Foram 

realizadas de forma individual e com a autorização dos entrevistados, fornecendo 

material para complementar e  comparar com as observações.  

 Num primeiro momento as entrevistas ocorreram com os professores do projeto 

de reforço e recuperação, posteriormente de acordo com as informações obtidas a partir 

dos dados levantados dessas entrevistas que apontaram uma maior participação dos 

professores de Português, Matemática e História no encaminhamento dos alunos para o 

projeto de reforço e recuperação estes também foram entrevistados. O que levou a uma 

nova etapa uma vez que alguns desses professores disseram que havia uma participação 

de todos os professores envolvidos da classe então o mesmo questionário utilizado para 

a entrevista com os professores foi um pouco reduzido e entregue para todos os 

professores que ministravam aula no ensino fundamental. 

 Além disso, as coletas de documentos relativos à recuperação e reforço 

elaborados pela escola e pelos alunos forneceram outros dados para análise. Esses 

documentos também foram interpretados a luz de um roteiro para que pudessem nos 

fornecer com a maior clareza possível as informações a respeito do funcionamento do 

projeto de reforço e recuperação. 
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Instrumentos de pesquisa4

 

Foram construídos três roteiros para a coleta dos dados: roteiro para análise 

documental, roteiro de entrevista e registro de observações. 

Esses roteiros foram construídos após algum tempo de observação das aulas de 

reforço e recuperação e acompanhamento de HTPCs. As informações que foram sendo 

coletadas nessas aulas e reuniões proporcionaram a base de elaboração de um roteiro 

para que melhor se pudesse chegar às concepções dos professores, coordenação e 

direção a respeito do trabalho que estavam desenvolvendo. 

Sobre os documentos recolhidos, como nos proporcionavam um grande leque de 

análise, foi necessário delimitar quais as principais informações que interessavam para 

esclarecer o funcionamento do projeto de reforço e recuperação. Para a elaboração do 

roteiro foi utilizado uma orientação de Marin (2001). 

Entre os documentos pesquisados estão os decorrentes de legislação federal que 

são a LDB 4024/61, a 5692/71 e a LDB 9394/96. Além das leis de diretrizes e bases da 

educação nacional também fazem parte desta análise as indicações, pareceres e 

resoluções que as acompanharam. 

Completando esta relação documental foram incluídos o Plano de Gestão 

Escolar, diários de classe e o projeto de reforço e recuperação, todos de 

responsabilidade da escola. 

Os cadernos dos alunos foram de extrema importância para o estudo da 

aplicação dos projetos de reforço e recuperação no sentido de esclarecer e documentar 

os conteúdos e metodologias utilizadas pelo professor. 

Analisando esses cadernos não foi possível identificar se houve, por exemplo, 

uma sondagem inicial para diagnosticar a deficiência do aluno encaminhado para o 

projeto. De forma geral os professores do projeto de reforço expuseram que os 

problemas apresentados pelos alunos eram de alfabetização, leitura e gramática. 

No entanto pôde-se perceber nas atividades apresentadas que os alunos foram 

considerados alfabetizados porém encontrando-se em diferentes níveis, isto é, alguns 

conhecem as letras mas não fazem conexão, outros conhecem apenas sílabas e ainda 

outro grupo apresenta deficiências de leitura e gramática, não esquecendo que foram 

acompanhados alunos da 5ª, 7ª e 8ª série do reforço na disciplina de Português. 

                                                 
4 Sobre os roteiros de entrevista e análise documental ver apêndice 2. 
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Para completar o estudo dos cadernos dos alunos também foram analisados os 

diários de classe tanto do professor do reforço quanto do professor da classe. Este diário 

de classe do professor de reforço deveria servir como um diário de bordo para o 

professor para melhor acompanhar o aluno, no entanto foi percebido mais uma 

utilização burocrática do mesmo. Nos diários dos professores não foram encontrados 

registros específicos sobre o desempenho dos alunos, seja na aprendizagem decorrente 

das diferentes formas de avaliação, ou no comportamento do aluno em sala de aula, mas 

apenas foram encontrados a disposição dos conteúdos, conceitos e registro do período 

de recuperação que indicavam apenas a sua realização do período da semana 

pedagógica criada pela escola. 

 

Procedimentos de Análise 

  

Esta pesquisa preocupa-se com a análise da realidade escolar sob o enfoque 

teórico da cultura escolar, cultura dos reformadores e dos professores a partir das 

propostas iniciais de Viñao Frago e Julia, uma vez que têm a intenção de orientar para 

entender o que acontece dentro da escola tomando-a como um organismo vivo que 

reproduz práticas culturais, mas também as cria, como também das concepções de Pérez 

Gómez e Gimeno Sacristán que ampliam a discussão sobre cultura escolar e as práticas 

dos professores. 

 Na pesquisa além do aspecto descritivo há que se ter a perspectiva interpretativa. 

A realidade social não é vista como fixa ou estável, mas dinâmica e mutante. Para tanto 

a análise possui como finalidade a “compreensão dos fenômenos. A investigação 

interpretativa guia-se por: 

não poder reduzir seu estudo a identificação de pautas ou padrões 
comuns de comportamento, transferíveis de contexto para contexto, 
mas se preocupará também com a compreensão dos aspectos 
singulares, anômalos, imprevistos, diferenciadores (Pérez Gómez, 
1998, p. 105). 

 

Essa perspectiva interpretativa esteve presente desde a elaboração do pré-projeto 

pois desde o início o debate sobre as idéias de pesquisa e sua constante elaboração foi 

um exercício de análise que perpassou a elaboração do projeto e as demais fases para a 

coleta e organização dos dados. 

Posteriormente à coleta dos dados foram construídas chaves de análise para 

agrupar as informações obtidas. Essas chaves de análise foram divididas em três áreas e 
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organizadas a partir de cores diferenciadas para cada uma. A primeira foi sobre a 

seleção dos alunos para a composição das classes representada pela cor verde, uma 

segunda sobre o processo de ensino na sala de reforço com a cor laranja e a terceira 

relacionada ao processo de avaliação e retorno para a classe regular de cor amarela. 

Esse procedimento inicial de análise permitiu mapear todas as informações de cada 

chave de análise em todos os instrumentos da pesquisa possibilitando o agrupamento 

das informações.  

A partir do agrupamento de todas essas informações foram traçadas aqui 

considerações sobre o funcionamento do projeto de reforço e recuperação  que são os 

conteúdos apresentados nos capítulos que se seguem. 

No Capítulo I ficaram organizados os dados relativos à legislação recuperada 

desde a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 4024/61. Perpassando 

pela Lei 5692/71 chegou-se à Lei 9394/96 atualmente em vigor. Analisa-se, neste 

capítulo, as referências à recuperação e reforço prescritas para os sistemas escolares do 

país. 

Na seqüência inicia-se a descrição da parte da pesquisa realizada no interior da 

escola com o relato dos dados obtidos sobre a instituição escolhida caracterizando-a do 

ponto de vista físico e de seus atores, bem como de sua organização e funcionamento. É 

o Capítulo II. 

As atividades de reforço e recuperação estão descritas e analisadas no Capítulo 

III. Constituem outro elemento central do estudo permitindo detectar como a escola vem 

operando os processos de reforço e recuperação para os adolescentes que freqüentam o 

Ciclo II do ensino fundamental. 

Por fim estão considerações que retomam alguns dados sintetizados procurando 

articular com noções do referencial teórico e da revisão de estudos apontados na 

introdução. 
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CAPÍTULO  I 

 

Marchas e contramarchas da legislação sobre reforço e recuperação e sua 

implantação 

 

Este capítulo procura dar uma visão sobre reforço e recuperação apresentando 

aspectos da legislação em sua origem e delineamento assim como autores que a 

defenderam e fizeram propostas para sua implantação, e por fim tentar traçar algumas 

modificações que as proposições de práticas de reforço e recuperação sofreram em cada 

período analisado e como encontra-se proposta atualmente. 

Neste capítulo está relatado o resultado do levantamento e análise sobre o modo 

pelo qual a legislação vem normatizando as práticas referentes ao reforço e recuperação 

a partir de um resgate das Leis de Diretrizes e Bases da Educação 4024/61, 5692/71 e 

9394/96 juntamente com pareceres e resoluções que a acompanharam.  

 Para o desenvolvimento do estudo foi formulada uma questão subsidiária com a 

intenção de investigar uma das ações da política educacional no que tange à legislação, 

uma das bases de análise presentes nesta dissertação: Quais são as semelhanças e 

diferenças relativas à recuperação e reforço nas legislações federais sobre ensino 

fundamental? Como ela é justificada? 

 A pesquisa documental constatou que a lei 4024/61 normatizou vários aspectos 

da educação nacional, porém, com relação à aprendizagem do alunado estabeleceu uma 

avaliação eliminatória verificadora de resultados  estabelecendo poucos momentos de 

recuperação desse alunado.  

Pouco depois da elaboração da LDB de 1961 foi editado documento sobre a 

Consolidação da Legislação do Ensino Secundário, o qual, no capítulo XI – artigo 59 – 

tratando sobre a apuração do rendimento escolar e da promoção, prescrevia que na 

“avaliação do aproveitamento do aluno, preponderarão os resultados alcançados durante 

o ano letivo, nas atividades escolares, em relação ao exame final quer em 1ª como em 2ª 

época, mesmo que o exame seja realizado em outro estabelecimento”,  caracterizando a 

possibilidade de um processo de recuperação no final do ano letivo para aqueles alunos 

que não haviam conseguido atingir as notas necessárias para sua aprovação. 

Além desse documento também foi criada a portaria nº 6 de abril de 1963 pelo 

Conselho Federal da Educação que trouxe algumas alterações com relação à reprovação. 

Esta portaria determinava no artigo 1º que “o aluno de curso médio, reprovado em 
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disciplina que não constasse do currículo, na série que deveria repetir, tem direito a ser 

promovido à série seguinte”, e ainda em parágrafo único estabelecia que o “o aluno será 

adaptado no novo currículo mediante processo pedagógico de recuperação, a critério da 

escola.” Essa ampliação da lei provavelmente está relacionada aos altos índices de 

repetência que desde aquele período já eram um grande problema para a educação 

brasileira, inclusive para a faixa de escolaridade focalizada neste estudo, pois já se 

ampliava gradativamente o número de vagas. 

Posteriormente a lei 5692/71, entre outros pontos, inseriu, com um pouco mais 

de amplitude, a preocupação com a recuperação das defasagens de conteúdo dos alunos, 

o que deveria ser feito entre os períodos letivos regulares de acordo com o artigo 14. 

Segundo essa lei, a recuperação deveria acontecer de forma periódica, paralela ou 

imediata acompanhando o processo de ensino-aprendizagem. Mas, numa análise mais 

profunda da lei, percebe-se que a sua preocupação está na questão de diminuir os 

índices de repetência, proporcionando ao aluno novas chances de conseguir recuperar 

suas notas e não se este de fato apreendeu. 

Na LDB de 1996, Lei 9394/96, a idéia de recuperação para o alunado de todo o 

 país apresenta-se em outro contexto estando associada ao processo de ensino 

aprendizagem, e esta deverá ocorrer ao longo do ano letivo, como forma de sanar os 

problemas dos alunos com defasagem, que não são aquelas relacionadas apenas aos 

conteúdos, como também às habilidades e competências. 

Para um melhor entendimento dessas questões relativas à legislação, e sua 

implantação pelas escolas, serão abordadas algumas características concernentes ao 

contexto político, social e econômico que envolveram a elaboração dessas leis e 

diretrizes decorrentes iniciando com alguns aspectos que envolveram a elaboração da 

LDB de 1961 a partir de Anísio Teixeira, um dos grandes nomes que participaram desse 

processo. 

 Em 1945, com o fim do Estado Novo, Anísio Teixeira voltou à cena política 

nacional participando das discussões referentes a um plano educacional para o país, 

portador da argumentação de que esse plano deveria pautar-se pela descentralização, 

efetivando a democracia no campo da educação, que seria garantida pela atuação do 

Governo Federal como controlador e fornecedor de uma rede pública de ensino, 

fornecendo condições aos Estados e Municípios para que se organizassem 

adequadamente às suas reais condições. Por outro lado, a igreja católica defendia o 
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direito à escolha a educação, favorecida pelo ensino privado. Temas que serão centrais 

nesse processo de discussão: a centralização e descentralização, o público e o privado. 

 Nesse momento o ministro Clemente Mariani assumiu a pasta da educação com 

a incumbência de dar início à democratização e a conclusão da legislação educacional 

que carecia de um instrumento próprio no caso a Lei de Diretrizes e Bases, que 

prescreveria as finalidades da educação em razão da modernidade que se desejava no 

momento, organizando um sistema nacional de ensino a partir da definição de um mapa 

de ação da escola pública e seu lugar dentro da sociedade. Seria um instrumento capaz 

de garantir orçamento necessário para que a educação pública fosse levada a efeito. 

 A idéia sobre a LDB era a de que ela resolvesse definitivamente o debate entre 

descentralização e centralização do ensino, dicotomia recusada pelo parecista Gustavo 

Capanema, iniciando um debate que foi de 1948 até 1961 quando finalmente a LDB foi 

promulgada. 

 Teixeira criticou os programas oficiais obrigatórios no sentido que estes foram, 

com o tempo, se tornando uma camisa de força para os Estados e Municípios que 

passaram a atender toda a burocracia imposta, que desconsiderava as necessidades reais 

de cada região. A educação, segundo Anísio Teixeira, passou a ser um mero 

cumprimento dos instrumentos legais que visava uma uniformidade e acabou pelo 

contrário gerando um sistema irreal, uma vez que “a imposição do modelo único cria a 

contingência da falsificação. Não sendo possível, por falta de recursos materiais e 

humanos, na imensa heterogeneidade e diversificação das situações brasileiras, a 

realização do modelo de modo adequado e eficiente, surgem os arranjos, as 

acomodações, os expedientes, quando não a pura e simples falsificação de lista de 

professores ou equipamentos” (Teixeira, 1999 pg. 210) o que provocava a total 

desqualificação do ensino. 

 Este argumento é reforçado tomando como exemplo o ensino primário que, 

segundo o autor, não sofria dos mesmos males devido a maior autonomia dos 

municípios na sua organização. 

 Nesse aspecto Anísio Teixeira propõe uma reformulação do sistema de avaliação 

do Estado através do exame de Estado, que seria um “exame de alunos por pessoas de 

instituições que não estejam comprometidas no processo de aprendizagem que se deseja 

julgar e medir, e, portanto, tenham a isenção e objetividade necessárias para fazê-lo” 

(Teixeira, 1999, p. 211). 
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 Outro ponto de discordância nas discussões era a expansão do ensino 

secundário. Para Anísio Teixeira a expansão deveria ocorrer a todo custo, mas o 

congresso freava esse crescimento sob a alegação de não ter verbas, e que estas, não 

poderiam ser retiradas do ensino primário. 

 A vitória dessa nova lei, segundo Teixeira, estaria no fato de não se tratar de lei 

cujo cumprimento dependesse da autoridade federal, como as demais leis federais de 

ensino, pois todas as autoridades do país estariam sujeitas a essa lei interpretando-as de 

acordo com os poderes que lhes dava a nova lei. “Se isso não for compreendido e se 

continuar a dependência dos Estados por autorização e concessões do poder federal, 

voltaremos à situação anterior e impediremos a diversificação e a descentralização que, 

de qualquer modo, se estabelece na nova lei” (Teixeira, 1999, p. 277), o que não 

alteraria a falsificação da realidade que ocorria até então. 

 Dentro desse contexto de discussão, o primeiro sistema nacional de ensino 

criado pela lei nº 4024 de 1961 estabeleceu um currículo básico para todo o território 

nacional, organizou a educação primária; oficializou o ensino pré-primário em escolas 

maternais e jardim da infância; organizou o ensino médio contando com ginásio de 

quatro anos e colegial de três anos; normatizou a formação dos professores e a 

fiscalização do ensino entre outros aspectos, mas em momento algum apareceu a 

preocupação com a aprendizagem, de fato, do aluno, uma vez que estabeleceu uma 

avaliação verificadora de resultados que visava eliminar aqueles que não atingissem as 

notas necessárias para sua aprovação. 

 Diante das discussões que envolveram a elaboração da lei 4024/61, é visto que, 

desde o início dos anos 60 a sociedade apresentava uma certa efervescência com alguns 

grupos defendendo o direito à educação, grupos de intelectuais e políticos que tomavam 

a fala em nome do povo, do trabalhador e da população pobre. 

 Em 1964 ocorreu o golpe militar, criando novo contexto político caracterizando-

se pela formação de um Estado burocrático, autoritário, centralizador, um regime de 

exceção que propunha o desenvolvimento da nação com segurança. E a modernização 

proposta por meio do desenvolvimento econômico, sem a participação do povo seria 

algo contraditório, uma vez que, suas bases estavam na utilização dessa mão-de-obra 

que, portanto, necessitava de uma formação que atendesse essa nova realidade. Assim, 

no campo educacional apregoaram-se e realizaram-se mudanças na legislação em vigor. 

Tais modificações foram feitas com a reforma 5692/71, pelo grupo de trabalho 

instituído pelo presidente Emílio Garrastazu Médici, através do decreto nº 66.600 de 20 
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de maio de 1970. “O ministro da educação, coronel Jarbas Gonçalves Passarinho 

designou para compor o grupo de trabalho o padre. José de Vasconcellos (presidente), 

Valnir Chagas (relator), Aderbal Jurema, Clélia de Freitas Capanema, Eurides Brito da 

Silva, Geraldo Bastos da Silva, Gildásio Amado, Magda Soares Guimarães e Nise 

Pires” (Saviani, 1998, p. 26). 

 Em junho de 1970 o grupo de trabalho iniciou suas atividades na Faculdade de 

Educação da Universidade de Brasília e em agosto encaminhava para o ministro da 

educação seu relatório acompanhado de um anteprojeto de lei. 

 A primeira parte abordava pressupostos e soluções adotadas. A segunda parte 

apresentava as concepções de currículo e na terceira estavam a organização e 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino (períodos letivos, matrículas, avaliação 

do aproveitamento e assiduidade, orientação educacional e transferência de alunos de 

um para outro estabelecimento de ensino). A quarta parte falava sobre o ensino 

supletivo; a quinta se referia à formação e regime de trabalho dos professores e 

especialistas. A sexta trazia elementos sobre o financiamento do ensino e a sétima 

estabelecia e justificava as condições previstas para a implantação da reforma proposta. 

A Lei 5692/71, entre outros pontos, reorganizou o ensino fundamental e médio 

anteriores denominando-os primeiro e segundo graus unificando o primário e o ginásio. 

Em seu artigo 14 inseriu a preocupação com a recuperação das defasagens de conteúdo 

dos alunos, o que deveria ser feito entre os períodos letivos regulares. O artigo 11, 

parágrafo 1º, considerou os estudos de recuperação como aqueles proporcionados 

depois de determinado período letivo, semestral ou anual, conforme a organização 

curricular adotada pela escola, podendo a recuperação acontecer em virtude da 

freqüência e aproveitamento insuficientes. Segundo a lei a recuperação do 

aproveitamento deveria acontecer de forma periódica, paralela ou imediata 

acompanhando o processo de ensino-aprendizagem.  Assim a ruptura política com o 

golpe de 1964 formulou adequações no âmbito educacional preocupando-se em  

garantir a continuidade da ordem econômica, e para tanto rever os índices de repetência 

eram imprescindíveis para adequar a escola aos novos interesses de governo. 

 O Ministério da Educação e Cultura (Brasil, 1974), considerou essa lei um 

grande avanço com relação à anterior (4024/61) visando sanar problemas relacionados 

aos altos índices de repetência que provocava a estagnação dos alunos, estabelecendo 

um ideal democrático de igualdade de oportunidades a todos os alunos.  E a recuperação 

foi um recurso previsto nesta lei segundo as orientações do Ministério da Educação e 
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Cultura para conduzir a essa realização, uma vez que, oferecia ao aluno um atendimento 

específico nas matérias em que revelasse dificuldades. 

No levantamento da documentação relativa ao tema, foram localizados materiais 

de autores que não só defenderam como desdobraram diretrizes ou atividades por meio 

de projetos. Souza e Goldberg (1980), ambas do Ministério da Educação e Cultura, na 

época, elaboraram um documento que demonstrava as inovações dessa lei, assim como, 

a partir de quais preocupações ela foi formulada. As autoras retomaram a questão da 

repetência no Brasil assinalando que entre 1942 e 1969 a taxa de perda da primeira para 

a segunda série se manteve inalterada em torno de 60%, e que este fracasso escolar 

estava associado ao nível sócio-econômico dos alunos. 

 A legislação contribuiria para que o professor revisse sua prática, uma vez que, 

relacionavam a repetência à própria incapacidade do professor em lidar com a questão 

da avaliação do aluno. Para elas  “sem muitas informações de como construir um teste, 

ou outro qualquer instrumento de medida, o professor muitas vezes realiza “provas” 

onde a maior dificuldade do aluno é entender o que está sendo solicitado” (Souza e 

Goldberg, 1980, p. 15). 

A recuperação seria instrumento de importante valor nesse processo devendo ser 

entendida enquanto um processo a ser realizado pela escola de modo a garantir que 

todos os objetivos fossem atingidos e que seus alunos desenvolvam as aprendizagens 

selecionadas. “Durante este processo é a escola que se recupera de suas dificuldades, 

que monta estratégias para superar suas limitações e que evidencia seu engajamento, sua 

responsabilidade educacional para com todos os alunos” (Souza e Goldberg, 1980, p. 

19). 

 Para as autoras desenvolver a recuperação da escola passa por levantar as fontes 

de defasagem do aluno, sendo que, as mais freqüentes seriam: 

 – falta de hábitos de estudo; 
- dificuldade de leitura e compreensão de textos, além do exigido no 
nível escolar em que se encontram; 
- falta de motivação e interesse pelos estudos; 
- falta de domínio dos pré-requisitos que lhes permitam acompanhar o 
desenvolvimento do conteúdo programático; 
- dificuldades de expressar seus pensamentos, seja, oralmente, seja 
através da escrita (Souza e Goldberg, 1980, p. 10). 

 

 A recuperação portanto, para elas significava uma revisão das formas de 

conteúdos variados. 
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 Outras autoras, também do Ministério da Educação e Cultura, dissertaram, em 

1974, sobre o tema Promoção e Recuperação contidos na lei 5692/71. 

 Bacha e Maluf (1974) utilizaram, como subsídio, números que demonstravam o 

grande déficit de atendimento de matrícula na rede pública devido aos altos índices de 

repetência nas primeiras séries. Constataram que apesar do aumento da matrícula 

verificado no decênio de 1960 e 1970 (de 7.458.002 para 13.413.763) o déficit de 

atendimento escolar era da ordem de 6 milhões de crianças na faixa etária dos 07 aos 14 

anos de idade. 

 Os altos índices de reprovação da primeira para a segunda série, contribuía para 

essa situação provocando a estagnação dos alunos e congestionamento das classes, 

como pode ser constatado nos dados que seguem no Quadro 2. 

 No Quadro 2 sobre as matrículas no início do ano por idade no ensino primário, 

percebe-se que a defasagem maior encontra-se na primeira série com relação as crianças 

com oito anos que ainda permaneciam cursando a primeira série atingindo 20,3%. Na 

segunda série também eram altos os índices de crianças com atraso, sendo que 16,9% 

possuíam dez anos de idade. 

 Nesse mesmo quadro os dados referentes a matrícula por idade segundo atraso 

fluxo do sistema educacional, cerca de 80% das crianças na idade de dez anos possuíam 

algum tipo de atraso escolar e considerando as duas hipóteses propostas estes índices 

poderiam variar entre 84% a 95% até os quatorze anos. 

Com relação ao atraso por série, no mesmo quadro, cerca de 73% das crianças na 

4ª série possuíam algum tipo de atraso sendo que esses dados poderiam variar de 71% a 

88%. 

Esses índices, segundo as autoras, contribuíram para uma revisão do sistema de 

ensino o que implicou, num certo sentido, na revisão que originou a Lei 5692/71. Para 

elas os legisladores de 1971 determinaram várias medidas relacionadas à promoção e 

abriram diversas possibilidades de acesso ao alunado que, se bem atendidas e bem 

aplicadas, poderiam conduzir a resultados satisfatórios. Entre as medidas destacam-se os 

aspectos apresentados a seguir. 
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Quadro 2 - Matrículas do Ensino Fundamental na década de 70 

 

 
 

 

 

 
Fonte: BACHA, Magdala Lisboa e Maluf, Maria Carolina do Couto. (1974). Promoção e Recuperação. 
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O parágrafo primeiro de artigo 14 determinava que, na avaliação do 

aproveitamento, preponderassem os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

Significa que para considerar a promoção de um aluno não devia preponderar a média 

das notas obtidas durante o ano, mas, a situação na qual se encontrasse no final do ano 

letivo. E ainda determinava, que, na avaliação do aproveitamento, “preponderassem os 

resultados obtidos durante o período letivo sobre os da prova final, caso esta seja 

exigida” (Bacha e Maluf, 1974, p. 19), estabelecendo assim a aplicação de avaliações 

contínuas. 

O Artigo 14 deixava a cargo dos estabelecimentos a verificação do rendimento 

escolar, na forma regimental, significando que a escola tinha a liberdade de escolher 

seus próprios critérios de avaliação conforme a sua realidade. 

O Parecer CEE 853/71 firmou norma a respeito declarando que o legislador 

pretendia: “retirar das atividades o artificialismo de sua identificação com as disciplinas, 

ensejando que o fazer se ensine, aprenda e avalie no próprio fazer, em períodos mais 

amplos e sem provas ou exames formais programados com muita regularidade”. 

 Além desses aspectos, que contribuíram muito para diminuir a repetência, 

segundo as autoras, outros mecanismos, também, surgiram para corroborar para esse 

fim como a recuperação, a dependência, a promoção semestral, a organização de grupos 

diversificados, as classes de aceleração e os avanços progressivos. 

 Sobre a recuperação, que é objeto deste estudo, a lei determinaria que fosse um 

instrumento a oferecer ao aluno um atendimento específico naquelas matérias em que 

tinha dificuldades, não como um momento e sim parte do processo de ensino 

aprendizagem, devendo então ser realizada quando o“ aproveitamento for insuficiente 

com mínimo de assiduidade estabelecida; freqüência inferior a 75% e igual ou superior 

ao mínimo estabelecido pelos Conselhos de Educação, com aproveitamento suficiente, 

mas inferior a 81%¨da escala de notas ou menções adotadas pelo estabelecimento” 

(Bacha e Maluf, 1974 p. 36). 

 Segundo tais diretrizes, significavam, então, dois tipos de recuperação: pela 

freqüência insuficiente e em virtude do aproveitamento insuficiente. 

 A recuperação do aproveitamento se desdobraria em: regular, paralela ou 

imediata – que acompanhasse o processo ensino-aprendizagem e recuperação periódica, 

feita ao final de um determinado período de aprendizagem. 
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 A recuperação imediata deveria ser aquela realizada pelo próprio professor da 

classe podendo ocorrer antes do horário regular das aulas; após o horário das aulas; em 

turno diferente daquele que o aluno freqüentava; ou aos sábados. 

 Em relação ao número de matérias em que um aluno poderia fazer recuperação o 

documento não determinava, apenas frisava que um aluno não deveria ser convocado 

para muitas recuperações simultâneas. 

As autoras ainda fizeram uma detalhada proposta com diversas sugestões sobre 

procedimentos a serem utilizados no processo de recuperação e ficha individual de 

acompanhamento do aluno para a área de Língua Portuguesa conforme anexo.5

Como pode ser observado no documento que consta em anexo sob o título – 

orientações para o trabalho de recuperação - as orientações caminhavam para o 

desenvolvimento do trabalho do professor em diversas etapas fornecendo diretrizes para 

que o professor realizasse o seu trabalho. 

Primeiramente procurava orientar o professor para aplicar atividades individuais 

para aqueles alunos que não apresentavam nenhum problema de aprendizagem 

liberando o professor para trabalhar com os alunos que precisavam recuperar suas notas. 

Esse tipo de orientação era decorrente do fato de que a recuperação estava posta 

no período regular de aula, sendo que o próprio professor da classe deveria organizar-se 

para atender as diferentes necessidades dos alunos. 

A ficha individual para o acompanhamento da recuperação, também surgia como 

uma proposta para melhor orientar o trabalho do professor. Esta ficha, como pode ser 

observada no anexo já citado acima, constava de todas as matérias e principalmente 

espaços para que o professor anotasse os resultados das avaliações que eram divididas 

em pré-teste e pós-teste. Elementos que demonstram como o Estado já procurava 

diminuir os índices de repetência organizando e orientando o trabalho do professor, uma 

vez que partia do pressuposto de que era a própria forma de realizar seu trabalho que 

dificultava a aprendizagem do aluno. 

Toda essa discussão dos avanços propostos pela 5692/71, assim como a questão 

da educação voltar-se para o desenvolvimento do país, também está contido no texto do 

relator da lei, Valnir Chagas. Segundo ele, pensar sobre educação necessariamente é 

tratar de um projeto nacional, este sim, como base para tudo o que se faça nas diversas 

esferas de atividades, todos os objetivos devem ajustar-se ao projeto nacional que 

                                                 
5 Consultar apêndice 3. 
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orienta tudo o que a nação veio, tende ou aspira a ser, imprimindo-lhe uma direção. O 

projeto nacional visava, sobretudo, a integração da nação, marcada por uma imensa 

diversidade e o papel da educação seria o de garantir essa integração para se chegar ao 

desenvolvimento, função de renovação, importante para o crescimento econômico e sua 

manutenção. 

 A educação deveria proporcionar um crescimento natural a partir do 

desenvolvimento das potencialidades, da auto-realização, qualificação para o trabalho e 

preparo para o exercício consciente da cidadania, a partir da formação da personalidade 

do indivíduo cultivando formas positivas e pessoais de pensar, de sentir e de agir, 

buscando aflorar o espírito de cooperação nos grupos. 

 Para contribuir com esse desenvolvimento harmonioso, a necessidade de 

orientação profissional apareceu como uma novidade desse lei, incluindo o componente 

profissionalizante como obrigatório. 

 Esse mínimo de educação exigida deveria tornar o potencial humano 

rapidamente mobilizável para o crescimento econômico com segurança, melhorando a 

produtividade e o quadro geral de higiene e saúde públicas, atuando na correção de 

hábitos, atitudes, cuidados corporais, alimentação e saúde. 

Respaldando-se na legislação (Lei Federal 5692/71 – art. 11, § 1º e art. 14 § 2º; 

Indicação CEE 1/72; Síntese do Plano Estadual de Implantação da Reforma do Ensino 

do Estado de São Paulo. Secretaria da Educação (1.2.6. p. 86); Parecer CFE 2194/73; 

Resolução SE nº 134/76 artigos 24 à 33; Parecer CEE 467/76 e Portaria COGSPE-CEI 

publicada no D.O. de 31/08/76),  a DRE 5 – Leste de Mogi das Cruzes, contando com o 

coordenador geral Eulálio Gruppi coordenou um projeto de recuperação naquela região 

em 1977 conforme modelo em anexo.6

Esse documento que consta em anexo sob o título – Projeto de Recuperação –  

DRE – Leste – Mogi das Cruzes – 1977 - elaborado pela diretoria de ensino é um 

documento que estabelecia critérios para recuperação e avaliação do aluno 

acrescentando a idéia de reforço da aprendizagem independente de qualquer conceito 

que o aluno possa ter recebido e ainda orientava o professor sobre como realizar a 

classificação das necessidades dos alunos, isto é, se o aluno possuía deficiência na 

aprendizagem dos conteúdos, inadequação ou ausência de técnicas e hábitos de estudo 

ou falta de pré-requisitos. 

                                                 
6 Ver apêndice 4. 
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Assim como as orientações de Bacha e Maluf, esse projeto também apresentou a 

recuperação como ação a ser realizada preferencialmente pelo professor da classe mas 

abria a possibilidade para que professores de outras áreas ou estagiários também 

trabalhassem com a recuperação. 

Percebe-se que era um documento ainda mais minucioso, uma vez que 

procurava fornecer ao professor elementos para que realizasse o agrupamento dos 

alunos, como estabelecer objetivos, selecionar conteúdos e atividades, instrumentos para 

acompanhar e controlar a recuperação (provas objetivas, subjetivas, questionários etc) e 

como apresentar os resultados. Penso que significou uma grande preocupação da 

diretoria naquele momento com relação à situação do aluno e à repetência, e esta 

preocupação era um aspecto que refletia a intenção de interferir no trabalho do 

professor. 

Anteriormente a esse, em 1970, outro projeto já havia sido desenvolvido sob 

coordenação do prof. José Carlos Libâneo intitulado “Desenvolvimento de um projeto 

de recuperação e aceleração educacional de adolescentes com atraso de escolaridade”, 

realizado no Ginásio Estadual Pluricurricular Experimental, projeto  realizado devido às 

defasagens idade/série devido aos índices de repetência7.  Esses são alguns exemplos de 

atividades que assumiram as orientações relativas à recuperação ou preâmbulos de 

debates no campo educacional. 

 Em 1981 apareceram alguns dispositivos referentes aos processos de 

recuperação no Estado de São Paulo. A Resolução da Secretaria Estadual da Educação 

nº 48 de 1981 (São Paulo, 1981) formalizou a recuperação, que deveria constituir 

“trabalho individualizado de orientação, acompanhamento e avaliação, capaz de levar o 

aluno a sanar insuficiências recuperáveis, verificadas em seu desempenho escolar”, o 

que denota que nem todo problema de aprendizagem poderia ser recuperado, 

legitimando a repetência. E ainda, o artigo 2º da mesma Resolução determinava que no 

processo de recuperação deveriam ser observadas, a caracterização nítida das hipóteses 

de desempenho insuficiente, fundamental ao processo de recuperação a realizar-se no 

decorrer do ano letivo ou em época especial, visando capacitar o aluno ao 

acompanhamento normal das atividades de classe, assim como a devida importância a 

ser dispensada à recuperação feita no processo regular de aprendizagem, encarando 
                                                 
7 Para maiores informações consultar publicação da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação – 
Coordenadoria do Ensino Básico e Normal e Divisão de Assistência Pedagógica – Ginásio Estadual 
Pluricurricular Experimental I – Relatório de 1970. 
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como segunda alternativa aquela que se realizasse em época especial. O artigo 4º dessa 

Resolução assinalava que não existia número determinado de alunos a freqüentar esta 

última recuperação. Percebe-se que tal legislação possuía um caráter homogeneizante 

enfatizando a necessidade de patamares a serem atingidos por todos com um conceito 

genérico de recuperação que visaria a sanar insuficiências. 

 Nesse período já aparecia a aula de reforço fora do período normal de aulas em 

projetos especiais optativos nas disciplinas de Português e Matemática, para as quatro 

primeiras séries do ensino do 1º Grau, durante o segundo, terceiro e quarto bimestres, os 

quais funcionariam em número de duas aulas por semana para cada disciplina, por série. 

 Em 1983, o governador André Franco Montoro a partir do Decreto nº 21.833 

(São Paulo, 1983), instituiu o Ciclo Básico no ensino de primeiro grau das escolas 

estaduais, abarcando as séries iniciais com duração mínima de dois anos letivos, 

implantado em 1984, fato que fortaleceu a necessidade das aulas de recuperação nas 

séries iniciais uma vez que não existiria mais a reprovação. O objetivo era o de levar em 

conta o aspecto de continuidade do processo educativo e respeitar as características dos 

alunos, permitir maior flexibilidade na organização curricular e na avaliação do 

desempenho de cada aluno, individualmente, na fase de alfabetização assim como 

permitir permanência de maior tempo na escola aos alunos que necessitassem de 

atendimento individualizado. Mas não apareceu, de forma específica, nessa legislação, o 

funcionamento dos períodos de recuperação e reforço dos alunos. Apenas em 1990, 

precisamente com a Resolução da SEE nº 202 (São Paulo), apareceram normas 

referentes à recuperação dos alunos, não alterando o que já havia sido proposto pela Lei 

5692/71 e parecer de 1981. 

 Antes da implantação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 

Resolução da SEE nº 49 (São Paulo, 1996) dispunha sobre projetos de reforço e 

recuperação no sentido de aperfeiçoar os procedimentos de ensino e da avaliação do 

desempenho escolar para elevar a qualidade de ensino, na sua relevância para superação 

das dificuldades de ensino e de aprendizagem, possibilitar outros mecanismos além dos 

já previstos na legislação em vigor e influir nos índices de evasão e repetência. As aulas 

de reforço e recuperação passaram a funcionar num período de três horas em horário 

que não comprometesse a freqüência dos alunos nas aulas regulares de acordo com o 

Decreto nº 4510 e Resolução da SEE nº 273, (São Paulo, 1995) para atender alunos com 

defasagens e/ou lacunas claramente diagnosticadas, não superadas através das 
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atividades de recuperação contínua previstas para serem desenvolvidas, 

sistematicamente, pelo professor no contexto das respectivas aulas. 

 Na organização das salas de reforço poderiam ser agrupados alunos de classes 

diferentes de uma mesma série ou de séries distintas com dificuldades ou necessidades 

comuns. 

 O Parecer do Conselho Estadual da Educação nº 492/96 (São Paulo, 1996) 

fortaleceu essa questão com base nos índices de evasão e repetência uma vez que, dos 

6,4 milhões de alunos atendidos pela SEE, no ensino fundamental e médio, cerca de 

1.400.000 poderiam ser considerados como perdas – 11,3% abandonaram o curso e 

11,1% foram retidos. A recuperação e o reforço funcionariam, então, para minimizar os 

altos índices de repetência presentes na realidade na maioria das escolas do país. Os 

argumentos utilizados foram: uma nova oportunidade para o aluno, fato que contribuiria 

para melhorar sua auto-estima com a continuidade dos estudos; adequação da escola às 

necessidades de mercado e as questões políticas e econômicas que não mais poderiam 

sustentar a estrutura vigente que emperrava o desenvolvimento econômico do país, uma 

vez que, expulsando o aluno da escola o nível de formação da população brasileira era 

cada vez mais deficiente numericamente e em suas capacidades. Os argumentos de 

natureza pedagógica ficaram ausentes dessa relação. 

Com a finalização do período da ditadura, foi retomado, no país, o debate sobre 

autonomia, participação, papel da sociedade civil entre outros temas. Mas esse debate 

não ficou restrito ao período de abertura política. O Banco Mundial, desde 1970, já 

utilizava o repertório relacionado ao temário social, composto da idéia de autonomia 

conforme seus interesses, como pode ser constatado no trabalho organizado por 

Tommasi, Warde e Haddad (2003). O que passa a existir, no período pós-ditadura, é um 

novo impacto da palavra autonomia nos diversos setores da sociedade, influenciando o 

debate político a respeito da escola que passava pela defesa da escola como razão 

corporativa, como razão de Estado e ainda como razão de mercado. Intermediando esse 

debate entre razão de Estado ou de comércio, surge o debate sobre as necessidades do 

aluno, que é visto como um comprador. 

O Banco Mundial, desde o término da Segunda Guerra, tomou uma série de 

iniciativas para reorganizar o mundo a partir da Conferência de Bretton Woods, 

julgando que com a crise pós-guerra e a impossibilidade do crescimento do mercado de 

trabalho o Estado deveria criar empregos, uma vez que, sem o mercado consumidor, a 
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economia se atrofiaria favorecendo uma crise do capitalismo. Esse perfil vai de 1944 a 

1968. 

 A partir de 1968, com o Projeto Macnamara, a idéia do Banco Mundial passa a 

voltar-se para projetos sociais no sentido de acabar com a pobreza. 

 Para o Banco Mundial os governos não são os melhores lugares para respaldar 

os investimentos, pois não têm capacidade de estabelecer o bem estar social. O Banco 

Mundial atua como um diretor de idéias e embora a preocupação social apareça, a 

preocupação do Banco com relação à forma do Estado em administrar os recursos é 

mais forte, significando que para articular propostas com o Banco era necessário 

apresentar dados como, por exemplo, o pagamento da dívida externa.  

 O Banco Mundial trabalha com uma política de foco, isto é, investe num projeto 

estabelecendo condições mínimas a partir da racionalização dos orçamentos, onde a 

ação governamental passa a realizar projetos sociais através de uma política de 

terceirização que cria a idéia da eficiência dos serviços públicos, dando espaço e 

condições para o pobre na sociedade. 

 A história do Banco Mundial no Brasil é a história do contágio da política 

focada e da eficiência. Nesse aspecto o campo educacional recebe orientação no sentido 

de que seria mais barato fornecer dinheiro para o aluno pagar seus estudos do que o 

endividamento para construir mais escolas num ideário de que o moderno seria dar a 

sociedade à gestão da própria sociedade, o que implica em transferir o governo para as 

pessoas. Esse tipo de encaminhamento parece acontecer no âmbito da descentralização 

do Estado para o Município que passa para o diretor até chegar à comunidade. 

 O período de maior visibilidade do Banco Mundial coincide justamente com a 

tramitação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação oficializada em 1996. Esse 

momento se caracterizou pelo redirecionamento das posições da sociedade civil e de um 

debate sobre modernização que envolvia a questão da pobreza, miséria e exclusão em 

que viviam grande parte da população dos países pobres. A educação, necessariamente, 

deveria voltar-se para estas questões proporcionando condições para que o aluno 

permanecesse na escola, e dentro desse contexto a progressão continuada foi, e vem 

sendo, considerada  fator determinante para garantir uma reforma da escola excludente 

de até então. 

 A movimentação política em torno da LDB leva para dentro do parlamento e 

para a sociedade civil temas considerados essenciais para que a nova LDB resultasse 

numa educação mais democrática. 
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 Anteriormente, desde o processo das “Diretas Já”, e posteriormente à instalação 

de um novo governo que levaria a cabo a elaboração de uma nova constituição para o 

país, a comunidade educacional se organizou em torno do debate a respeito da educação 

que iria compor a Constituição Federal, com discussões na IV Conferência Brasileira de 

Educação, realizada em Goiânia em agosto de 1986 com o tema “A educação e a 

constituinte”, resultando na “Carta de Goiânia”. 

 Diversos debates ocorreram, então, publicados e discutidos em fóruns diversos. 

 Promulgada a Constituição em 05 de outubro de 1988 o projeto de lei fixando as 

diretrizes e bases da educação nacional foi encaminhado pelo deputado Octávio Elísio 

para sua apreciação que ocorreu durante o período de dezembro de 1988 a junho de 

1989 quando o projeto recebeu emendas e foi submetido a Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação com parecer favorável.  

 Em março de 1989 foi constituído um grupo de trabalho sob coordenação de 

Florestan Fernandes e relator Jorge Hage, ocorrendo, ainda no primeiro semestre de 

1989, audiências públicas com participação de cerca de 40 entidades e instituições e no 

segundo semestre daquele ano foram realizados seminários para discutir o projeto. 

 No primeiro semestre de 1990 aconteceu o processo de negociação e votação na 

Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados, sendo que em 

junho foi aprovado em unanimidade transformando-se no substitutivo da Comissão ou 

“substitutivo Jorge Hage”, posteriormente encaminhado às comissões e aprovado em 

1993. 

 Mas, paralelamente a esse projeto, entra na Comissão do Senado o projeto de 

LDB de autoria do senador Darcy Ribeiro (PDT/RJ) com conteúdo diverso do até então 

em tramitação na Câmara.  

 Em fevereiro de 1993 o projeto Darcy Ribeiro foi aprovado em votação na 

Comissão de Educação do Senado com pedido de requerimento de urgência tendo como 

relator Cid Sabóia de Carvalho, sendo que o senador Jarbas Passarinho manifestou-se 

contrário ao requerimento, levantando questão de ordem, considerando nula a decisão 

da Comissão de Educação, uma vez que, o projeto Darcy Ribeiro não constava da pauta 

daquela convocação e, portanto, não poderia deliberar-se sobre ele. Tendo sido aceita a 

questão de ordem, o projeto voltou à Comissão de Educação.  

 Retomando o substitutivo Jorge Hage do segundo semestre de 1990 

paralelamente o projeto foi encaminhado à Comissão de Finanças e Tributação sendo 

relatora Sandra Cavalcanti do (PFL-RJ) que propôs a inclusão de 25 subemendas que 
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contemplavam os interesses das escolas privadas e em especial as confessionais. Em 

dezembro de 1990, o parecer da relatora foi incluído na pauta de reunião, sofrendo 

pedido de vista do deputado José Lourenço, manobra que concedeu prazo de duas 

semanas ao membros da comissão. Para impedir que o processo fosse retirado da 

Comissão, o Deputado Miro Teixeira também pediu vista caracterizando “vista 

conjunta”, conseguindo então que o substitutivo da relatora fosse aprovado naquele 

mesmo ano. 

 Em maio de 1991 foi inscrito na ordem do dia do Plenário da Câmara onde 

recebeu 1.263 emendas voltando para as Comissões Técnicas para exame das emendas, 

sendo aprovado no segundo semestre deste ano na Câmara, com aprovação final do 

substitutivo em maio de 1993 indo para o senado, passando por várias discussões que 

geraram novo substitutivo que preservava a estrutura do projeto na Câmara mas 

incorporava aspectos do Projeto de Lei do Senado de autoria do Senador Darcy Ribeiro. 

 Com as eleições e a chegada de Fernando Henrique Cardoso ao governo, um 

grupo político contrário ao projeto aprovado na Câmara assim como ao Substitutivo Cid 

Sabóia que tramitava no congresso fez manobras e, a partir de um requerimento 

solicitando o retorno do projeto de LDB à Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania que foi assumida então por Darcy Ribeiro, passou a alegar 

inconstitucionalidades de todo tipo para inviabilizar tanto o projeto de lei da Câmara 

como o substitutivo Sabóia. 

 Essa estrutura aprovada no senado voltou à Câmara dos Deputados onde foi 

designado relator o deputado José Jorge (PFF-RJ) e em dezembro de 1996 foi aprovado 

na Câmara dos Deputados o relatório apresentado por José Jorge e promulgada a nova 

LDB. 

 Após todas essas idas e vindas na LDB de 1996, Lei 9394/96, a idéia de 

recuperação para o alunado de todo o país está associada ao processo de ensino 

aprendizagem, e esta deverá ocorrer ao longo do ano letivo. Fica clara, nessa legislação, 

que a recuperação é concebida como forma de sanar os problemas dos alunos com 

defasagens, que não são aquelas relacionadas apenas aos conteúdos, como também às 

habilidades e competências. 

 Essa lei possibilitou a implantação da progressão continuada de modo 

generalizado pelas redes públicas brasileiras a partir de 1996. Em seu texto diz que é 

facultativo, aos sistemas de ensino, desdobrar o ensino fundamental em ciclos (artigo 32 

§ 1º). Desde 1998 todas as classes de Ensino Fundamental da rede estadual de São 
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Paulo passaram a trabalhar em ciclos. O primeiro é de 1ª a 4ª série e o segundo vai da 5ª 

a 8ª série. Os estudantes podem ser reprovados somente ao final dos ciclos, se atendidos 

todos os processos de ensino aprendizagem. A escola tem por obrigação legal garantir 

os processos de recuperação aos alunos.  Os alunos permanecerão no mesmo ciclo 

apenas se, depois de realizadas todas as fases de recuperação, for constatada a 

necessidade de mais um ano para que o alunado adquira os conteúdos, habilidades e 

competências necessárias para prosseguir no próximo ciclo. Dessa forma, a escola deve 

ser chamada a assumir, institucionalmente, suas responsabilidades pela não 

aprendizagem dos alunos. A avaliação passa a ser considerada pela nova LDB como o 

elemento que visa acompanhar o desenvolvimento do alunado do país todo. 

 No âmbito do estado de São Paulo, as indicações do CEE sobre avaliação 

insistem que: a avaliação é o fato pedagógico pelo qual se verifica continuamente o 

progresso da aprendizagem e se decide, se necessário, quanto aos meios alternativos de 

recuperação e reforço (São Paulo, 1997); o regime de progressão continuada deve 

garantir a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, o qual deve ser objeto de 

recuperação contínua e paralela, a partir dos resultados periódicos parciais, e se 

necessário, no final de cada período letivo (São Paulo, 1997); a recuperação deve ser 

contínua, recuperação paralela, recuperação final, recuperação intensiva de férias, além 

da palavra reforço, usada com sentido semelhante (São Paulo, 1998); a alternativa de 

seguir para um próximo ciclo, fazendo apenas recuperação de matérias em que o aluno 

tenha maiores dificuldades (São Paulo, 1997). 

 As Resoluções da SEE (São Paulo, 2002) desdobradas da LDB e da implantação 

dos ciclos determinam que: dentro de cada etapa do ciclo, os alunos que não adquiriram 

as competências e habilidades básicas devem passar por períodos de recuperação de 

estudos assim como a escola tem que cumprir todas as fases de recuperação, contínua, 

paralela, recuperação final, recuperação intensiva de férias, sendo que a recuperação 

contínua ocorre no desenvolvimento das aulas regulares, a paralela ao longo do ano 

letivo e em horário diverso ao das aulas regulares, sob a forma de projetos de reforço e a 

intensiva, nas férias escolares de janeiro ou no recesso de julho, para os cursos de 

organização semestral. Essa mesma Resolução determina sobre o conselho de classe e 

série que encaminhará os alunos para os projetos de reforço e recuperação paralela a 

partir de uma avaliação diagnóstica, mas toda a equipe escolar deve estar envolvida, ou 

seja, a direção da escola, coordenação, professores da classe e disciplina, docentes 

responsáveis pelas aulas de recuperação, conselhos de classe e série e diretoria de 
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ensino. A presença do conselho de classe e série aparecem também entre outras 

Resoluções (São Paulo, 1999, 2000). A Resolução da SEE nº 27/2000 (São Paulo, 2000) 

trata, ainda, do acompanhamento do aluno, o qual será feito a partir da troca de 

informações entre o professor da classe e o professor do reforço, e também, pela 

coordenação pedagógica. Todos os encaminhamentos, progressos e dificuldades do 

aluno deverão ser registrados em fichas individuais. 

Os Pareceres do CNE indicam que, além da recuperação intensiva nas férias, 

também ocorrerá durante o período letivo regular priorizando a aprendizagem do aluno, 

que depois da recuperação deve passar por uma reavaliação, isto é, verificar se de fato 

com a recuperação obteve os resultados desejados (Brasil, 1997); reforça a 

responsabilidade da escola em aplicar todas as modalidades de recuperação e reforço.  

Os resultados obtidos até então permitem detectar que houve uma grande 

mudança, de proposta legal sobretudo a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

9394/96 com relação à recuperação e ao reforço na escola, impondo a esta a 

responsabilidade pela aprendizagem do alunado em todo o país. No entanto, há que se 

reparar na complexidade do processo em seu todo envolvendo várias medidas, 

instâncias e profissionais diversos no âmbito da rede pública, podendo-se prever as 

dificuldades para efetivação. 

 Com a lei 4024/61 e 5692/71 a aprendizagem era vista como de responsabilidade 

do alunado mais do que da escola ou do professor, uma vez que previa que nem todo 

problema de aprendizagem poderia ser resolvido nos processos de recuperação e 

reforço, legitimando a repetência do aluno por não ter conseguido atingir os conteúdos e 

habilidades solicitadas pela escola. A legislação propunha garantir momentos para que o 

aluno pudesse superar suas dificuldades, para que acompanhasse o ritmo da sua turma, 

numa perspectiva homogeneizante, a qual propõe que todos têm que estar num mesmo 

nível de aprendizagem dentro de um determinado período. A legislação legitimava, 

portanto, o processo de exclusão do alunado e também o fato de que sobrava ao alunado 

a pecha de fracassado por não conseguir realizar o que a escola exigia dele. 

 Com a adoção dos ciclos nas séries iniciais a partir de 1983, ainda na vigência da 

5692/71, ocorreram mudanças iniciais em âmbitos regionais com o Ciclo Básico, isto é, 

as crianças que iniciavam seus estudos necessitavam de um tempo maior para sua 

alfabetização e, como já foi ressaltado, uma necessidade maior de recuperação da 

aprendizagem. 
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  A lei 9394/96 introduziu a possibilidade de grandes mudanças em questões de 

organização do ensino e nos processos de reforço e recuperação que acompanham. 

 A aprendizagem do aluno passa a ser responsabilidade da escola e do professor, 

que têm a obrigação de garantir ao aluno todas as condições necessárias para o seu 

desenvolvimento, o que inclui as aulas de reforço e recuperação, na perspectiva de fazer 

um atendimento individualizado do alunado para garantir sua aprendizagem e a 

ampliação dos ciclos, elevando para outras idades e fases a noção presente no Ciclo 

Básico de que existem ritmos diferenciados de aprendizagem que devem ser respeitados 

e atendidos pela escola. 

 Nessa perspectiva, as várias resoluções e pareceres que surgiram sugerem que a 

política educacional atual vem, por meio da legislação, tentando regular cada vez mais 

esses aspectos do trabalho do professor, estabelecendo proposta de rupturas por meio de 

burocracia. Pressupõe que o professor cumpra as determinações impostas, ou seja, a 

legislação está tentando modificar a mentalidade do professor e da escola no sentido de 

que estes assumam cada vez mais a responsabilidade da aprendizagem e ponham fim à 

repetência que está no âmago da cultura do fracasso escolar. Se a lei está sendo 

cumprida e de que modo isso ocorre é o que pretendo aprofundar nos estudos a partir 

dos dados empíricos. 

Ainda sobre os conceitos de recuperação e reforço a partir da lei 9394/96, estes 

 apresentaram novos contornos devido à mudança da própria concepção de avaliação, 

que deixou de ser classificatória passando a ser qualitativa com ênfase no processo de 

ensino aprendizagem. A proposta de recuperação não é mais a de apenas ser realizada a 

cada final de ano com o intuito de recuperar conteúdo e aprovar o aluno, mas é a de ser 

contínua, no decorrer do ano letivo em sala de aula, paralela, aulas de reforço, fora do 

horário de aula e também podendo ocorrer de forma intensiva no período de férias. A 

recuperação intensiva de férias foi recentemente extinta pela Resolução Secretaria 

Estadual da Educação nº 84, de 15 de agosto de 2003 para intensificar as formas de 

recuperação contínua e paralela. A proposta da nova legislação enfatiza a aprendizagem 

do aluno, corrigindo distorções anteriores, nas quais imperava a repetência. Teórica e, 

gradativamente garante-se a esse alunado, agora, todas as possibilidades para caminhar 

no ciclo, conforme explicitado e sintetizado no Quadro 3. 
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Quadro 3 
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Fonte: Fórum de Debates (2002) – Progressão Continuada: Compromisso com a aprendizagem. 
 

Analisando o encaminhamento da legislação sobre a recuperação e o reforço, 

constata-se que é a partir da LDB de 1996 que essas questões ganham uma conotação de 

maior relevância na aprendizagem do alunado assim como uma preocupação maior com 

o detalhamento das suas práticas e organização. 

 Mas, ao mesmo tempo, o discurso legal apresenta uma grande imprecisão com 

relação aos conceitos de reforço e recuperação uma vez que, em vários momentos esses 

termos aparecem interligados, sendo que o reforço está posto em alguns momentos 

enquanto uma modalidade de recuperação - no caso a paralela - e em outros momentos 

aparece dissociado da recuperação como se fosse uma outra forma de atender as 

necessidades de aprendizagem do aluno. 

 A recuperação, conceitualmente, foi mais focalizada nas leis aqui abordadas. Na 

legislação durante a 4024/61 havia a possibilidade do alunado demonstrar uma segunda 

vez se havia dominado os conteúdos do ano. Na 5692/71 a recuperação é apresentada 

como a oportunidade de sanar insuficiências e na 9394/96 como atividades para sanar 

lacunas ou defasagens claramente detectadas. Neste último caso recuperação e reforço 

não são distinguidos. 

 Conceitualmente, entretanto, recuperação e reforço não significam a mesma 

coisa como pode ser observado na descrição dos dicionários. 
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 No Michaellis recuperação significa “ato ou efeito de recuperar ou recuperar-se; 

recobramento, reconquista, restauração” – e reforço significa “ação ou efeito de reforçar 

– aumentar a força, auxílio, aquilo que reforça, novos recursos”. 

 No dicionários Houaiss de Língua Portuguesa recuperação é “ ato ou efeito de 

recuperar-se, recobramento, reconquista da saúde ou do bem estar e reforço é o aumento 

da força, auxílio, contribuição para a realização de uma tarefa”. 

 E ainda no Larousse Cultural – Dicionário da Língua Portuguesa recuperar  está 

associado a “recobrar, reaver o que se tinha perdido, consertar, reparar, restaurar, 

restabelecer, reabilitar e reforçar significa tornar mais forte, mais sólido, mais resistente, 

dar mais intensidade, dar ênfase, aumentar, tornar-se mais forte, revigorar-se.” Portanto, 

recuperação está relacionada a algo que foi perdido e precisa ser resgatado e o reforço é 

o aperfeiçoamento do que já existe, não podendo então ser interpretados da mesma 

forma. Os explicativos da recuperação estão, de certo modo, em sintonia com o que vem 

sendo veiculado nas duas últimas leis maiores e suas regulamentações. Mas não é o que 

está ocorrendo na escola devido à imprecisão da legislação que trata genericamente ao 

apresentar mais uma organização burocrática da prática do reforço e recuperação 

deixando a cargo da escola e dos professores a interpretação de como realizar este 

trabalho, sendo que no contexto  das práticas escolares o reforço passou a ser posto mais 

como uma modalidade da recuperação. 

 Outro elemento importante é a questão da mudança das formas de exclusão do 

alunado segundo a aplicação da própria legislação. 

 No período da vigência da 4024/61 e da 5692/71 a exclusão do aluno ocorria 

devido a forma classificatória e eliminatória do sistema educacional que expulsava as 

crianças da escola devido às constantes repetências sendo que a aprendizagem era única 

e exclusivamente responsabilidade do aluno. 

 A LDB de 1996, apesar da mudança no que se refere ao aspecto da 

aprendizagem transferindo para o professor a responsabilidade relacionada ao 

desenvolvimento do aluno, deixa clara as várias formas de recuperação que o professor 

tem por obrigação aplicar no decorrer do processo de ensino. Entretanto, isso, por si só, 

não garante a efetivação dessas práticas. 

 Esses dados é que foram buscados e averiguados nos registros recolhidos 

durante a pesquisa em uma escola da rede estadual de ensino de São Paulo. 
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CAPÍTULO II 

A escola: seus espaços, atores e organização 

 

Neste capítulo estão dispostos alguns dados iniciais sobre a escola, suas 

características, sua organização e profissionais. Os dados aqui apresentados são parte 

dos obtidos da análise documental, observações na escola e entrevistas. 

 

2.1. Caracterização da escola 

 

Os dados que se seguem referentes à escola foram todos retirados do Plano de 

Gestão de 2003 e 2004, sendo que em 2004 foi feita apenas uma atualização dos dados 

da escola, não alterando o Plano Gestão de 2003. Este plano tem o objetivo de 

diagnosticar a realidade para a realização do trabalho escolar nos âmbitos administrativo 

e pedagógico. O projeto de reforço é construído a partir de orientações da diretoria de 

ensino assim como da resolução 42/2004 que é a mais recente, dentre as que já foram 

citadas anteriormente, dispondo sobre a quantidade de alunos por turma e de aulas, 

encaminhamento, acompanhamento e objetivos do projeto. 

Para essa caracterização, também foi analisado o projeto de reforço e 

recuperação de 2003 e 2004 e foram utilizados dados das observações das aulas de 

reforço e recuperação realizadas entre o segundo semestre de 2003 e o primeiro 

semestre de 2004. 

A escola estadual focalizada possui ensino fundamental II abrangendo 5ª a 8ª 

séries, ensino médio e telecurso 2000 (ensino médio). Fica localizada na zona leste de 

São Paulo, precisamente em São Mateus, com aproximadamente 2.400 alunos entre 10 e 

21 anos, distribuídos em três turnos.  

Seu horário de funcionamento distribui essas faixas de escolaridade da seguinte 

forma: Manhã: 7:00 às 12:00 – ensino médio - tarde: 13:00 às 18:00 – ensino 

fundamental.- noite: 19:00 às 23:00 – ensino médio e telecurso 2000, sendo um total de 

17 salas de ensino fundamental, 30 salas de ensino médio e 04 salas de telecurso. 

A escola foi inaugurada em 1998, mantendo-se até hoje um bom estado de 

conservação com manutenção periódica. 

 O prédio possui uma estrutura contando com 17 salas de aula, 01 laboratório, 01 

biblioteca, 01 sala de reforço, 01 sala de informática que está sem computadores, 01 

quadra descoberta, 01 cozinha, 01 refeitório, 01 sala de professores, 01 sala de vice-
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diretor, 01 sala de diretor, 01 sala de coordenador, 01 secretaria, banheiro de professores 

masculino e feminino, banheiro para deficientes masculino e feminino, banheiro de 

alunos masculino e feminino, vestiário masculino e feminino, 01 sala de educação 

física, 01 lavanderia, 01 pátio, 02 depósitos, 01 sala de materiais pedagógicos. 

 A escola pública normalmente é vista de forma rotulada como um espaço 

deteriorado, depredado, pichado e desorganizado. Esta visão pode ser relacionada a 

perspectiva posta por Paiva (1998), a respeito da expansão da escola para a população a 

partir da década de 60 do século XX que com o passar do tempo configurou-se em duas 

perspectivas que seriam o modelo da escola tradicional existente antes desta expansão e 

a formação da escola popular de massa posterior à expansão. 

 É mister lembrar, como é apresentado por Paiva, que a discussão sobre a 

expansão do ensino já caminhava desde a origem da reforma protestante e se estende 

com o capitalismo. Teve momentos de maior abrangência ao longo do processo 

histórico com propostas para ampliar o atendimento para a população de forma a 

garantir um mínimo de formação e a partir do século XIX a educação tornou-se 

compulsória e integrada ao Estado. 

 A noção de educação e democracia foi cada vez mais se acentuando e o discurso 

da inclusão ganhou cada vez mais força. 

 No caso do Brasil a expansão da rede pode ser analisada, segundo Paiva, a partir 

do crescimento do número de prédios que em 1946 eram em torno de 28.000 e em 1996 

passou de 200.000. A quantidade de professores, que em 1960 era de 248.000, em 1994 

era de 1.377.665 segundo dados do MEC. Em 1945 existiam cerca de 3,3 milhões de 

estudantes, em 1996 esse número chega a 33,1 milhões só no ensino fundamental. 

 Por outro lado, acompanham esses índices o alto número de repetência e evasão, 

problemas que o Brasil ainda nos dias atuais busca solucionar. 

 Segundo o estudo realizado por Paiva com base dos dados do IBGE, em 1996 

27,5 milhões de pessoas entre 7 e 14 anos estavam em idade escolar, sendo que 24,8 

milhões  freqüentavam a escola. Ainda confrontando outros dados chega ao número de 

37 milhões de estudantes de todos os níveis, sendo que desse número 30 se 

encontrariam no ensino fundamental e, ainda desse percentual, 23, 7 milhões na faixa de 

7 a 14 anos restando 6 milhões de alunos com 15 anos ou mais, estando a média de 

aprovação em torno de 70%. 

 Esse quadro de repetência e evasão está muito relacionado à mentalidade 

construída no início do processo escolar no Brasil que foi o da exclusão daqueles que 
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não se enquadravam ao modelo educacional proposto conforme abordado na introdução. 

Esse modelo é lembrado atualmente como uma escola associada aos bons tempos, 

período em que a escola de fato punia aqueles que não tinham capacidade de aprender o 

que ela ensinava, uma vez que a condição de aprendizagem estava apenas no aluno e 

não no trabalho realizado pelos professores e pela escola, mas era vangloriada por ser 

uma escola rígida. 

 O fato é que esta expansão está associada a outro conjunto de problemas: a falta 

de investimento adequado, problemas quanto aos salários, reformas pedagógicas 

sucessivas que sempre tiveram dificuldades de se efetivar. 

 A escola tradicional, então, é vista enquanto aquela que de fato ensinava, que 

possuía boa organização e que se pautava na exigência da aprendizagem e a escola 

popular de massa que surgiu com a expansão do ensino se caracteriza justamente como 

o seu oposto. 

 Entre outros aspectos Vanilda Paiva caracteriza os dois modelos dentro do 

seguinte contexto: A escola tradicional possui enquanto características: 

- Os professores conhecem mais as famílias dos alunos; 

- A maioria dos professores habitam próximo a escola; 

- A existência de cordialidade entre professores e alunos; 

- Os professores vêem o aluno de forma idealizada classificando-os de interessados e 

excelentes; 

- Mantém altos índices de repetência; 

- Possuí material disponível; 

- Cobrança pela aprendizagem; 

- Controle do seu espaço; 

- Respeito e medo com relação aos professores; 

- Direção e professores com papéis definidos. 

Enquanto que a escola popular de massa configura-se enquanto: 

- Espaço depredado – fato relacionado ao próprio meio em que está inserida; 

- Desrespeito com o corpo docente e direção; 

- Desaparecimento, banalização e desvalorização de práticas características da cultura 

escolar; 

- Desritualização e perda de sentido da simbolização do espaço escolar e suas práticas 

tradicionais; 

- Escola pichada, banheiros e salas rabiscadas; 
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- Escola prisão, grades e cadeados para evitar depredação; 

- Perda da função do diretor – realiza vários afazeres. 

Essa caracterização de escola é interessante para observarmos a escola em  

estudo uma vez que, apesar de ser fruto desse processo da expansão do ensino, essa 

escola de uma forma geral de acordo com o quadro visualizado e reproduzido por 

algumas fotos contradiz alguns conceitos pré-estabelecidos sobre a escola pública. 

É possível, por exemplo, verificar que a escola mantem os espaços diferenciados 

para cada usuário. Assim, a direção tem a sua sala, a vice-direção, a coordenação 

pedagógica, os professores. Essa forma de distribuição permite ver que há uma escala 

hierárquica em que os cargos de direção e coordenação detém maior poder e são 

alojados individualmente – aliás há diferenças físicas importantes quando se observa a 

sala da direção e as outras duas – enquanto que para os professores todos há um espaço 

comum (conf. Figuras 1 a 4). 

Figura 1 – Sala da Direção 

 
 

Figura 2 – Sala da Vice-Direção 
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Figura 3 – Sala da Coordenação Pedagógica 

 
 

 

 

Figura 4 – Sala dos Professores 

 
 

 

A Figura 5 é o espaço que representa a organização da vida dos alunos, 

professores e funcionários que é a secretaria da escola. 
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Figura 5 - Secretaria 

 
 

 

Figura 6 – Corredor de entrada da escola 

 
 

 

As Figuras 5 e 6 permitem verificar uma escola limpa, bem cuidada, arrumada, 

com seus espaços bem definidos quanto à secretaria e o corredor de entrada, de 

acolhimento do público. 

O prédio está disposto em três pavimentos, possui várias escadas fato que 

dificulta o acesso dos alunos portadores de necessidades especiais. Isso obrigou a escola 

deixar a organização de salas ambientes por contar com alunos portadores de deficiência 

física com uso de cadeiras de rodas. 
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Figura 7 – Espaço voltado para a prática de ensino – relação professor e aluno 
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Este espaço ao contrário da imagem da depredação, pichação e bagunça, 

resenta-se de forma organizada, limpa e muito bem cuidado. O mobiliário composto 

los jogos de carteiras, armários, arquivos, cadeiras e equipamentos pedagógicos e 

áticos  estão em bom estado para seu uso. 

Outra sala de aula é a quadra da escola que não apenas é ambiente pedagógico 

s de recreação para a maioria dos alunos apresentada na Figura 8. A quadra de 

portes  não é suficiente para atender as necessidades, acontecendo de duas a três 

mas terem que utilizá-la ao mesmo tempo. 
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Figura 8 – Quadra de esportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A biblioteca possui um acervo para atender alunos tanto para a pesquisa como 

para empréstimos de livros. Como se pode verificar na Figura 9, a biblioteca tem bom 

equipamento – mesas para trabalho e estantes adequadas – constituindo boa condição de 

trabalho, bem diferente de inúmeras outras escolas que não contam com esse recurso. 

 

Figura 9 – Canto da leitura e da pesquisa 
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A sala de reforço foi um espaço adaptado em 2002 para seu uso, tem sido um 

espaço alternativo para atendimento dos alunos com dificuldade de aprendizagem 

conforme Figuras 10 e 11 abaixo. 

 

Figura 10 – Sala de reforço 

 
 

 

 

Figura 11 – Sala de reforço em outro ângulo 
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É possível verificar nesses dois ângulos a sala de reforço a manutenção do 

padrão organizativo das salas de aulas: carteiras (mesas) organizadas em fileiras 

paralelas voltadas para a frente onde estão a mesa do professor, o quadro negro e a TV. 

A escola mantém a prática sedimentada de longa data quanto à sua organização 

compondo parte de sua cultura que é parte da forma escolar de existir (Julia, 2001) pois 

embora a finalidade seja outra a forma de trabalhar não se altera. 

O prédio dispõe, ainda, de uma sala para o telecurso 2000 que conta com uma 

TV e um vídeo fixos e uma TV e vídeo móveis.A sala de informática existe, porém os 

computadores foram roubados em 1999 e até o presente momento não foram repostos. 

O laboratório é utilizado por todas as disciplinas para desenvolver suas atividades, o que 

acaba por prejudicar a especificidade da área de Biologia, Química e Física. 

 Em 2003, durante os meses de fevereiro e março, foi feita uma avaliação 

diagnóstica com os alunos, nos HTPCs com os professores e nos meses de março e abril 

com os pais de todas as classes juntamente com a direção da escola. 

 A equipe administrativa e pedagógica, com constantes trocas e questionamentos, 

levantou vários problemas, suas causas e a partir disso, foram estabelecidas prioridades 

e ações de curto, médio e longo prazo para resolvê-los conforme apêndice 5. Dentre os 

problemas relacionados à atividade pedagógica é possível identificar: baixa auto-estima 

e dificuldades de leitura, escrita e interpretação, apontados pelos professores. Quanto 

aos professores, a direção apontou necessidade de capacitação e auto-estima dos 

docentes. 

 O compromisso da escola então ficou definido em três itens: 

1. Garantir o acesso (com classes sem excesso). 

2. Garantir a permanência (proporcionar um ambiente agradável). 

3. Garantir a aprendizagem (todo aluno é capaz de aprender). 

 Para alcançar as metas ficou claro, para a escola, a necessidade de disposição 

para transformar coletivamente a realidade. Esse trabalho foi coordenado pela diretora 

com um trabalho em conjunto que aconteceu em três momentos. O primeiro foi a 

análise da realidade a ser planejada, levantamento das necessidades e problemas. O 

segundo foi a execução, acompanhar e interagir com a realidade decidindo os objetivos 

a serem alcançados. E o terceiro correspondeu à avaliação dos erros e acertos e 

replanejamento. 
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 Nessa avaliação da escola também foram levantados aspectos positivos o que 

confirma o interesse da demanda de 746 solicitações de vagas. No entanto, em 2003, a 

escola só conseguiu atender 30%. Os pontos positivos destacados foram: 

 

Quadro 4 – Diagnóstico da Escola 

Segmentos Pontos Positivos Indicadores 
Pais Organização/limpeza/disciplina/ 

e qualidade 
Escola limpa/ uso do uniforme/ 
solicitações atendidas/horários 
cumpridos e não ter aulas vagas. 

Alunos Projetos interessantes e bons 
Professores 

Mais motivados/melhoria nas 
questões pedagógicas/respeito ao 
ritmo e habilidades dos alunos. 

Professores Trabalhando projetos  
Envolvimento da equipe 

Privilégio das atividades 
pedagógicas/projetos 
multidisciplinares/envolvimento 
da direção/presença. 

Funcionários Respeito ao profissional Igualdade no tratamento 
Responsável também pelo 
sucesso da escola/valorização. 

Direção Valorização da escola na 
execução do processo 
educacional 

Participação de todos 
Autonomia quanto aos projetos e 
sucesso dos projetos realizados 

Fonte: Plano Gestão da escola 2003. 

 

A direção da escola definiu, ainda, como compromissos: 

- Formar equipe para o trabalho coletivo. 

- Exigir e ter elevado senso ético. 

- Compromisso, acompanhamento e cobrança do projeto pedagógico. 

- Integração comunidade e escola, conscientizado-os de suas responsabilidades. 

- Motivar os alunos a aprender. 

- Melhorar o relacionamento humano. 

- Delegar tarefas e funções confiando em sua equipe e cobrá-las. 

- Ter ações transparentes com participação e comprometimento coletivo. 

- Trabalhar a auto-estima de todo o grupo valorizando o trabalho individual e coletivo, 

entendendo as diferenças de cada um. 

 

Analisando as propostas de trabalho da direção da escola, da coordenação e os 

planos de curso, percebe-se que o trabalho pedagógico da escola propõe-se a caminhar 

em conformidade com o que está proposto nos PCNS  na LDB 9394/96 e nos guias 

curriculares. 
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 Seu enfoque está no trabalho com projetos que procura, por um lado, envolver 

todos os professores como, por exemplo, o Projeto Pintores, Escritores e atualmente o 

Projeto Países e, por outro lado, procura suscitar no aluno o interesse pelos estudos a 

partir de atividades que necessitem de um maior envolvimento com pesquisa e criação 

de conhecimento. 

 As propostas da direção, professores e alunos para o desenvolvimento do 

trabalho escolar possuem um forte envolvimento da direção da escola para organizar as 

diretrizes pedagógicas e por outro lado esta participação que envolve os professores e 

alunos tem como eixo central das suas propostas a questão da valorização da auto-

estima. 

 Verifica-se que essas propostas da Secretaria da Educação – Projeto Pedagógico 

e Plano de Gestão – vêm sendo implementadas pela escola. São duas medidas que 

fazem parte das reformas da última década em São Paulo, a partir do ano de 1995. 

Mas o que pode parecer um trabalho desenvolvido a partir do interesse e 

necessidades do grupo orientado pela direção da escola, é necessário ressaltar que, 

segundo a própria direção isto não ocorreu sem resistências uma vez que, desde seu 

ingresso nessa escola em 2002 como titular de cargo devido ao último concurso público 

para direção escolar, enfrentou vários problemas não só com os professores e alunos 

como também com os pais que davam preferência à antiga direção que estava na escola 

desde sua inauguração e teve que deixar o cargo por não ter sido aprovada em concurso.  

Os principais problemas enfrentados pela atual direção estiveram relacionados à 

sua proposta de trabalho voltada para organização de projetos interdisciplinares e na 

aplicação da proposta da Secretaria da Educação sobre conselho participativo que gerou 

muita desconfiança e medo por parte dos professores que passaram a se opor sendo que 

as faltas dos professores se tornaram constantes assim como os problemas relacionados 

a indisciplina dos alunos. O tipo de trabalho organizativo e pedagógico proposto pela 

atual direção era bem diferenciado quando comparado ao que os professores já estavam 

acostumados, ou seja, o trabalho na sala de aula com seus planos de cursos individuais e 

os conselhos de classe que eram destinados mais para entrega de notas do que para uma 

discussão maior com os pais sobre a situação dos seus filhos. Tais alterações interferiam 

em práticas já sedimentadas na escola, alterando inclusive o poder dos professores que 

passaram a ter outros sujeitos opinando. Apesar da forma de trabalho mais tradicional, a 

antiga direção possuía uma imagem junto aos professores e aos pais de ser rígida com 

os alunos e devido a este fator garantia o bom funcionamento da escola. Mudança nesse 
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esquema de trabalho provocou insegurança e turbulência na escola, gradativamente 

superada. 

 Atualmente a direção acredita ter esses problemas superados uma vez que já na 

atribuição das aulas os professores, ao fazerem a opção pela escola, o fazem conscientes 

do tipo de trabalho desenvolvido pela escola. As faltas dos professores diminuíram 

consideravelmente e o problema da indisciplina dos alunos praticamente não existe. 

 A preocupação com relação à questão da auto-estima como foi citado é algo que 

aparece constantemente nos documentos da escola como pode ser observado no 

apêndice 5 que trata do diagnóstico da escola elencando problemas por segmento e 

apontando propostas para sua solução que está contido no Plano Gestão Escolar de 2003 

e nos depoimentos dos professores, o que remete a uma questão: A partir de que 

momento na escola a valorização da auto-estima se tornou elemento central para 

resolver os problemas pedagógicos e de aprendizagem? Essa parece mais uma 

decorrência dos discursos hoje veiculados pela Secretaria da Educação do que um 

princípio de fato orientador do trabalho da escola. 

 A expansão do ensino que já caminhava desde a década de 60 e após a 5692/71 é 

reforçado pela obrigatoriedade das crianças em freqüentar o antigo 1º Grau hoje ensino 

fundamental e que teve ainda sua maior extensão após a 9394/96 gerou uma nova 

realidade na vida escolar que como já foi exposto um dos aspectos dessa nova realidade 

é a construção de uma mentalidade que divide as escolas entre tradicionais e escola 

popular de massa. Outros fatores fazem parte desta divisão como por exemplo, a 

questão da repetência e de um novo discurso com relação as responsabilidades do 

professor sobre a aprendizagem dos alunos que antes era posta como problema do 

alunado. 

 Os altos índices de repetência que o Brasil já apresentou e, hoje, apesar de bem 

menor a porcentagem ainda apresenta, por um lado, gerou, nos meios oficiais por meio 

das políticas educacionais um discurso que defende o aluno com relação aos problemas 

relacionados a aprendizagem. Por outro lado, o discurso oficial culpabiliza a escola e os 

professores que adotam meios inadequados para trabalhar com esses alunos, seja porque 

desconhecem as necessidades desse aluno por não ter formação adequada que o torne 

capaz de propor formas diferenciadas de trabalho e seja, ainda, pela aplicação de formas 

inadequadas de avaliação para o alunado dificultando o entendimento deste com relação 

ao que está sendo pedido pela escola. 
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 Durante décadas, portanto, o aluno e depois o professor vêm sendo os maiores 

culpados pela não aprendizagem do alunado, fato este que pode explicar essa 

preocupação tão forte com a questão da auto-estima atualmente, como pode ser 

constatado na literatura pedagógica mais recente que trata de uma pedagogia da 

afetividade, do amor da inclusão veiculado pela Secretaria da Educação que foi 

absorvida nos projetos políticos pedagógicos da escola como pode ser constatado no 

Plano Gestão Escolar que foi exposto neste trabalho. 

A questão da busca da melhoria da auto-estima do professorado e do aluno tem 

se firmado enquanto elemento central para resolver a questão da aprendizagem o que a 

torna importante no sentido de estabelecer uma reflexão sobre sua interferência nos 

trabalhos escolares, como se essa perspectiva fizesse desaparecer todas as demais 

características causadoras dos problemas e da baixa auto-estima de ambos. 

  

2.2. Diagnóstico do alunado e do entorno 

 

Como já foi citado anteriormente a escola possuía em torno de 2.400 alunos 

entre 10 e 21 anos de idade, distribuídos em três turnos. 

 Existiam problemas relacionados a freqüência e aprendizagem os quais deviam 

ser atendidos pela escola. 

 A compensações das ausências ocorriam a partir das justificativas das faltas. A 

compensação era realizada de forma presencial, com os alunos comparecendo fora do 

horário normal de aula a ser definido pelo professor. Normalmente o aluno assistia aula 

em outro período, mesmo não sendo na série em que estava matriculado, realizando 

atividades definidas pelo professor que o encaminhou para a compensação de ausências 

com o acompanhamento de um professor ou da coordenação. 

 Sobre o acompanhamento do aluno, cada sala possuía um caderno de registro, 

onde ficavam descritos os problemas de disciplina e as dificuldades pedagógicas para 

que os pais tomassem ciência nas reuniões bimestrais ou quando convocados pela 

escola. 

 Sobre a relação dos jovens com a família foi detectado pela escola que possuíam 

relação difícil com os pais. Individualmente os alunos apresentavam-se tranqüilos, mas 

em grupo surgiam alguns problemas de violência. A escola entendia existir falta de 

perspectiva para o futuro desses alunos de uma forma geral, não enxergando um sentido 
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em estudar. A escola acabava servindo mais como um ponto de encontro com os 

amigos. 

 O entorno da escola é em grande parte formada por pessoas de nível sócio 

econômico baixo. O bairro não oferece nenhuma opção de lazer e cultura e é 

considerado muito violento. Apesar disso, a escola não se apresenta como espaço 

depredado, a não ser pelo roubo dos computadores. 

 O bairro possui muitas áreas não ocupadas que estão se transformando em 

depósitos de lixo e lugares ermos, contribuindo para o aumento da poluição ambiental. 

Por ser um bairro novo, existem necessidades básicas a serem supridas como 

canalização de rios, rede de esgotos, pavimentação de ruas, iluminação pública entre 

outras. 

 A escola, desde sua inauguração, tem sido o ponto de referência da comunidade 

com uma enorme procura, a qual não teve condições de ser atendida integralmente 

conforme apontado anteriormente. 

 Existe a participação das famílias nas atividades da escola através da APM, do 

Conselho de Escola, do trabalho voluntariado e do Conselho de Classe e série que se 

tornou participativo, no qual estão juntos direção, professores, coordenação, alunos e 

pais. 

Embora esteja localizada em um bairro extremamente pobre e violento, grande 

parte dos moradores possuía escolarização e ganhavam até 05 salários mínimos. 

 O comércio ainda é tímido e o bairro não apresenta nenhuma atividade de lazer, 

conta-se ainda com 03 escolas estaduais, 02 particulares, 04 municipais, 01 posto de 

saúde, 01 creche e 01 agência do correio. 

 A escola desde 2002 abriu seu portões aos sábados, domingos e feriados das 

8:00 às 22:00 horas para uso da quadra pelas famílias tendo uma grande freqüência. 

 A Figura 12 traz uma visão de reunião do Conselho Participativo. 
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Figura 12 – Conselho participativo – uma nova realidade 

 
Fonte: Projeto Países Conselho de Classe Participativo – 2º semestre 2003. 

 

 O conselho participativo passou a vigorar desde 2002 quando do ingresso da 

atual direção e ocorre uma vez no ano no segundo semestre, normalmente no mês de 

agosto sendo realizado em 17 dias, considerando que as turmas do ensino fundamental 

são 17. Um dia é destinado para cada turma, sendo que os alunos recebem as 3 

primeiras aulas e posteriormente com exceção da sala que ficará em conselho todas as 

outras são dispensadas para que todos os professores possam participar sendo que as 

disciplinas do currículo contam com oito matérias que são: Português, Matemática, 

Inglês, Artes, História, Geografia, Educação Física e Ciências.  

 O conselho participativo conta então com a participação dos pais, alunos, 

professores, direção e coordenação e transcorre inicialmente com a abertura feita pela 

direção da escola, depois com uma exposição aos pais do que os alunos aprenderam 

durante o semestre. Posteriormente é apresentado um panorama sobre o desempenho 

dos alunos de uma forma geral e por fim a realização de um trabalho mais 

individualizado segundo as necessidades de cada aluno. Também ocorre participação 

dos alunos apresentando o resultado dos projetos que foram ou estão sendo 

desenvolvidos na escola como também os pais podem fazer declarações sobre o 

desempenho dos professores e o trabalho que a escola está realizando. 
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Segundo a direção da escola esse tipo de conselho proporcionou uma grande 

melhoria no comportamento dos alunos assim como das notas devido ao fato de incutir 

maior responsabilidade neles para os estudos. Esta responsabilidade está relacionada, 

ainda, ao fato de que nenhum aluno deseja que o pai receba informações negativas ao 

seu respeito principalmente porque todos os professores estarão afirmando a mesma 

coisa. Mantem-se, pelo menos formalmente, a aparência de cobrança pela 

aprendizagem. 

 A princípio houve resistência por parte dos professores como já foi ressaltado 

anteriormente. De acordo com a direção esta resistência ocorria devido ao medo dos 

professores enfrentarem críticas dos alunos e dos pais e por terem de mudar sua postura 

com relação aos alunos. Essa resistência ocorreu principalmente por meio das faltas dos 

professores coordenadores das salas que se negavam a organizar esse trabalho. 

 Os próprios pais dos alunos, num primeiro momento, consideravam a realização 

do conselho participativo como perda de tempo e de aulas para os alunos mas, segundo 

a direção, essa postura durou apenas no primeiro ano da sua realização. Posteriormente 

os pais passaram a elogiar o tipo de trabalho desenvolvido pela escola. 

 Na organização do conselho participativo a direção junto com os professores 

atualmente procuram manter um caráter formal na realização das reuniões no sentido de 

demonstrar a seriedade e importância desta atividade, sendo que essas reuniões chegam 

a contar com 90%  de participação dos pais atualmente. 

 Como o conselho participativo só ocorre no segundo semestre do ano no 

primeiro semestre são realizadas reuniões para dar ciência aos pais dos alunos que 

apresentam problemas de notas e precisam participar dos projetos de reforço assim 

como da semana pedagógica que é realizada pela escola no final do primeiro semestre. 

Essa semana tem o intuito de trabalhar com os alunos que não conseguiram atingir as 

médias necessárias durante o processo regular de aulas sendo realizada no mês de julho 

próximo ao período de férias. Durante essa semana aqueles alunos que não possuem 

problemas de aproveitamento são dispensados ficando apenas aqueles que precisam de 

recuperação, sendo que este trabalho é desenvolvido em todas as disciplinas. 
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2.3. A equipe pedagógica e seu trabalho 

 

A escola não possui o módulo de profissionais previstos pela Secretaria Estadual 

da Educação atendido, apresentando uma defasagem de pessoal, o que prejudica o 

desenvolvimento do trabalho da escola tanto na organização da vida escolar dos alunos 

e ex-alunos como a vida funcional dos professores. 

Conta atualmente com 01 diretor titular, 02 vice-diretoras e 01 coordenador 

pedagógico, 01 secretário de escola, 02 agentes de organização escolar. 

Na falta de professores a escola não possui um número de professores eventuais 

que possam atender essa lacuna. 

Em 2003 a coordenação pedagógica desenvolveu uma proposta de trabalho com 

o objetivo de colaborar com a equipe escolar para o aprimoramento do processo ensino-

aprendizagem, segundo seu próprio texto. Seu plano de ação então configurou-se em: 

- Trabalhar sistematicamente com o material da TV escola. 

- Fazer contato com a Faculdade Cantareira para estabelecer parceria a fim de dar 

continuidade ao projeto de educação ambiental da escola. 

- Inscrever a escola para receber assessoria em educação ambiental da SEMAB. 

- Estabelecer parcerias com a Secretaria da Cultura, escolas particulares, igrejas e outros 

para montar um coral na escola. 

- Estudar, nos HTPCs, os pressupostos da teoria das inteligências múltiplas e construir 

com os professores propostas de aplicação. 

- Estudar, com os professores as obras: Os sete saberes necessários a educação do 

Futuro, de Edgar Morin, e Dez novas competências para ensinar, de Philippe Perrenoud. 

- Estudar, nos HTPCs, a relação professor e aluno do ponto de vista dos estudos 

contemporâneos em ciências humanas. 

 

 Este foi um plano voltado para a formação dos professores. Procurava aproveitar 

os horários disponíveis para realizar um aperfeiçoamento a partir de estudos que 

interessem e contribuam para sanar as dificuldades dos professores. Este trabalho não só 

é desenvolvido a partir de leituras apresentadas pela coordenação pedagógica assim 

como esta procura o auxílio de grupos externos que possam contribuir com a escola. 

 Para acompanhar o desenvolvimento do seu trabalho propôs uma avaliação 

sistemática e contínua, além da organização de gráficos de aproveitamento para análise 
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em grupo e estabelecimento de novas estratégias para lidar com as dificuldades 

detectadas. 

 Em 2004 houve mudança de coordenação pedagógica com nova proposta de 

trabalho que envolvia:  

- Ser mediador entre direção, professores, funcionários, alunos e comunidade 

promovendo a integração entre as parte. 

- Organizar os horários de HTPC, garantindo a reflexão, atualização e troca de 

experiências. 

- Subsidiar os trabalhos didáticos e pedagógicos. 

- Observar a prática pedagógica adotada pelos docentes e sempre que necessário 

levantar discussão em grupo, em busca de soluções. 

- Acompanhar o trabalho dos docentes desenvolvido em sala de aula. 

- Desenvolver projetos referentes a retenção e evasão, assiduidade e aproveitamento. 

- Desenvolver projetos que estimulem comportamentos éticos tais como cooperação e 

respeito. 

Figura 13 – Encontro dos professores – trabalho voltado para a auto-estima dos 
professores. 

 
 

 

 
Fonte: Documentação da Escola sobre Reunião Pedagógica: Reunião Pedagógica realizada em março de 

2004. 

 



 77

 Já a proposta de 2004 mudou o perfil de interesse da coordenação que como 

pode ser constatado a partir dos objetivos elencados acima é um trabalho mais voltado 

para o acompanhamento e controle do trabalho do professor seja no acompanhamento 

das suas aulas e principalmente na questão do rendimento dos alunos. 

Figura 14 – Atuação dos professores nos trabalhos pedagógicos – atividade prática 

 
 

Figura 15 – atividade pedagógica – estudo teórico 

 
 
Fonte: Figuras 14 e 15 – Documentos sobre Planejamento Escolar de 2003 e 2004. 
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 Analisando as propostas de 2003  e 2004 constata-se algumas alterações na 

forma de conduzir o trabalho realizado com os professores que num primeiro momento 

era o de formação e no segundo foi a questão do controle que aparece fortemente no 

discurso da coordenação, fato este provavelmente relacionado à preocupação de 

diminuir os índices de repetência e mesmo diminuir o número dos alunos que 

participavam dos projetos de reforço e recuperação. 

 Por outro lado, a questão da valorização da auto-estima não desaparece, pelo 

contrário esta é uma temática que se apresenta de forma relevante do discurso da equipe 

técnica direcionada aos professores assim como dos professores com relação ao alunado 

como se verifica na Figura 13. 

 

2.4. Associação de Pais e Mestres (APM) e Conselho de Escola 

 

 Segundo os objetivos estabelecidos no Plano de Gestão, a APM tem por 

finalidade integrar a escola e famílias, sendo composta de professores, pais e alunos. 

 As reuniões da APM acontecem normalmente junto com o Conselho de Escola, 

onde são decididas as atividades a serem desenvolvidas durante o ano, faz-se avaliação 

das decisões anteriores, atendimento a alunos carentes, aconselhamento a alunos  com 

problemas disciplinares e aplicação de recursos financeiros. 

O conselho de escola é visto como uma órgão auxiliar da unidade  e é composto 

de 25% de pais, 25% de alunos, 40% de professores, 5% de técnico-pedagógico e 5% de 

funcionários. 

 Entre as decisões tomadas pelo conselho estão: organização dos horários, uso de 

uniforme, soluções para alunos carentes, contribuições para APM, conversa com alunos 

com problemas de disciplina, aconselhamento aos pais, decisões de empréstimo do 

prédio, parcerias, mudanças na grade curricular, regimento escolar e conceitos 

avaliativos. Estes foram alterados em reunião do conselho de escola substituindo as 

notas de 01 a 10 para P, S. e NS (Plenamente Satisfatório, Satisfatório e Não 

satisfatório). 

 

 



 79

Figura 16 – Uma relação democrática 

 
Fonte: Documentos da E.E. 2003 sobre Conselho de Escola. 

 

 Cabe ressaltar que esse tipo de participação como o demonstrado na Figura 16 

não ocorre em todas as reuniões de Conselho de Escola mas sim apenas em momentos 

que requer decisão de uma grande mudança na organização da escola, sendo que 

normalmente o número de participantes do conselho é de quarenta representantes 

votantes que foram eleitos entre seus pares. 

Também não se pode deixar de ressaltar que o conselho de escola e a associação 

de pais e mestres possuem uma nova representação no âmbito desse espaço escolar uma 

vez que as tomadas de decisão não ocorrem de forma vertical mas sim a partir da 

participação dos envolvidos com a escola. Sendo assim a postura da direção também é 

algo diferenciado, tem que ser capaz de organizar, coordenar e atender os interesses dos 

diversos segmentos envolvidos o que significa saber trabalhar com conflitos, 

questionamentos e intervenções. Situação esta muito diferente daquela exposta por 

Vanilda Paiva na qual o diretor só era requisitado em última instância para resolver 

problemas pertinentes à realidade escolar e suas decisões ocorriam normalmente de 

forma individual.  

 

 

 

 



 80

2.5. Corpo Docente 

 

Até 2002 a escola conseguiu manter a mesma equipe durante 03 anos, mas em 

2003,  mais de 50% do quadro de professores alterou-se devido à atribuição de aulas na 

Diretoria de Ensino. Contava em 2004 com um quadro de 77 profissionais do qual 

faziam parte os professores de reforço e recuperação selecionados pela direção da 

escola, que procurou contratar professores que já haviam trabalhado na escola  ou 

trabalhavam como eventuais para facilitar o contato com os alunos e os professores da 

sala regular. 

 Em 2003 a escola contou com quatro professores de reforço para o ensino de 

Matemática no período da manhã e cinco de Português. Em 2004 o reforço ficou restrito 

às turmas de Português no primeiro semestre devido à preocupação da escola com os 

altos índices de crianças com problemas de alfabetização, leitura e escrita contando com 

três professores para o ensino fundamental e um para o ensino médio e no segundo 

semestre de 2004 o reforço de Matemática voltou a ser incluído com a abertura de 

quatro turmas de reforço. Segundo a direção da escola isso só ocorreu devido ao fato de 

muitos problemas relacionados a alfabetização, leitura e escrita já terem sido resolvidos 

ou amenizados. 

 Com relação aos professores que trabalhavam no projeto de reforço e 

recuperação, constatou-se que eram recém egressos da universidade e iniciantes no 

magistério. Essa situação fez com que o projeto de reforço e recuperação, assim como o 

trabalho como professores eventuais, fossem sua primeira entrada na escola. 

 Das três professoras que trabalharam o projeto de reforço no ensino fundamental 

em 2004 duas já o faziam deste 2003 e uma apenas ingressou no ano de 2004. Duas 

possuíam formação em Pedagogia, sendo que destas apenas uma tinha maior habilidade 

para trabalhar com a questão da alfabetização justamente por isso foi a que desenvolveu 

o projeto junto com as turmas de 5ª série. A segunda professora trabalhou com as 

turmas de 7ª e 8ª séries e a terceira professora que é especialista na disciplina de 

Português também trabalhou com turmas de 7ª e 8ª séries. Cabe ressaltar que a pesquisa 

foi realizada a partir do acompanhamento das aulas das duas professoras com formação 

em Pedagogia que foram descritas pela direção da escola como sendo portadoras de 

uma personalidade maternal, calmas e mais sensíveis às necessidades dos alunos. 

O quadro de professores da escola está distribuído da seguinte forma:
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Quadro 5 – Caracterização das funções do professorado 

Prof.  reforço Prof.titular Prof. Titular 
no Ens.Fund. Prof.Contratado 

Prof. Com 
mais de 05 

anos na escola 
Prof. Lic.Curta 

08 19 14 58 18 02 
  

Lembrando que a escola possuía 30 salas de ensino médio, 17 salas no ensino 

fundamental, a maioria dos professores titulares de cargo e com maior tempo na escola 

lecionavam no ensino fundamental o que não acarretava o problema da rotatividade dos 

professores que é um dado a mais que deveria contribuir para sanar os problemas de 

aprendizagem dos alunos. E ainda sobre o trabalho desenvolvido pelos professores a 

questão da avaliação que é um elemento importante para ser citado nesta pesquisa esta 

mais voltada para as atividades em sala de aula seja em duplas, individual ou em grupos 

como também em atividades mais amplas que envolve um trabalho interdisciplinar que 

são os projetos  desenvolvidos pela escola, o qual também requer avaliação da 

participação dos alunos que é realizada pelo professor coordenador e a nota que este 

atribui é adotada por todos os outros professores com o mesmo peso das atividades 

específicas de sala de aula. Segundo declaração da direção da escola, o que esta equipe 

vem realizando é a experimentação de vários métodos e a adoção de diversas correntes 

pedagógicas conforme estes se adequem as necessidades do grupo. 

Até o presente momento foi exposto um quadro geral sobre a organização da 

escola, algumas de suas práticas e seus atores. Cabe ressaltar que essa escola e sujeitos 

fazem parte de um processo de construção que sofre constantes interferências da 

sociedade e do poder público a partir das políticas educacionais. Guarda certas 

características da escola tradicional mas vem sofrendo alterações. 

 Ao mesmo tempo em que a escola procura atender as necessidades do local de 

que fazem parte alunos e pais, também trava uma batalha constante com as políticas 

educacionais tentando se adequar a elas. Mas o que não pode ser esquecido, conforme 

exposto sobre cultura escolar, é o fato de que os personagens que fazem parte desse 

processo são ativos, portanto interferem e reelaboram aquilo que recebem. 

 As preocupações que apareceram nos discursos da direção, coordenação e dos 

professores e expostos no Plano de Gestão Escolar não podem ser desvinculados dessa 

cultura escolar, isto é, a preocupação com relação a auto-estima, os projetos 

pedagógicos, os conselhos participativos, a formação e o controle do trabalho do 
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professor, não são organizações aleatórias, mas fazem parte de um longo processo que 

foi e vêm elaborando e moldando o discurso atual, ou seja, eles simplesmente não 

surgiram mas vêm sendo construídos numa relação dialética. 
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CAPÍTULO III 
 

As atividades de reforço e recuperação 
 
 Neste capítulo estão dispostos os dados referentes ao modo pelo qual os dados 

foram organizados em três chaves de análise, ou seja, como é feita a seleção dos alunos 

para os projetos de reforço e recuperação, como se desenvolve o processo de ensino 

dentro dos projetos e por fim como são realizadas as avaliações para que os alunos 

encaminhados para o reforço retornem à sala de aula regular. 

 Esses dados foram obtidos a partir da legislação, entrevistas, observação de aula, 

registros nos diários e acompanhamento de conselho de classe e série, fazendo-se a 

triangulação dos dados conforme apontam Ludke e André (1986). 

 

 
3.1. Sobre a seleção dos alunos para as turmas de reforço e recuperação. 
 
  

Com a lei 5692/71 a recuperação do aluno aparecia relacionada às defasagens de 

conteúdo dos alunos, o que deveria ser feito entre os períodos letivos regulares de 

acordo com o artigo 14, podendo a recuperação também acontecer em virtude da 

freqüência e aproveitamento insuficientes.  A intenção era oferecer ao alunado um 

atendimento específico naquelas matérias em que tinha dificuldades. 

 Na década de 1980 a recuperação ainda era colocada com o propósito de resgatar 

conteúdos como reflexo do desempenho insuficiente nas avaliações desse tipo. 

 Na década de 1990, antes mesmo da promulgação da atual LDB, já aparecia uma 

resolução referente aos projetos de reforço e recuperação (RE. 49 São Paulo, 1996). Sua 

preocupação estava centrada na superação das dificuldades de ensino e de 

aprendizagem. A partir desse período as aulas de reforço e recuperação começaram a 

funcionar fora do período regular de aula. O atendimento deveria ser realizado àqueles 

alunos com defasagens ou lacunas claramente diagnosticadas que não foram possíveis 

de serem resolvidas durante o processo normal de recuperação em sala de aula, pois 

ainda estávamos sob a vigência dos conceitos da 5692/71. 

 Essa mesma resolução determinou não só o tipo de aluno a ser encaminhado 

para o reforço como também a organização das classes de reforço que poderiam ser 

formadas por alunos de classes diferentes de uma mesma série ou de séries distintas 

com dificuldades ou necessidades comuns. 
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Em 1996 a Instrução DRHU 8/96 determinava o agrupamento de alunos por 

série ou por dificuldades, envolvendo diferentes classes ou séries. Em 1998, a partir das 

Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais, a idéia da obrigatoriedade de 

realização de atividades de reforço e recuperação para todos os alunos, em todas as 

disciplinas em que o aproveitamento fosse considerado insatisfatório, foi novamente 

retomada. 

Na LDB de 1996, Lei 9394/96, a idéia de recuperação da aprendizagem no que 

tange ao conteúdo continua, mas novos elementos surgem, ou seja, formas de 

recuperação relacionadas às habilidades e competências. 

Para isso o encaminhamento dos alunos passou a ser orientado conforme a 

Resolução da SEE (São Paulo, 2002) e Resolução da SEE (São Paulo, 2004) que 

estabeleceram a responsabilidade do conselho de classe e série que encaminhará os 

alunos para os projetos de reforço e recuperação paralela a partir de uma avaliação 

diagnóstica, mas toda a equipe escolar deve estar envolvida, ou seja, a direção da escola, 

coordenação, professores da classe e disciplina, docentes responsáveis pelas aulas de 

recuperação, conselhos de classe e série e diretoria de ensino. 

 A partir do conhecimento dessas orientações legais sobre os projetos de reforço 

e recuperação foi realizado, então, o acompanhamento em uma escola da rede estadual 

de ensino. 

 A pesquisa na escola referente ao projeto de reforço e recuperação iniciou-se no 

segundo semestre de 2003 e teve continuidade em 2004 a partir das observações das 

aulas de reforço e recuperação, acompanhamento dos registros de diários de classe e 

entrevistas com os professores envolvidos. 

De acordo com o projeto de gestão escolar da escola apresentado neste trabalho 

estabeleceu-se um plano de recuperação paralela e garantiu-se o funcionamento do 

projeto de reforço aos alunos que apresentassem maiores dificuldades de aprendizagem. 

Os alunos que deveriam participar do projeto seriam aqueles com defasagem ou 

dificuldade claramente identificada e não superada nas atividades de recuperação 

contínua desenvolvida sistematicamente no contexto das respectivas aulas. Neste 

contexto muito semelhante ao que está determinado pela 5692/71 apesar de fazer parte 

já das orientações da nova LDB de 1996. Estas dificuldades eram diagnosticadas pelos 

professores da sala normalmente nas reuniões de conselho de classe que separavam os 

alunos a fazer parte do projeto de reforço. 
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Segundo o Plano de Gestão Escolar de 2003, o Projeto de Reforço tem como 

público alvo alunos com dificuldades identificadas em Português no ensino fundamental 

e médio. 

O objetivo geral do Projeto de Reforço, segundo o documento apresentado à 

Diretoria de Ensino era o de garantir aos alunos de forma paralela, a superação de 

dificuldades específicas encontradas no desenvolvimento das aulas regulares, conforme 

se verifica no quadro sobre o projeto de reforço da escola contido no Plano Gestão 

Escolar de 2003, apresentado no Quadro 5 a seguir. 

A elaboração do projeto e o encaminhamento dos alunos foram de 

responsabilidade do conselho de classe e série, formando 21 turmas com 20 alunos 

aproximadamente, cujo critério de agrupamento foi a seleção por dificuldade e por série 

a partir de uma avaliação diagnóstica. O projeto deveria receber o acompanhamento do 

diretor da escola, do professor coordenador, supervisor da escola, professor titular da 

classe e do conselho de classe e série. 

Num total, a escola possui 600 alunos no ensino fundamental e foram 

encaminhados para o projeto de reforço e recuperação, no primeiro semestre de 2003, 

cerca de 263 alunos e 158 no segundo semestre, perfazendo um total de 416 alunos em 

2003. Com relação a esses números deve-se considerar que os alunos que, segundo a 

avaliação dos responsáveis pelo projeto (professores, coordenação e direção), não 

atingiram os avanços necessários num primeiro momento voltam ao projeto. Então, dos 

158 alunos que participaram do reforço no segundo semestre, muitos já constavam no 

primeiro semestre. 

O relatório do projeto de reforço de 2003 apresenta algumas novidades com 

relação à recuperação e ao reforço. Verifica-se que, além das dificuldades de 

aprendizagem relacionada aos conteúdos específicos, também foram apresentadas 

questões relacionadas à indisciplina, baixa auto-estima, timidez e problemas pessoais, 

sendo que todos os professores colocaram como objetivo primordial trabalhar primeiro 

com esses problemas para que o aluno aprendesse o conteúdo. A recuperação adquire, 

assim, características de orientação educacional, com forte ênfase nos aspectos 

psicológicos. 
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Quadro 6 - Projeto de Reforço e Recuperação da Escola 

 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Plano Gestão 2003 – Diretoria de Ensino Leste.  
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No segundo semestre de 2003 a partir da observação de algumas aulas de reforço 

e recuperação em turmas de 5ª, 6ª e 8ª séries de Português, pude identificar que os 

problemas que levaram os alunos ao reforço não diferiam daqueles apresentados no 

primeiro semestre, mas segundo a professora que já ministrava o reforço no primeiro 

semestre de 2003 para as turmas de 5ª série e continuou no segundo semestre a 

“participação dos alunos aumentou chegando quase a 100% de freqüência, o que está 

relacionado com o bom trabalho desenvolvido pela escola pos quando da ausência do 

aluno notifica-se a família para saber o motivo”. 

A direção da escola, tem consciência desse desvio de sentido pois a recuperação 

paralela é vista como uma nova chance para o aluno recuperar suas defasagens de 

aprendizagem, mas considera que “muitos alunos encaminhados para o reforço o são 

por problemas de indisciplina, não de aprendizagem”. 

 No primeiro semestre de 2004 os objetivos do reforço e recuperação ficaram 

restritos às deficiências relacionadas a Português. Segundo os professores a melhoria da 

leitura, do entendimento e da interpretação dos textos contribuiria para o melhor 

desempenho dos alunos nas outras disciplinas, inclusive em Matemática. 

 Nesse semestre foram acompanhadas as turmas de 5ª série, 7ª série e 8ª série do 

reforço, sendo que foram formadas quatro turmas de 5ª série com 20 alunos cada, duas 

turmas de 7ª série também com 20 alunos incluindo três alunos da 8ª série. O número 

menor de alunos da 8ª série foi justificado pela direção e pelos professores pelo fato de 

serem alunos da escola desde a 5ª série e já terem passado por vários processos de 

reforço e recuperação.  

Os alunos da 5ª série, segundo a professora do reforço que acompanhou essas 

turmas chegaram à escola nesse ano, na sua maioria, vindos da escola municipal, e não 

eram alfabetizados. Foi necessário um trabalho inicial  de conhecimento do alfabeto. A 

Figura 17 coletada em caderno de um aluno, é um exemplo dessa situação. 

Figura 17 
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Para a professora que ministrou as aulas de reforço para as 5ª séries, o processo 

de recuperação paralela e reforço “significam um resgate de uma falha do passado que 

está refletindo no presente e a participação do aluno no projeto de recuperação serve 

para melhorar sua auto-estima, uma vez que, quando chegam ao reforço estão se 

sentindo incapazes”. 

Segundo essa mesma professora o encaminhamento para o reforço era feito por 

todos os professores que acompanhavam aquele aluno, assim como com relação à 

recuperação e existia uma constante comunicação destes (professor do reforço e 

professor da sala),  e exemplifica: 

“o professor da sala fala se o aluno já está lendo. Quando é necessário 

marcar com a mãe é junto professor da sala e do reforço. A professora 

do reforço também fala para o professor da sala sobre seu rendimento.” 

 

E ainda, segundo essa professora, os alunos participavam do reforço por que 

“O aluno sabe da sua dificuldade e têm consciência que têm que 

melhorar. Existe uma cobrança para a participação do aluno sempre 

acompanhando as faltas e cobrando a presença. É a preocupação do 

professor quando o aluno falta de saber o que está acontecendo e ligar 

para ele poder comparecer.” 

 

Esse reforço da aprendizagem segundo a professora em questão significava 

garantir a qualidade de ensino, garantir que o aluno aprendesse, voltar nas dificuldades 

para não deixar falhas na aprendizagem do aluno e recuperar sua auto-estima. 

O encaminhamento dos alunos para o projeto de reforço segundo a professora do 

reforço que acompanhou as turmas de 7ª e 8ª séries, reitera-se que eram todos os 

professores que encaminham, mas, principalmente as professoras de Português, História 

e Matemática. Essa professora entendia o reforço e a recuperação como um mesmo 

processo, segundo ela  

“são sinônimos, sendo que servem para recuperar os alunos que têm 

problemas de aprendizagem ficando um horário a mais na escola para 

superar as dificuldades que foram diagnosticadas em sala de aula. São 

muitas vezes conteúdos básicos para o prosseguimento da 

aprendizagem.” 
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E ainda servia também para 

“mostrar ao aluno a aplicação de conteúdos significativos à sua atuação 

como cidadão na sociedade. Exemplo é a elaboração de cartas, abaixo-

assinados. Os conteúdos são dados para que sirvam na aplicação do seu 

dia a dia.” 

 

Sobre a participação dos alunos ela relacionou ao fato de que 

“os alunos participam do projeto de reforço porque eles mesmos sabem 

das dificuldades que possuem e participam do reforço para tentar 

superar essas dificuldades.” E ainda, para ela “a palavra mais correta 

seria recuperar não reforçar a aprendizagem do aluno. Recuperar seria 

o aluno buscar algo que ele perdeu e que seja significativo para ele. 

Nesse aspecto intervém o professor do reforço mostrando ao aluno a 

importância e a aplicação desses conteúdos na sua vida social.” 

 

Percebe-se nos depoimentos das duas professoras que ambas entendiam o 

reforço e a recuperação como um mesmo processo e que existia uma participação 

conjunta dos professores para encaminhar os alunos assim como acompanhamento do 

projeto por parte do professor da sala e também do professor do reforço sobre o 

desenvolvimento do aluno na sala de aula. Entretanto não ficou muito claro como 

acontecia esse acompanhamento; pelas observações eram mais conversas de corredor do 

que a existência de um momento específico para isso. 

A primeira iniciativa dessa professora, que também fazia parte do quadro da 

escola desde 2003, era a de procurar perguntar para a professora da sala sobre o motivo 

do encaminhamento para saber das dificuldades do aluno. Indicou maior participação 

dos professores de Português, História e Matemática para essa escolha; portanto estes 

também foram entrevistados. 

Estes concordaram também que era no coletivo que acontecia o encaminhamento 

dos alunos para o projeto de reforço e esta decisão ocorria a partir de uma avaliação 

diagnóstica dos alunos principalmente daqueles que apresentaram dificuldades de 

aprendizagem durante o 1º bimestre, ou seja, aqueles que tiveram baixo rendimento, 

mas não diferenciaram o reforço da recuperação paralela. Segundo esses professores 

serviam para sanar as dificuldades do aluno durante o bimestre. 
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Segundo as professoras reforçar a aprendizagem do aluno significaria 

“trabalhar mais especificamente com as dificuldades diagnosticadas em 

sala de aula, e a partir daí desenvolver outras formas de atividades e 

avaliação para atingir os alunos e alunas e sanar as dificuldades 

apresentadas, que no nosso caso, a maioria é leitura e escrita e 

dificuldades de interpretação.” 

  

Também é  

“dar suporte para que possa prosseguir seus estudos sem apresentar 

grandes dificuldades de aprendizagem, no ano letivo, e no vindouro.” 

  

E ainda 

“reforçar a aprendizagem de um aluno é dar a ele oportunidade de ser 

melhor, de acompanhar o desenvolvimento do outro em pé de 

igualdade.” 

 

Com relação à recuperação da aprendizagem seria 

“resgatar aquilo que ficou para trás, que ele já deveria saber, mas que 

por falta de compromisso do professor ou dos país, ele não aprendeu.” 

 

“é fazer com que ele perceba que é capaz de fazer sem a necessidade de 

haver uma nova recuperação, uma vez que, a primeira foi sanada, para 

que ele conseguisse acompanhar o grupo.” 

 

Com relação à participação dos alunos no projeto de reforço, as professoras 

responderam que eles participavam por que precisavam sanar suas dificuldades, não 

identificando de fato o interesse do aluno em participar, mas, uma necessidade de 

recuperação de conteúdos não assimilados para que pudessem acompanhar melhor a 

sala de aula melhorando assim sua auto-estima, uma vez, que não iriam se sentir 

diferentes dos outros alunos. 

O que fica constatado nos depoimentos das professoras da sala regular assim 

como do reforço é uma preocupação com a igualdade, no sentido em que todos na sala 

de aula têm que estar no mesmo nível de aprendizagem. Quando isto não acontece, 

aqueles que não conseguem atingir boas notas, devido a algumas dificuldades 
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apresentadas, têm sua auto-estima prejudicada. Elas só conseguem justificar pelo 

argumento psicológico seguindo a tônica do discurso que vem sendo veiculado há anos 

pela Secretaria da Educação. 

Os professores de Português, Ciências, Matemática, História e Educação 

Artística, que responderam questionários a respeito também não fizeram separação entre 

a recuperação e o reforço. 

Diferente dos professores do projeto de reforço e das professoras de Português, 

História que foram entrevistadas, todos esses professores responderam no questionário 

que o encaminhamento dos alunos para o reforço ou recuperação era feito pelos 

professores de Português e Matemática. 

Os professores responderam, ainda, que os alunos que participavam do reforço, 

o faziam devido às dificuldades de leitura e escrita, dificuldades graves relacionadas à 

alfabetização, problemas psicológicos, neurológicos e portadores de necessidades 

especiais. Estes participavam justamente porque devido a esses problemas não 

conseguiam acompanhar o restante da turma. Assim, na recuperação havia necessidade 

de recuperar notas, para acompanhar a média da sala de aula, uma vez que não 

atingiram os conceitos necessários devido a desinteresse ou assiduidade. 

Para esses professores esse processo de recuperar ou reforçar a aprendizagem 

dos alunos significava retomar conteúdos para que pudessem acompanhar a classe e 

melhorar seu aproveitamento. 

Segundo o coordenador pedagógico da unidade escolar, para a elaboração dos 

projetos de reforço existia uma orientação por parte da direção da escola e da oficina 

pedagógica. Essa orientação era feita em reuniões específicas para esse fim, 

comunicados internos e pelo supervisor da escola, que também recebia orientações por 

parte da oficina pedagógica assim como seguia as orientações contidas na LDB. 

O encaminhamento ocorria a partir do momento em que 

“é detectada a dificuldade do aluno e o professor vai estar orientando 
em sala de aula sobre que é preciso para sanar essas dificuldades ou 
indicar para o reforço. Quando o aluno faz uma atividade em sala de 
aula e não consegue é indicado para o professor que aplique uma 
recuperação paralela.” 

  

Sobre a elaboração dos projetos de reforço eles ocorriam dentro do seguinte 

processo:  
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“primeiro o professor detecta as dificuldades do aluno, numa segunda 
etapa são montadas as turmas por série, dependendo do número de 
alunos pode ser multisserial, em terceiro são traçados os objetivos, a 
metodologia e a justificativa e em quarto lugar o projeto é enviado para 
a diretoria para o supervisor homologar, sendo que, o projeto só 
funciona após a homologação, às vezes, volta de duas a três vezes até 
ser homologado. Segue no projeto os professores que são responsáveis, 
normalmente são os professores de português.” 

 

Enquanto isso as turmas de reforço não funcionavam e os alunos deviam ser 

atendidos em sala de aula regular. 

Para isso, com relação à recuperação, segundo o coordenador, os professores 

estariam cientes que a recuperação deveria ser contínua e paralela, sendo que, existiam 

professores que tinham consciência de que, quando aplicavam uma atividade e os 

alunos não iam bem, deviam aplicar uma nova avaliação. Portanto, ficava a cargo do 

professor fazer ou não. Não existia um projeto de recuperação, mas sim, as 

determinações legais que orientavam o trabalho do professor. Segundo o coordenador, 

não via preocupação do professor em realizar a recuperação, sendo que a maioria 

responsabilizava o aluno pelas suas dificuldades de aprendizagem. Por outro lado, essa 

situação era agravada por não haver condições de acompanhamento de fato do trabalho 

do professor devido à questão de tempo, sendo que, isso deveria ocorrer nos horários de 

HTPCs, mas devido aos vários assuntos tratados naquele momento, lá também esse 

assunto ficava prejudicado. 

  

A coordenação pedagógica procurou diferenciar reforço de recuperação paralela da 

seguinte forma 

“o reforço esta relacionado a  reforçar determinado conteúdo, como por 

exemplo, o professor trabalha expressão numérica e o aluno não 

consegue assimilar, no reforço o professor vai trabalhar isso com o 

aluno que não conseguiu assimilar na sala de aula devido a dificuldade 

de trabalhar individualmente o aluno com mais dificuldades.”  

 

E com relação à recuperação 
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“a escola favorece o aluno proporcionando uma hora antes da aula 

para cada disciplina em que o aluno tenha dificuldades além das 

atividades de recuperação contínua desenvolvidas na sala de aula ao 

longo do bimestre.”  

 

 Ainda sobre a seleção e organização dos projetos de reforço e recuperação a 

vice-diretora relatou receber orientação para a realização dos projetos de reforço 

confirmando o depoimento da coordenação pedagógica. Estas vinham principalmente da 

oficina pedagógica, com reuniões específicas para esse fim, e da resolução 42/2004, 

mas os projetos de reforço eram organizados de acordo com a necessidade da unidade 

escolar. 

Com relação à elaboração do projeto de reforço, embora seu depoimento não 

tenha diferido do já exposto pelo coordenador pedagógico mas sobre a recuperação 

acrescentou um dado relevante, qual seja, o da semana pedagógica: 

“de acordo com o calendário escolar, estabelecemos uma semana para a 

recuperação. Os professores através das avaliações definem os alunos que 

precisam ser recuperados. Durante esta semana estipulada, os professores 

trabalham somente com estes alunos revendo conteúdos, sanando as dúvidas, 

enfim, procuram dar condições aos alunos para que possam prosseguir e 

avançar.” 

 

 Essa medida criada pela escola parece ser uma relação diferente dentre as 

medidas existentes e já relatadas em alguns estudos revisados na introdução. Representa 

uma preocupação com os alunos desse ciclo e uma forma diferente da escola se 

organizar perante a realidade enfrentada. 

 Os grupos envolvidos tanto no processo de reforço quanto de recuperação eram 

a direção, a coordenação e os professores das séries. 

A escola, segundo a vice-diretora, procurava garantir o funcionamento dos 

projetos de reforço também fazendo com que os professores participassem das 

capacitações na oficina pedagógica, fornecendo um espaço físico adequado, orientando 

e acompanhando dia a dia seu funcionamento, comunicando aos pais a importância do 

projeto para que eles garantissem a freqüência dos alunos nas aulas. O mesmo processo 

ocorria com relação à recuperação. 
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A diretora da escola acrescentou dados sobre a elaboração e encaminhamento 

dos alunos para o projeto de reforço além das questões de legislação já citadas nos 

depoimentos anteriores. Disse existir uma discussão sobre o perfil do aluno realizada 

pelos professores envolvidos, direção e coordenação, durante a qual se fazia uma 

avaliação diagnóstica dos alunos. 

Se para encaminhar para o reforço essa avaliação diagnóstica ocorria, já para a 

recuperação não acontecia uma vez que, segundo a direção “é um trabalho realizado a 

partir dos resultados das avaliações dos alunos, não existe um projeto por escrito, 

depende de cada professor”.  

Depreende-se, dessas informações, uma diferença de tratamento no 

encaminhamento dos alunos pois os grupos envolvidos no projeto de reforço eram os 

professores, coordenação, direção, alunos e pais e para a recuperação apenas alunos e 

professor na relação da sala de aula. 

A direção da escola fez a seguinte separação entre reforço recuperação:  

 

Sobre o reforço disse que 

“o aluno tenta num outro espaço, com outra metodologia aquilo que ele 

não conseguiu desenvolver no processo regular, o momento do reforço 

esta relacionado a questões que ficaram para trás, sanar dificuldades 

que o próprio sistema impôs com a progressão continuada sem uma 

capacitação específica que levou a perda da importância de avaliar o 

aluno.” 

 

Já a recuperação, segundo ela 

“passa por um processo de conhecimento, de oportunizar ao aluno o que 

ele não conseguiu assimilar.” 

  

Para o funcionamento do projeto de reforço a direção da escola declarou que  

“garante os horários diferentes dos habituais nos períodos, garante 

espaço físico, compromisso dos pais, cobrança com relação aos 

professores, acompanha a freqüência dos alunos e disponibiliza o grupo 

operacional para colaborar com os materiais necessários.” 
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Podemos concluir do relatado, até aqui, que existem grandes divergências com 

relação ao que é descrito pelos professores do projeto de reforço com os professores da 

sala de aula, o depoimento da coordenação, vice-direção e o da direção. A escola, no 

seu todo, não tem clareza quanto a esses processos e à relevância das informações 

partilhadas em todas as circunstâncias dando-se maior destaque ao “projeto reforço” do 

que ao restante do dia-a-dia da escola. 

 Outros aspectos importantes são os que dizem respeito aos conceitos que 

apareceram no entendimento desses professores, coordenação e direção sobre o reforço 

e a recuperação, que voltam-se para uma educação centrada no conteúdo, numa 

condição homogênea e no modo pelo qual a dificuldade de aprendizagem continua 

atribuída ao aluno na maioria dos depoimentos. 

  . 

3.2. Processo de ensino na sala de reforço 

  

Estudos realizados na década de 1980 já apontavam que o desenvolvimento de 

processos de recuperação passavam por levantar as fontes de defasagem do aluno como 

as já descritas por Souza e Goldberg a respeito da falta de hábito de estudo, dificuldade 

de leitura, compreensão de textos, falta de domínio de pré-requisitos entre outros, no 

entanto, determinando a recuperação como uma forma de revisão de conteúdos. 

Na LDB de 1996, Lei 9394/96, a idéia de recuperação para o alunado de todo o 

país apresenta-se no contexto do processo de ensino aprendizagem, como forma de 

sanar os problemas dos alunos com defasagem, que não são aquelas relacionadas apenas 

aos conteúdos, como também às habilidades e competências e juntando-se à 

recuperação o conceito de reforço também se fortalece. 

A partir do estudo realizado na escola estadual no ensino fundamental pode ser 

verificado que ficou decidido que as aulas de reforço enfatizariam mais a leitura, escrita 

e interpretação. Em reunião de conselho de escola decidiu-se pela realização da semana 

pedagógica, visando a recuperação do alunado. Nessa semana estavam dispensados de 

aula aqueles alunos que conseguiram atingir as médias necessárias atribuídas de acordo 

com as menções e conceitos - P – Plenamente Satisfatório / S – Satisfatório/ NS – Não 

Satisfatório - ficando apenas os alunos que necessitassem recuperar seu rendimento 

como também aqueles que possuíssem problemas com excesso de faltas. Essa semana 

envolvia todas as disciplinas do currículo: Português, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Artes e Inglês. 
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Conforme se verifica no Quadro 6 sobre o Projeto de Reforço já descrito no 

Plano de Gestão Escolar 2003, as dificuldades e defasagens a serem superadas pelo 

grupo de alunos selecionados eram aquelas relacionadas com leitura e interpretação, 

escrita e produção de texto, as quais deveriam ser trabalhadas a partir de aulas 

diferenciadas, de forma a incentivar nos alunos o interesse pela leitura e produção de 

textos. Essas defasagens seriam trabalhadas a partir da leitura de jornais, revistas e 

livros paradidáticos e produção de textos nas mais variadas formas. 

No caso da disciplina de Matemática seriam as quatro operações, tabuada, regra 

de sinal e leitura (interpretação dos problemas e dos enunciados). 

Como já foi ressaltado anteriormente, além das questões relacionadas ao 

conteúdo, de acordo com o relatório dos professores que ministraram o projeto de 

reforço no ano de 2003 também seriam tratados problemas referentes a indisciplina, 

baixa auto-estima, timidez e problemas pessoais. Segundo esse mesmo relatório resolver 

esses problemas seria primordial para que o aluno pudesse aprender o conteúdo. 

A professora do reforço, durante o primeiro semestre de 2003 que ministrou 

Língua Portuguesa para a 6ª série, disse que  

“incentivou a oralidade para o aluno perder o receio e a timidez de se 

expressar para facilitar a inclusão do mesmo na sala de aula e na 

sociedade”.  

 

Outro professor relatou que 

“as dificuldades de aprendizagem estão relacionadas às incertezas e 

inseguranças do aluno, portanto deve-se trabalhar a auto-estima”.  

 

Já a professora de Matemática dessa mesma turma disse que o 

“trabalho para melhorar a auto-estima está relacionado ao fator timidez 

e o medo do professor humilhá-los perante a sala, o que afetava o mau 

desempenho na disciplina”. 

 

 A professora de Português da sala de reforço identificou, ainda, a questão da 

indisciplina como fator preponderante para a aprendizagem relatando que 

“mediante as reflexões realizadas em grupo abordei questões sobre o 

relacionamento interpessoal, indisciplina, salientando sempre que estas 
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são fundamentos para o bom desenvolvimento acadêmico e pessoal de 

cada indivíduo”. 

  

Sobre os problemas pessoais, a professora que ministrou Língua Portuguesa para 

as 5ª e 6ª séries, ainda no primeiro semestre de 2003, fez um relato de algumas 

dificuldades enfrentadas no dia a dia pelos alunos as quais interferem no 

desenvolvimento do trabalho em sala de aula como, por exemplo, o caso de um aluno, 

que numa conversa identificou que possuía muitas responsabilidades:  

“ele tem um padrasto do qual ele diz que gosta, mas tem que acordar 

todo dia às 7:00 para levar sua irmã de oito anos na escola, quando 

chega tem que lavar a louça, cuidar da casa e das outras irmãs uma de 

nove e a outra de sete anos. Ele não tem tempo para brincar por isso 

quando chega à escola leva tudo na brincadeira e, conseqüentemente, 

tem um baixo aprendizado”. 

 

Outro caso é o do  

“aluno que possuía um trauma de ter visto a polícia prendendo seu pai e 

ainda do aluno que sentia falta da mãe que passava a maior parte do seu 

tempo se ocupando da avó que estava doente e a criança ficava um 

pouco abandonada.” 8

 

 Com respeito à metodologia de trabalho para lidar com as dificuldades tanto de 

conteúdo quanto pessoais foram relatados pelos professores de Português e Matemática 

o desenvolvimento da leitura, interpretação e escrita assim como atividades com várias 

linguagens para diversificar as aulas, incentivo da oralidade, melhora da auto-estima e 

da indisciplina. 

 Nesse primeiro semestre, segundo os professores do reforço, a participação dos 

alunos foi muito pequena com uma baixa freqüência e recuperação insatisfatória como 

pode ser observado nos números do Quadro 7 que segue, retirado como se encontrava 

no relatório. 

 No segundo semestre de 2003 foram observadas aulas dos professores de 

Português do projeto de reforço e recuperação nas turmas de 5ª, 6ª e 8ª séries. Os temas 

                                                 
8 Os depoimentos grifados no texto foram extraídos do relatório final elaborado pelos professores  que 
ministraram reforço e recuperação em 2003. 
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a serem desenvolvidos no reforço não diferiam dos já apresentados no primeiro 

semestre; entretanto, pode ser constatada maior participação dos alunos nas aulas nesse 

período. 

 

Quadro 7 – Resultado final do relatório de avaliação em 2003.9

Turma Disciplina 
Nº de 

alunos 

% 

freqüentes

% 

recuperados 

6ª série Matemática 20 80 35 

Fundamental Português 23 82,6 26 

6ªsérie Português 18 61,5 22 

8ªsérie Português ? 35 10 

7ª e 8ªséries Matemática 20 65 60 

8ªsérie Matemática 19 75 50 

Fundamental Português 21 ? ? 

Fundamental Matemática ? 100 33 

Fundamental ? 25 30 10 

7ª e 8ªséries Matemática 20 65 60 

6ªsérie Matemática 20 80 25 

5ª série Matemática 24 ? ? 

5ª série Português 20 90 30 

5ª e 6ªsérie Português ? 90 45 
Fonte: Relatório do projeto de reforço do ano de 2003. 

 

As atividades desenvolvidas na turma de 5ª e 6ª séries foram: leitura 

(interpretação de textos de revistas, músicas e poesias), redação e ditado. 

 A metodologia utilizada era a pesquisa de um determinado assunto discutido em 

sala de aula. Posteriormente realizava-se a correção nos cadernos ou em lousa. 

 A professora do reforço das 5ª e 6ª séries de Português identificou que o motivo 

de os alunos não conseguirem melhorar a aprendizagem estaria relacionado à falta de 

acompanhamento da família (estudo em casa) e à necessidade de maior 

                                                 
9 No quadro as referências sobre o ensino fundamental ocorreram segundo a direção da escola devido ao 
fato de serem séries multiseriadas, sendo que a descrição por série era realizada apenas até quando 
reuniam-se três turmas. Sobre os pontos de interrogação esta não se lembrava do motivo para que se 
pudesse esclarecer. 
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acompanhamento de um psicólogo e de um fonoaudiólogo. A professora não relacionou 

a dificuldade de aprendizagem à inadequação do processo de ensino regular. 

No primeiro semestre de 2004 os objetivos do reforço e recuperação ficaram 

restritos às deficiências relacionadas a Português. Segundo os professores, a melhoria da 

leitura, do entendimento e da interpretação dos textos contribuiria para o melhor 

desempenho dos alunos nas outras disciplinas, inclusive em Matemática. Foram 

acompanhadas as turmas de 5ª série, 7ª série e 8ª série.  

Normalmente a separação das turmas ocorria pela divisão em séries não por 

dificuldades. Mesmo a formação de turmas multisseriadas estava mais relacionada ao 

fato de preencher o número de 20 alunos necessários para a formação de cada turma do 

que por questões pedagógicas. 

A professora de Português das 5ª séries desenvolveu atividades tais como: letras 

do alfabeto, exercício de completar com b ou be; separação de sílabas, ditados, família 

das sílabas, leitura de pequenos textos, e a construção de uma redação. Nessas aulas foi 

possível observar uma grande freqüência dos alunos, em alguns momentos chegando a 

atingir 100%. 

O trabalho da professora, devido às dificuldades dos alunos, era realizado a 

partir de uma orientação individual dos alunos em sua mesa. Iniciava suas aulas 

passando a lição do dia em lousa, depois determinava um tempo para sua realização e, 

por fim, sua correção em lousa, sendo que o aluno fazia sua própria correção no 

caderno, depois verificado pela professora. Nas suas correções a professora sempre 

procurava utilizar palavras de estímulo ao aluno, dando parabéns aos alunos que haviam 

acertado. 

O instrumento básico de trabalho dos alunos era o caderno, tanto para as 

atividades do dia-a-dia como para as tarefas de casa. Tal instrumento, pelas 

características do que ali se escrevia pode ser considerado um dispositivo sem autor 

conforme aponta Chartier (2002) com a função de dispositivo de treinamento como se 

verá nas figuras, ou seja, baterias de exercícios repetidos ou repetitivos para fixação de 

certas noções adquiridas. 

As figuras 18 e 19 exemplificam os tipos de exercícios que os alunos fizeram 

nesse início de trabalho durante o mês de maio.  

Verifica-se, por esses dois excertos dos cadernos dos alunos, que na 5ª série os 

alunos, de fato, estavam reiniciando seu processo de alfabetização pela silabação. São 
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exemplos de exercícios iniciais com o alfabeto em que a professora fazia uma linha com 

as letras e sílabas e depois o aluno copiava nas linhas abaixo. 

 

Figura 18 – Excertos extraídos com exercícios sobre o alfabeto 

 
 

 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série. 
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Figura 19 – Excertos com exercícios para grafia das letras do alfabeto 

 
 

 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série. 

 

O conjunto das figuras apresentadas a seguir representa as atividades de alunos 

da 5ª série realizadas durante os meses de junho e julho. Verifica-se o mesmo esquema 

de trabalho da professora passando a tarefa no caderno do aluno e cópia das letras e 

sílabas de todo o alfabeto Figura 20 a 25 em seu conjunto assim como a Figura 26 em 

que a tarefa para casa tinha as mesmas características. 
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Figura 20 

 

 
 

 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série. 
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Figura 21 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série. 
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Figura 22 

 

 

 

 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série do reforço. 
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Figura 23 

 
 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série do reforço. 
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Figura 24 

 

 
 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série do reforço. 
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Figura 25 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série do reforço. 
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Figura 26 – Tarefa de casa 

 
 

 

 

 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série do reforço. 
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As Figuras 27, 28, 29 e 30, o conjunto da Figura 31 a Figura 36 são 

representativas de outros tipos de atividades observadas durante o processo de ensino. 

Verifica-se que nessas figuras estão exercícios de diferente natureza demonstrativo do 

atendimento diversificado dado aos alunos da 5ª série. 

A Figura 27 exemplifica uma redação para os alunos que já estavam em 

melhores condições quanto ao Português, quando comparado ao das Figuras anteriores. 

Entretanto é visível o número de palavras erradas na redação e o esquema de texto bem 

inicial. A Figura 28 também representa um texto bem simples relatando o primeiro dia 

da aula de reforço. 

Já as Figuras 29 e 30 representam tipos de exercícios mais simples de leitura e 

cópia de palavras, reconhecimento e recorte de sílabas do alfabeto no mesmo esquema 

de escrita pela professora e cópia dos alunos. 

O conjunto composto pela Figura 31 a 35 exemplifica a continuidade do 

processo de alfabetização com as sílabas crescentemente dificultadas com l e r 

intercalados e na Figura 36 as palavras completas com uso de tais sílabas. 

A leitura dos alunos se dava em histórias de livros infantis, na sala de aula, e o 

aluno deveria, no final, escrever sua interpretação do texto em seu caderno conforme 

Figura 37. Em alguns momentos a professora interrompia o trabalho com recados no 

sentido que o aluno deveria pensar para escrever e utilizar muitas palavras. 
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Figura 27 

 
 

 

 

 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série do reforço. 

 



 111

Figura 28 

 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série do reforço. 
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Figura 29 

 
 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série do reforço. 
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Figura 30 

 
 

 

 

 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série do reforço. 
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Figura 31 

 
 

 

 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série do reforço. 
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Figura 32 

 
 

 

 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série do reforço. 
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Figura 33 

 
 

 

 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série do reforço. 
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Figura 34 

 
 

 

 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série do reforço. 
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Figura 35 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série do reforço. 
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Figura 36 

 
 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série do reforço. 
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Figura 37 – Exemplo de texto utilizado para leitura dos alunos de 5ª série 

 

 

 
 

 
Fonte: Cadernos dos alunos da 5ª série do reforço. 
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Ainda sobre as atividades desenvolvidas durante o reforço das 5as séries, a 

professora também apontou a leitura de livros e interpretação. Segundo ela o aluno 

também executava outras atividades tais como 

“lê o livro, faz resumo no caderno, ditado que é corrigido pela 

professora, às vezes pelos alunos olhando no dicionário. Faz redação 

para trabalhar pontuação e ainda coloca na lousa o alfabeto, forma 

família de palavras, pede para os alunos recortarem de revistas palavras 

para trazer de casa. Estas são atividades de 1ª a 4ª série.” 

 

Segundo a professora a intenção era justamente que o aluno percebesse que eram 

atividades de séries anteriores para que tivesse noção das suas dificuldades. Como se 

houvesse necessidade disso! Os alunos sabem que têm dificuldades! 

As turmas de 7ª série e os alunos de 8ª série já não possuíam freqüência tão 

regular quanto as 5as séries, mas chegava a 60% de participação. 

 As atividades desenvolvidas nas aulas das turmas de 7ª e 8ª séries foram de 

produção de texto, em que os alunos escreviam cartas, redações, dissertações. Também 

foram trabalhados textos para interpretação e um pouco de gramática  (uso do discurso 

direto e indireto e uso da língua formal e informal). 

Segundo a professora, as atividades eram desenvolvidas segundo o ritmo do 

aluno, sendo a maioria de acordo com a condição individual. Não tinham intenção de 

atribuir notas, mas eram feitas apenas para o acompanhamento do aluno. 

 Foi possível observar que a maioria dos alunos fazia as atividades propostas, 

mas, existiam quatro deles que se recusavam a fazer e brincavam o tempo todo. 

Questionada a professora sobre qual o procedimento a ser adotado nessa situação, ela 

respondeu que não havia muito a ser feito e que um dos alunos agia daquela maneira em 

conseqüência do comportamento da mãe que não aceitava que a criança tivesse 

dificuldades. 
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Figura 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Caderno de aluno da 7ª série do reforço 
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Figura 39 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Caderno de aluno da 7ª série do reforço 
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Figura 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Caderno de aluno da 7ª série do reforço 
 

 



 125

Figura 41 

 
 

 

 

 

 
Fonte: Caderno de aluno da 7ª série do reforço 
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Figura 42 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Caderno de aluno da 7ª série do reforço 
Figura 43 
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Fonte: Caderno de aluno da 7ª série do reforço 

Figura 44 
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Fonte: Caderno de aluno da 7ª série do reforço 

Figura 45 
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Fonte: Caderno de aluno da 7ª série do reforço 

Figura 46 
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Fonte: Caderno de aluno da 7ª série do reforço 

Figura 47 
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Fonte: Caderno de aluno da 7ª série do reforço 

Figura 48 
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Fonte: Caderno de aluno da 7ª série do reforço 

Figura 49 
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Fonte: Caderno de aluno da 7ª série do reforço 

Figura 50 
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Fonte: Caderno de aluno da 7ª série do reforço 

Verificam-se alguns exemplos de atividades diferentes quando se comparam os 

excertos dos cadernos dos alunos. 
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As Figuras 38, 45 e 50 são exemplares da mesma atividade redigida por alunos 

diferentes que, por sua vez, apresentam graus de domínio e dificuldade bem diversos 

entre si. 

Do mesmo modo as Figuras 39 e 46 são exemplos da mesma atividade escrita 

por alunos diferentes com nível diverso de elaboração, sendo que a da Figura 46 

apresenta várias dificuldades para aluno que está na 7ª série: redação errada de palavras, 

pontuação, tempos verbais. 

Os depoimentos colhidos com as entrevistas permitem verificar os desencontros 

de visão sobre o processo de ensino no reforço. 

Os professores de Português, História e Matemática regulares das salas de 5ª e 7ª 

séries disseram que o aluno do reforço recebia atendimento individualizado e que 

“alguns alunos melhoram seu desempenho a partir do momento em que lhe foi 

mostrado claramente onde estava errando e como fazer para evitar os erros.” 

As professores de Português e História disseram que eram desenvolvidas 

atividades de leitura, interpretação e produção de textos nas aulas de reforço e a 

professora de Matemática disse que não poderia opinar a esse respeito, uma vez que, 

“não teve nenhuma reunião formal com o professor do projeto, ficando difícil 

especificar o tipo de atividade desenvolvida pelo mesmo, e posteriormente poderia estar 

dando outras informações.” 

Tais depoimentos permitem verificar que a visão dos professores divergia sobre 

como ocorre de fato o acompanhamento e a relação do professor do projeto de reforço 

com o professor da sala regular. 

No caso dos professores que responderam o questionário a respeito e que foram 

os de Português, Ciências, Matemática, História e Artes também não identificaram as 

atividades desenvolvidas nas aulas de reforço por que não acompanhavam, para que 

pudessem saber, mas sobre a recuperação foi relatado que eram atividades diferenciadas 

das já realizadas em sala de aula, que estas dependiam da dificuldade do aluno que seria 

abordada com uma nova explicação da matéria, atividades com consulta e sem consulta 

e de uma forma geral as atividades desenvolvidas com os alunos seriam de reflexão. 

Frisaram, ainda, que para eles o reforço deveria ser uma retomada de conteúdos 

o que está de acordo com o entendimento do coordenador pedagógico que para ele  num 

exemplo,“o professor trabalha expressão numérica e o aluno não consegue assimilar, 

no reforço o professor vai trabalhar isso com o aluno que não conseguiu assimilar na 
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sala de aula devido a dificuldade de trabalhar individualmente o aluno com mais 

dificuldades.” 

E acrescentou, sobre a recuperação, que é um momento em que a escola 

favorece o aluno proporcionando uma hora antes da aula para cada disciplina em que o 

aluno tenha dificuldades além das atividades de recuperação  contínua desenvolvidas na 

sala de aula ao longo do bimestre. Tal depoimento não deixou clara a diferenciação 

entre as atividades do reforço e da recuperação, tratando do processo como uma coisa 

só. 

Segundo a coordenação a escola procurava apoiar a realização dessas atividades, 

no sentido de acompanhar os professores, verificando junto com o professor se o aluno 

era freqüente, fornecendo material ao professor e, ainda, se o professor tinha 

dificuldades de trabalhar procurava ajudar na realização do seu trabalho. Era no 

conselho de classe que ocorria esse maior acompanhamento por parte da direção da 

escola. Entretanto, nem sempre essa mesma visão era manifestada pelos professores. 

 Dos professores que responderam o questionário duas professoras disseram que 

eram desenvolvidas atividades de leitura, interpretação e produção de texto nas aulas de 

reforço. Uma delas disse que não poderia opinar a esse respeito, uma vez que, “não teve 

nenhuma reunião formal com o professor do projeto, ficando difícil especificar o tipo 

de atividade desenvolvida pelo mesmo, e posteriormente poderia estar dando outras 

informações.” Não diferenciaram neste item as atividades do reforço com as de 

recuperação paralela. 

Segundo as professoras reforçar a aprendizagem do aluno significaria 

“trabalhar mais especificamente com as dificuldades diagnosticadas em 

sala de aula, e a partir daí desenvolver outras formas de atividades e 

avaliação para atingir os alunos e alunas e sanar as dificuldades 

apresentadas, que no nosso caso, a maioria é leitura e escrita e 

dificuldades de interpretação.” 

 

Mas, também, não identificaram as atividades desenvolvidas nas aulas de 

reforço por que não acompanhavam, para que pudessem saber, mas sobre a recuperação 

foi relatado que eram atividades diferenciadas das já realizadas em sala de aula, que 

estas dependiam da dificuldade do aluno que seria abordada com uma nova explicação 

da matéria, atividades com consulta e sem consulta e de uma forma geral as atividades 

desenvolvidas com os alunos eram de reflexão retomando conteúdos para que pudessem 
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acompanhar a classe e melhorar seu aproveitamento o que vem ao encontro do 

pensamento da coordenação pedagógica que a respeito do reforço, descreveu seu 

significado como uma forma de  reforçar determinado conteúdo. Com relação à 

recuperação, a escola favorecia o aluno proporcionando uma hora antes da aula para 

cada disciplina em que o aluno tivesse dificuldades além das  atividades de recuperação 

contínua desenvolvidas na sala de aula ao longo do bimestre.  

Para a vice-diretora “o projeto de reforço tem como objetivo levantar a auto-

estima do aluno, ou seja, mostrar que ele é capaz. Também como auxiliar de forma 

mais individualizada na sua dificuldade no processo ensino aprendizagem fazendo com 

que este aluno possa superá-las e avançar com os demais”, sendo que o mesmo ponto 

de vista foi defendido pela direção da escola que percebe o professor preocupado em 

melhorar a auto-estima do aluno. 

A vice-diretora disse acreditar ser bom o trabalho realizado tanto pelo professor 

de reforço como nos projetos de recuperação, devido ao fato de apresentarem 

metodologia diversificada, atender o aluno de forma mais individualizada, buscar uma 

relação com os pais para que possam garantir o acompanhamento em casa e procuram 

manter contato com os professores das séries, no caso dos professores do reforço. Com 

relação à recuperação existe um trabalho em equipe, os professores montam turmas e 

trabalham em dupla dando maior assessoria ao aluno. Opinião que não é compartilhada 

pela diretora da escola que vê o trabalho do professor apenas enquanto satisfatório e que 

apenas alguns de fato realizam um trabalho sério com esses alunos. 

Pode-se concluir do exposto até então nos depoimentos recolhidos tanto do 

professor do reforço, professor regular, coordenação, direção e vice-direção que há 

concordância em que as aulas de reforço eram momentos individualizados de ensino 

para garantir que o aluno pudesse entender melhor um conteúdo que não pudesse 

assimilar durante as aulas regulares.  

 Manifestaram, principalmente, que deveria voltar-se para dar condições para a 

valorização da auto-estima do aluno uma vez que, desta forma seu desempenho deveria 

melhorar muito em sala de aula por não se sentir mais incapaz perante a turma, o que 

nos traz novamente a idéia da busca de turmas homogêneas e ainda outra questão que 

aparece nos conceitos apresentados por todos os envolvidos é a imprecisão das 

atividades desenvolvidas no reforço e as da recuperação, parecendo ser um mesmo 

processo o tempo todo. 
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Analisando-se as atividades propostas pela professora nesse processo de ensino 

descrito para Português e os depoimentos colhidos é possível fazer algumas relações. 

Se tomarmos as definições de recuperação e reforço expostas anteriormente no 

Capítulo I aponto que o processo observado e descrito neste item com o auxílio da 

documentação dos cadernos dos alunos constitui um misto de recuperação e reforço. Os 

exemplos de atividades trabalhadas nas 5as séries constituem clara evidência de 

recuperação de processo de alfabetização não efetivado nas séries anteriores. O que 

ocorria nessa escola era um processo em que se recobrava etapa anterior da 

escolarização. Os alunos estavam tendo a oportunidade de reaver uma condição perdida. 

Tentava-se reparar, naquele momento, uma lacuna fundamental, restaurando a base do 

processo educativo. Além disso as tarefas de casa constituíam reforço do aprendido em 

sala. 

No caso das 7as e 8as séries a deficiência não era tão básica, porém havia casos 

em que a redação era bem precária. Para esses alunos as atividades funcionavam como 

um misto de recuperação e reforço pois corrigiam-se as falhas e dava-se a oportunidade 

de aumentar a força de expressão de modo a contribuir para as tarefas escolares. A 

tentativa era a de solidificar a expressão escrita e auxiliar nas demais disciplinas do 

currículo. 

Analisando-se comparativamente as atividades observadas nas aulas de reforço e 

o projeto proposto constata-se coerência entre os conteúdos propostos e efetivados. A 

abordagem metodológica, entretanto, deixou muito a desejar considerando a proposição 

do uso de diferentes linguagens e o padrão usual das atividades sem a variação tão 

apontada por todos como necessária. 

 

3.3. Processo de avaliação e retorno do aluno do reforço para a sala de aula regular 

 

A avaliação do alunado explicitada a partir  da lei 4024/61 era uma avaliação 

eliminatória verificadora de resultados  estabelecendo poucos momentos de recuperação 

desse alunado. Esse conceito pouco se altera na LDB 5692/71 que continua impondo 

uma avaliação classificatória que acabava por eliminar do sistema escolar aqueles que 

devido a várias repetências abandonavam a escola. 

É com a LDB de 1996, Lei 9394/96 que o fator avaliação da aprendizagem 

descolocou a responsabilidade desta apenas do aluno passando para a escola e para o 

professor. Nesse momento não é apenas o conteúdo a ser apreendido mas o 

 



 139

desenvolvimento de habilidades e competências para que esse aluno possa seguir seus 

estudos dentro de um novo contexto que também ficou fortalecido com essa nova LDB 

que foi a progressão continuada. 

E é justamente por causa da progressão continuada que a avaliação ganha novos 

contornos e importância para o progresso do alunado. Esta tem que ser contínua, e 

sempre visando recuperar das defasagens e deficiências do educando. E por conta dessa 

avaliação contínua e de acordo com as necessidades de cada aluno deve ocorrer o 

encaminhamento destes para os projetos de reforço e recuperação onde o aluno deverá 

ser constantemente avaliado para verificar seus avanços podendo assim retornar para a 

sala regular de aula. 

No estudo apresentado até aqui sobre o processo de ensino na sala de reforço e 

recuperação desenvolvido numa escola da rede estadual de ensino, além das imprecisões 

sobre o significado do reforço e da recuperação, essa questão da avaliação do aluno 

parece ser outro fator crucial no encaminhamento do projeto. 

O projeto de reforço segundo fundamento legal Resolução 27/2002 e Resolução 

42/2004 deve garantir ao aluno uma avaliação diagnóstica, contínua, sistemática, da 

assiduidade, interesse e participação. 

A partir do acompanhamento do projeto de reforço na escola estadual já 

mencionada pode-se verificar o processo de avaliação para diagnosticar os avanços dos 

alunos. A correção das atividades também era feita de forma individual. Era o modo da 

professora ter o controle da superação, ou não, da dificuldade detectada no aluno e, 

conseqüentemente, obter dados para manter o poder de determinar a continuidade, ou 

não, do aluno na turma do reforço.  

Num primeiro momento os alunos encaminhados para o projeto de reforço 

receberam dia a dia uma bateria de atividades realizadas de forma individual e avaliadas 

pelo professor do reforço que as devolvia para os alunos fazendo comentários sobre os 

problemas apresentados. 

Segundo relatório apresentado pelos professores do projeto de reforço de 2003 

que trabalharam com as disciplinas de Português e Matemática normalmente ocorreram 

avanços progressivos dos alunos que participavam do projeto de reforço e recuperação. 

Aqueles que não conseguiam recuperar suas defasagens, tinham justificativas 

relacionadas ao fator da baixa freqüência, ou por falta de dinheiro de para alimentar-se 

uma vez que teriam que chegar mais cedo na escola sem almoço ficando até o final do 

período, ou mesmo por falta de interesse. 
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Essas atividades desenvolvidas em sala de aula não deveriam ter atribuição de 

notas, apenas eram realizadas para detectar o problema do aluno para ajudar a resolvê-lo  

Ao término do projeto de reforço, que durou aproximadamente três meses, a 

professora do reforço deveria entregar à direção da escola uma ficha contendo o 

desempenho do aluno naquele período para que a partir dessa ficha pudesse ser 

identificado quem sairia e quem permaneceria no projeto de reforço. 

A princípio era apenas uma relatório individual do professor mas 

posteriormente, em 2004, a oficina pedagógica que também fazia o acompanhamento do 

projeto, organizou uma ficha na qual os professores deveriam apontar os avanços dos 

alunos como também demonstrar esse avanço em forma de gráfico, além de apresentar 

seu relatório pessoal. Há aqui a detecção de um desencontro inicial no processo 

avaliativo no que tange aos instrumentos utilizados. O projeto do reforço prevê uma 

avaliação contínua do reforço e a oficina pedagógica apresenta uma Ficha de 

Acompanhamento da Recuperação Paralela. Não há concordância, também entre esses 

dois âmbitos de atuação, com relação à conceituação desses processos no interior da 

rede estadual. 

Um desses relatórios, referente as turmas de 7ª e 8ª séries está apresentado a 

seguir. 

 A professora do reforço da 7ª e 8ª série do primeiro semestre de 2004 fez a 

seguinte avaliação ao término do reforço desse semestre comentando, sobre cada aluno, 

as dificuldades e a situação do aluno nas salas e ao final: 

1 – “O aluno apresenta desvios ortográficos troca de “s” e dificuldades na colocação de 

“r” no interior de palavras. Além disso, o mesmo fica constantemente disperso nas 

aulas, necessitando ser advertido por diversas vezes.” 

2 – “O aluno apresenta dificuldades concernentes a pontuação, utilização de letras 

maiúsculas e organização de idéias (elementos coesivos). Outro fator dificultador é 

assiduidade inconstante do aluno.” 

3 – “O aluno apresenta problemas ortográficos (troca de “s” no interior de palavras, 

troca de fricativas “f” e “v”). Um ponto dificultador na aprendizagem é a não entrega 

das atividades por parte do aluno, peda dispersão constante do referido.” 

4 – “A aluna apresenta dificuldades em separação silábica, utilização de letras 

maiúsculas, organização de idéias (coesão e coerência), todavia possui grande força de 

vontade para superar tais limitações. 
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5 – “A aluna freqüentou as aulas somente nas duas últimas semanas, sendo assim 

tornou-se difícil a superação das dificuldades.” 

6 – A aluna possui um bom rendimento, apenas faz trocas esporádicas de algumas 

letras, desvio que foi superado durante as aulas.” 

7 – “O aluno possui sérios desvios ortográficos, trocando fonemas m e n, z e s, x e ch. 

Além disso, o aluno é extremamente disperso, por vezes atrapalhando seu próprio 

rendimento. Outro ponto observado foi a dificuldade em interpretação de textos e 

compreensão de enunciados.” 

8 – “O aluno apresenta troca de fonemas: p e b, dificuldades na utilização de letras 

maiúsculas, concordância verbal, acentuação gráfica, pontuação (discurso direto) e 

organização de idéias.” 

9 – “O aluno apresenta dificuldades em ortografia, pontuação e organização de idéias.” 

10 – “O aluno apresenta alguns problemas ortográficos pertinentes a sua idade escolar, 

no entanto sua baixa assiduidade atrapalha a superação de tais limitações.” 

11 – “ A aluna não apresentou grandes dificuldades durante o período das aulas, apenas 

algumas trocas de letras, problema que já foi solucionado.” 

12 – “O aluno não freqüentou assiduamente as aulas, dificultando o bom andamento de 

seu aprendizado.” 

13 – “O aluno não compareceu as aulas (somente duas vezes), no entanto foram 

diagnosticados problemas concernentes ao uso de letras maiúsculas, pontuação 

(discurso direto). Além disso, possui dificuldades na elaboração de textos 

(criatividade)”. 

14 – “O aluno freqüentou apenas duas vezes o projeto, não entregou a atividade 

proposta, impossibilitando a avaliação diagnóstica.” 

15 – “O aluno não freqüenta as aulas.” 

16 – “A aluna possui grandes dificuldades na elaboração das atividades com desvios 

ortográficos (dígrafos, utilização de letras maiúsculas, construção de textos em discurso 

direto. Além disso, possui pouca criatividade na elaboração de textos.” 

17 – “O aluno apresenta dificuldades em ortografia, concordância verbal.” 

18 – “O aluno apresenta dificuldades ortográficas, coesão, coerência e pontuação. O 

aluno também apresenta problemas de comportamento, atrapalhando muitas vezes o 

andamento das aulas e seu próprio rendimento.” 

19 – “O aluno freqüentou poucas aulas, dificultando um diagnóstico preciso.” 

20 – “O aluno não freqüentou as aulas, dificultando um diagnóstico preciso.” 
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Pelo disposto pela professora do reforço as atividades desenvolvidas em sala de 

aula voltavam-se então para problemas ortográficos, dificuldades relacionadas a 

pontuação, utilização de letras maiúsculas, organização de idéias, separação silábica, 

utilização de letras maiúsculas, fonemas, interpretação de textos, compreensão de 

enunciados, concordância verbal, acentuação gráfica, de certo modo coerente com os 

dados observados e presentes nos cadernos dos alunos. 

A professora fez, ainda, o seguinte relatório sobre o desenvolvimento do seu 

trabalho no projeto de reforço e recuperação: 

“Partindo de uma avaliação diagnóstica e com o contato constante entre 

professores da sala regular e professor do projeto recuperação paralela 

foram detectadas dificuldades referentes à escrita (desvios ortográficos, 

pontuação, discurso direto, coesão, e coerência), leitura (leitura coletiva 

e individual) e interpretação (de enunciados e textos) e por fim em 

exposição de idéias oralmente. 

A partir disso o trabalho foi direcionado à luz de teorias lingüísticas em 

aspectos concernentes à adequação e inadequação de textos orais e 

escritos, partindo desse pressuposto foram apresentados diversos textos 

aos alunos e as situações em que tais poderia, ser empregados. 

Exemplificando, um abaixo-assinado necessita de uma linguagem 

padrão, já um bilhete para um irmão ou uma carta para uma amiga 

pode-se utilizar uma linguagem coloquial, isto é, uso de linguagem 

formal e informal. 

Vale ressaltar que sempre os temas abordados partiram da realidade 

social do aluno, fazendo com que o conteúdo fizesse sentido em sua vida 

cotidiana, sempre focando a formação de um cidadão ativo e 

participativo na sociedade na qual está inserido. As dificuldades 

levantadas foram trabalhadas dentro de tais atividades, ou seja, dentro 

do texto do próprio aluno, partindo da prática para a teoria. 

Concomitantemente, sempre foi levado em consideração o termo 

recuperar, seguido da definição de Lino de Macedo, que diz que só se 

recupera algo considerado valioso, que desperte algum tipo de interesse, 

sendo assim o projeto em questão sempre buscou mostrar aos alunos a 
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importância dos conteúdos abordados e sua aplicabilidade na vida 

cotidiana. 

Enfatizamos também que um dos focos abordados foi a recuperação não 

somente do conteúdo, mas também da alto-estima do educando, pois foi 

diagnosticado que tais alunos possuem uma baixa estima, em 

decorrência de inúmeros fracassos em sala de aula. 

Como resultado do exposto, temos um projeto que exerce papel 

extremamente importante, principalmente, do ponto de vista social, que 

busca a alto-estima do aluno e visa a formação de um cidadão 

consciente, reflexivo e atuante na sociedade.”10

  

Sobre as atividades desenvolvidas no reforço foram citadas ainda: 

desenvolvimento da escrita, leitura com elaboração de cartas, abaixo-assinado, 

requerimentos, narrativas. Também foram trabalhados os erros ortográficos nos textos 

dos alunos. 

A seguir encontram-se as fichas preenchidas segundo o modelo da oficina 

pedagógica e o gráfico das habilidades desenvolvidas. 

A análise de ambos – relatório e fichas – permite verificar a discrepância 

existente entre os dois modos de avaliar e registrar. 

No relatório apresentado pelo professor que ministrou o reforço para as turmas 

de 7ª e 8ª séries no primeiro semestre de 2004 o aluno número um no relatório 

apresentado pelo professor possui “desvios ortográficos troca de “s” e dificuldades na 

colocação de “r” no interior de palavras. Além disso, o mesmo fica constantemente 

disperso nas aulas necessitando ser advertido por diversas vezes”. Já nos dados 

extraídos da ficha esse mesmo aluno em maio atendia a proposta do projeto, atendia a 

estrutura padrão do tipo de texto solicitado, segmenta adequadamente parágrafos e 

utiliza adequadamente as letras maiúsculas em junho acrescentou a existência de 

coerência e coesão, pontuação adequada do final da frase e do discurso direto-travessão, 

grafa adequadamente as palavras, emprega adequadamente os modos verbais e utiliza 

linguagem adequada ao tema/assunto e tipo de texto propostos. 

 

                                                 
10 O texto encontra-se de acordo com o original da professora. 
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Figura 51 - Ficha de Acompanhamento de Recuperação Paralela – 7ª e 8ª séries 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Projeto Reforço – 1º Semestre de 2004  
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Figura 52 - Gráfico de Acompanhamento de Recuperação Paralela – 7ª e 8ª série 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Projeto Reforço – 1º Semestre de 2004 
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O mesmo caso com relação ao aluno número dois, o qual, segundo o relatório 

apresentado pela professora do reforço, apresentava dificuldades concernentes a 

pontuação, utilização de letras maiúsculas e organização de idéias (elementos coesivos) 

e com baixa assiduidade. Porém, na ficha preenchida para a oficina, esse mesmo aluno 

atendia a estrutura padrão do tipo de texto solicitado, pontuava adequadamente o 

discurso direto-travessão, empregava adequadamente os modos e tempos verbais e 

utilizava linguagem adequada ao tema/assunto e tipo de texto propostos. 

Assim poderia continuar descrevendo caso por caso dos alunos que, se por um 

lado no relatório da professora não conseguiram os avanços necessários, de acordo com 

a ficha apresentavam poucos problemas de aprendizagem. Além de casos como os 

alunos de número 06 – 10 e 11, os quais, pelo descrito na ficha de acompanhamento, 

não apresentavam nenhuma dificuldade; muito pelo contrário atendiam a todos os 

requisitos pedidos o que levanta a seguinte questão – Porque esses alunos foram para o 

projeto de reforço e recuperação? 

Segundo a coordenação pedagógica o problema com relação a esta ficha e o 

gráfico é que eles não expressaram a realidade do trabalho realizado em sala de aula, 

isto é, as dificuldades que o projeto procurava atender não eram exatamente aquelas 

propostas na ficha de acompanhamento. Esta acabava por ser apenas um instrumento 

burocrático a ser entregue na oficina pedagógica, que fazia o acompanhamento dos 

projetos de reforço.  

Com relação a outra forma de acompanhamento do aluno, ou seja, a questão da 

assiduidade, a professora do reforço da 7ª e 8ª séries de Português relatou que diante do 

não comparecimento nas aulas, era feito o encaminhamento do problema à coordenação 

que solicitava a presença dos pais na escola, mas se o aluno continuasse não 

comparecendo não havia muito a ser feito. 

Os mesmos problemas foram identificados no relatório da professora que 

ministrou o reforço no primeiro semestre de 2004 de Português para as turmas de 5ª 

série (num total de quatro turmas) apresentadas a seguir nas Figuras 53 a 59. 
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Figura 53 
Turma I 

Ficha de Acompanhamento da Recuperação Paralela Ciclo II 1º semestre – 2004 
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Figura 54 

Gráfico de Habilidades Desenvolvidas 
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Figura 55 

Turma II 

Ficha de Acompanhamento da Recuperação Paralela Ciclo II 1º semestre – 2004 
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Figura 56 

Turma III 

Ficha de Acompanhamento da Recuperação Paralela Ciclo II 1º semestre – 2004 
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Figura 57 

Turma III - continuação 
Ficha de Acompanhamento da Recuperação Paralela Ciclo II 1º semestre – 2004 
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Figura 58 

Turma IV 

Ficha de Acompanhamento da Recuperação Paralela Ciclo II 1º semestre - 2004 
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Figura 59 

Turma IV - continuação 

Ficha de Acompanhamento da Recuperação Paralela Ciclo II 1º semestre – 2004 
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Analisando as fichas de acompanhamento da recuperação paralela ciclo II do 

primeiro semestre de 2004 mais os relatórios da professora  que ministrou o reforço de 

Português para as turmas de 5ª série pode ser constatado certas incoerências. 

A princípio, na turma I, o relatório mais a ficha contam com 20 alunos mas o 

gráfico apenas apresenta a relação de 13 alunos o que sugere uma provável 

incompreensão sobre o preenchimento desses documentos. 

A ficha de acompanhamento da recuperação paralela – ciclo II é para 

diagnosticar os avanços dos alunos junto com o relatório descritivo do professor. 

Comparando a ficha de acompanhamento com os relatórios são identificados 

novos problemas relacionados aos objetivos descritos no relatório e aqueles demarcados 

na ficha. Esses problemas foram identificados nas quatro turmas de 5ª série do reforço 

que foram acompanhadas durante a pesquisa no primeiro semestre de 2004. 

Exemplo dessa situação no relatório da turma I é o caso do aluno número três 

que segundo a professora “ele tem uma boa leitura as dificuldades e na escrita ele troca 

o “d” pelo “t” e outros erros de português”11. Já de acordo com a ficha de 

acompanhamento até junho o aluno já possuía as habilidades descritas nos itens 6, 8, 9, 

3, 4, 5 da ficha, ou seja: pontuava adequadamente elementos internos da frase, utilizava 

adequadamente letras maiúsculas, grafava adequadamente as palavras, havia coerência e 

coesão, segmentava parágrafos e pontuava adequadamente final da frase. 

Outro exemplo é o da aluna número cinco que de acordo com o relatório da 

professora “melhorou muito na escrita e acentuação. Boa leitura, com grande avanço na 

redação com linguagem adequada”. Mas de acordo com a ficha ela apenas atingiu os 

itens 4, 8 e 1, ou seja: segmentava parágrafos, utilizava adequadamente letras 

maiúsculas e atendia à proposta. 

O número sete não teve avanços no mês de maio sendo identificados progressos 

apenas em junho; entretanto, de acordo com o relatório da professora ele teria 

melhorado bastante na leitura mas tinha dificuldade na acentuação e na descrição da 

ficha ele atingiu os itens 1, 3, 4 e 8. 

Além disso há casos de alunos que não apresentaram nenhum tipo avanço no 

decorrer do projeto como, por exemplo, a aluna de número 8 ainda da turma I que de 

acordo com relatório e ficha não teve nenhum avanço. O relatório da professora 

                                                 
11 O texto que descreve o desempenho do aluno encontra-se conforme o relatório original da professora 
do reforço. 
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descreve que “a aluna têm dificuldades na escrita, não usa parágrafo e letra maiúscula, 

não acentua as palavras, as frases sem pontuação. O caderno é incompleto, não teve 

avanços”. 

Assim também o número dez que, pelo relatório, “é uma criança bem devagar 

para escrever sozinha, ela não usa letra maiúscula, parágrafo e não acentua as palavras. 

Não consegue contar o que leu”. E o número doze que teria apenas um avanço na leitura 

mas é um aluno que “brinca muito, tem toas as dificuldades em escrever uma redação 

não têm começo, meio e fim, parágrafo e acentuação”. 

Outra aluna que não teria apresentado nenhum avanço durante o reforço foi a de 

número vinte. De acordo com relatório e ficha dessa aluna a professora descreveu que 

“é muita fraca na escrita, dificuldades em montar um texto, não têm segmento. Na 

leitura ela vai falando palavra por palavra”.  

Outros casos são os dos alunos que apresentavam muitas dificuldades segundo o 

relatório da professora, mas são diagnosticados avanços na ficha de acompanhamento. 

O aluno número quatorze é também outro exemplo de discrepância pois apesar 

de ter “dificuldades na escrita, troca o “t” pelo “d”não usa acentuação e letra maiúscula” 

atingiu de acordo com a ficha os itens 4, 5, 1 e 3. 

O aluno de número dezessete também estava na mesma situação uma vez que no 

relatório apresentava muitos erros mas na ficha atingiu os itens 5, 8, 4 e 1. 

Problemas desse tipo não ficaram restritos à turma I mas também foram 

identificados nos relatórios das turmas II, III e IV das 5ª séries. 

A turma II é ainda mais problemática uma vez que durante o mês de maio a 

maioria dos alunos não possuía nenhum tipo de avaliação e no mês de junho a mesma 

situação ocorria com alguns deles. Aqueles que apresentaram alguma forma de 

avaliação esta foi bem deficitária além de as avaliações demonstrarem um avanço súbito 

por parte dos alunos. 

O aluno número um da turma II não teve nenhuma  avaliação na ficha durante o 

mês de maio e em junho já apresentava coerência e coesão e sabia segmentar parágrafos 

e no relatório da professora esse era um aluno que “escreve só com letra de forma, não 

sabe escrever com letra de mão. Bem esforçado, dificuldades na pontuação e 

acentuação. Leitura com pouco avanço”. 

A aluna de número dois da lista também não teve nenhum tipo de avaliação no 

mês de maio segundo a ficha do reforço. Mas no relatório a professora a descreveu 
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enquanto uma aluna freqüente mas “com muitas dificuldades na escrita com a 

ortografia, não usa parágrafo e acento. Teve um avanço na leitura mas na escrita não”. 

O restante dos alunos da turma II todos constavam de avaliação no relatório da 

professora, mas não na ficha de acompanhamento da recuperação paralela o que sugere, 

pelo próprio relatório da professora, muito pouco desenvolvimento desses alunos 

portanto não puderam ser enquadrados no esquema dessa ficha. 

Além disso havia casos de alunos que aparentemente não deveriam estar no 

reforço. É o caso do aluno número vinte da turma II, o qual, de acordo com a professora 

era “ótima aluna, com grande progresso”. Também alunos da turma III, como o número 

sete que também foi descrito como “ótimo aluno, com algumas dificuldades na leitura, 

boa escrita e muito esforçado”, o número dez dessa mesma turma seria um “ótimo 

aluno, usa parágrafo, letra maiúscula, acentuação correta” e a aluna da turma IV de 

número dois que seria “boa aluna, com ótima escrita e leitura”. Dados como esses 

remetem novamente à questão: Por que esses alunos estavam no reforço? 

Com relação aos alunos da turma III que não puderam ser avaliados devido à 

freqüência apenas o número nove esteve nessa situação. O restante, que não consta de 

avaliação na ficha de acompanhamento, provavelmente está relacionado ao fato do 

baixo desempenho desses nas aulas apresentando vários problemas de aprendizagem 

descritos no relatório da professora. Eram problemas relacionados a dificuldades de 

leitura, escrita e a não realizar as atividades. 

No caso da turma IV nenhum aluno obteve avaliação na ficha de 

acompanhamento devido à freqüência. De acordo com o relatório eram, ainda, muitas as 

dificuldades apresentadas por esses alunos relacionadas a alfabetização; portanto não se 

enquadravam no esquema proposto pela ficha como o caso de uma aluna que “no 

começo não sabia ler e escrever, foi apresentando o alfabeto as famílias, um processo 

bem lento e individual. Hoje ela já consegue ler algumas palavras como boneca, dia, lua 

etc.” 

Outros exemplos desse baixo rendimento que podem ser aplicados a todos os 

alunos descritos no relatório da turma IV são questões referentes a leitura muito fraca, 

problemas de gramática, deficiências de escrita.  

O que chama a atenção nesses relatórios - além das divergências sobre o 

desenvolvimento dos alunos que corrobora o depoimento do coordenador e das 

professoras do projeto de reforço no sentido em que a ficha é apenas um instrumento 

burocrático não estando de acordo com os objetivos da escola - é também o fato de 
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alguns alunos, e não são poucos, não terem apresentado nenhum progresso com o 

reforço, reafirmando a incapacidade de aprendizagem do aluno e não as deficiências da 

escola e dos professores em ensinar. 

Apesar de todos os problemas descritos os depoimentos dos professores do 

reforço, professor da sala regular, coordenação e direção da escola consideraram o 

reforço positivo para melhorar o desempenho dos alunos. 

 A professora que ministrou o reforço para as 5ª séries no primeiro semestre de 

2004, perguntada sobre os avanços dos alunos após passarem pelo projeto, exemplificou 

com o caso de uma aluna  

“que veio de Minas Gerais há seis meses que sabia pouco o alfabeto já 

está 90% alfabetizada, sabendo ler, escrever, se expressar. Outra aluna 

que não era alfabetizada já sabe soletrar o alfabeto, assim como outro 

aluno que não sabia ler já sabe. E todos têm a preocupação de fazer 

certo no caderno para não ter os erros circundados.” 

 

 O mesmo foi identificado após a recuperação 

“um aluno que não sabia ler chegava a chorar em sala. Outro aluno que 

trabalhava na padaria do pai não fazia a lição hoje está fazendo apesar 

de muitos erros. Uma vizinha comentou com a mãe que o conselho 

tutelar se chamado poderia fechar a padaria se o aluno continuasse 

trabalhando e não estudando. A partir desse momento houve melhora do 

aluno.” 

 

 Segundo a direção e vice-direção, esse projeto tem dado bons resultados, como 

por exemplo, no caso dos alunos de 5ª série que segundo a vice-diretora “com auto-

estima baixa, dificuldades na leitura, escrita e até de alfabetização, com o projeto de 

reforço reverteram significativamente estas dificuldades.” 

 Já a vice-diretora explicitou que os projetos de reforço funcionaram como uma 

forma de “levantar a auto-estima do aluno, ou seja, mostrar que ele é capaz. Também 

como auxiliar de forma mais individualizada na sua dificuldade no processo ensino 

aprendizagem fazendo com que este aluno possa superá-las e avançar com os demais.” 

 E esses bons resultados estariam relacionados ao fato de ser bom o trabalho 

realizado tanto pelo professor de reforço como nos projetos de recuperação, devido ao 

fato de apresentarem metodologia diversificada, atender o aluno de forma mais 
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individualizada, buscar uma relação com os pais para que pudessem garantir o 

acompanhamento em casa e procurar manter contato com os professores das séries, no 

caso dos professores do reforço. 

Com relação à recuperação existe um trabalho em equipe, os professores 

montam turmas e trabalham em dupla dando maior assessoria ao aluno. 

Novamente a imprecisão sobre o que é reforço da aprendizagem e recuperação 

da aprendizagem do aluno está presente quando se analisa os depoimentos. 

Mesmo considerando todos os problemas que envolvem esse processo, seja 

conseguir a participação do aluno ou o interesse do professor em realizar tais atividades 

o coordenador disse acreditar ter dado bons resultados tanto o trabalho de reforço como 

o de recuperação, uma vez que, melhora a compreensão, a leitura e interpretação de 

textos. 

Todos disseram que houve avanços dos alunos que participaram do projeto de 

reforço e da recuperação, mas, nenhum exemplificou quais avanços foram esses. 

 Segundo a professora que ministrou o reforço para 5ª série, para retirar um aluno 

do projeto de reforço seria necessário verificar se o aluno está conseguindo acompanhar 

as atividades em sala de aula regular, uma vez que existia troca de informações sobre a 

situação do aluno com o professor da sala nos intervalos da saída ou por meio de 

recados. 

 Para a professora que trabalhou no projeto de reforço com as turmas de 7ª e 8ª 

séries  na disciplina de Português pode-se perceber avanços dos alunos que participaram 

do projeto, uma vez que, aqueles que tinham problemas de interpretação, já estavam 

compreendendo melhor os textos e os que tinham vergonha de fazer leitura já 

conseguiam ler muito melhor. 

 Com relação à avaliação para manter um aluno no projeto, ou não, a professora 

respondeu que vai  “percebendo no dia a dia se o aluno está apto a sair do reforço. Se 

o aluno está desenvolvendo bem as atividades do reforço, também é verificado com o 

professor da sala regular se o mesmo ocorre.” Isto é claro porque existia sempre a 

conversa com o professor da sala para saber o rendimento do aluno. 

 Percebe-se no depoimento das duas professoras que a avaliação do aluno que 

está no projeto de reforço centra-se nas atividades diárias e principalmente nas 

conversas com os professores da sala para verificar se houve melhora do aluno nas 

disciplinas do currículo. 
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 Os professores de Português, Matemática e História, que a princípio foram 

citados como os principais responsáveis por encaminhar os alunos para o projeto, 

declararam que o acompanhamento dos alunos no projeto era realizado a partir de 

conversas esporádicas que aconteciam nos corredores da escola, entre os horários de 

saída e entrada dos professores. Não existia um tempo destinado para esse fim, dado que 

não é coerente com a informação da direção quanto ao acompanhamento pelo Conselho 

de Classe. 

Sobre a permanência do aluno no projeto de reforço também foi comum a 

manifestação de que era na melhora do seu desenvolvimento em sala de aula que se 

verificava se deveria continuar ou não no reforço. 

E uma outra forma de verificar o desenvolvimento do aluno para que este saísse 

do reforço de acordo com essas professoras era “acompanhar o desenvolvimento do 

aluno para saber se está em pé de igualdade com relação aos outros para que ele 

consiga acompanhar o grupo”. Ou seja, se conseguiu obter a homogeneidade esperada. 

Os professores de Português, Ciências, Matemática, História e Artes que 

responderam questionário a respeito. Dois disseram que não existia comunicação do 

professor da sala com o professor do projeto de reforço e três disseram que o 

acompanhamento acontece, mas, normalmente em conversas de corredor e apenas um 

identificou o conselho de classe. 

Sobre a manutenção dos alunos no reforço todos concordaram que isto fica a 

cargo dos professores de Português e Matemática que se baseavam nos documentos 

entregues, tais como o relatório sobre a progressão do aluno. 

Outro dado relevante referente ao acompanhamento do aluno no projeto de 

reforço é o chamado diário de bordo no qual o professor faz um registro do 

comportamento do aluno diariamente a partir das atividades realizadas e avaliadas. Este 

era, de fato, o instrumento de controle do processo para uso do professor. Era nesse 

diário que os professores registravam aquilo que julgavam sobre os alunos. É possível 

considerá-lo um dispositivo por meio do qual os professores atuavam na avaliação dos 

alunos de acordo com seu modo habitual, de acordo com os esquemas aprendidos, sem 

diferença em relação aos professores das salas regulares. Como não havia um “diário de 

classe” ou papeleta para serem preenchidos o diário de bordo cumpria essa função, 

enquanto que a ficha encaminhada pela oficina pedagógica constituía um novo 

dispositivo criado a partir da mobilização da equipe face às medidas do reforço e 

recuperação e à necessidade de um controle, que no final das contas, seria falsificado. 
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Conclui-se então que os dispositivos de controle com relação à realização e 

avaliação das atividades dos alunos e seu rendimento estavam centrados nas atividades 

realizadas por eles seja em seus próprios cadernos ou a serem entregues ao professor o 

que lhe fornecia as condições necessárias para elaborar o relatório sobre o desempenho 

do aluno. Não existiam notas de aproveitamento mas sim a verificação da sua 

participação e realização em sala seja pelas atividades já citadas como também pela 

freqüência no projeto . O julgamento do professor determinava a permanência, ou não, 

nessas aulas o que é um fator preocupante, uma vez que, como já foi descrito, os 

relatórios, e o acompanhamento do professor da sala junto com o professor do reforço 

aconteciam de forma insuficiente e com deficiências, deixando entrever um processo 

com muitos problemas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 A escola que foi objeto desta pesquisa como já foi bem especificado no decorrer 

do texto é da rede estadual de ensino e atendia alunos da periferia da zona leste de São 

Paulo. Portanto, além dos problemas relativos à aprendizagem, também tinha que levar 

em consideração os problemas relacionados à pobreza da população que atendia. 

 Por ser uma região carente de atividades de lazer, a escola se tornou ponto de 

referência para a população o que a protegia da depredação em que se encontram muitas 

escolas da rede estadual de ensino principalmente as situadas na periferia. 

 Foram acompanhados, durante a pesquisa, alunos da 5ª, 7ª e 8ª séries do ensino 

fundamental que participaram do projeto reforço e recuperação. 

 Para atender esses alunos a escola organizou os projetos de reforço e 

recuperação previstos na legislação (Resolução 27 de março de 2002 e a mais recente 

Resolução SE nº 42 de 2004), assim como as indicações previstas na LDB e em outros 

pontos da legislação como pôde ser constatado no Capítulo I que trata, em específico, 

do desenvolvimento desse foco na legislação desde a 4024/61, passando pela 5692/71 

até a LDB 9394/96 juntamente com as deliberações e resoluções que as acompanham. 

 No decorrer da pesquisa pôde ser constatado que a escola procurava cumprir o 

que a legislação determina que se realize, ou seja, organização das turmas no início do 

ano letivo a partir das decisões do conselho de classe e série, organização do projeto e 

das turmas. O projeto foi encaminhado para a aprovação da diretoria de ensino. Mesmo 

a legislação prevendo que a escola pode, segundo suas necessidades, organizar o projeto 

em período e condições diferenciadas do proposto na legislação, esse fato não foi 

constatado. 

 A escola seguiu o proposto pela oficina pedagógica que, por sua vez, se orienta 

pelas resoluções já citadas, ou seja, a organização de turmas com no mínimo 15 alunos e 

em casos excepcionais no máximo de 20 alunos. Normalmente a escola dividia as 

turmas por série e não por problemas de aprendizagem. As classes multisseriadas 

normalmente ocorriam no caso de alunos excedentes, os quais, para completar as turmas 

de 20 alunos, eram agrupados todos numa mesma turma independente da série. A 

análise da situação da escola permitiu ainda, detectar que a escola criou medida 

diferençada ao instituir a semana pedagógica de modo a poder se dedicar à recuperação 

dos alunos que não preencheram o requisito do período. 
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A análise dos dados permitiu identificar discursos contraditórios com relação à 

competência para o encaminhamento desses alunos para o projeto de reforço e 

recuperação. Alguns professores apontaram enquanto responsáveis apenas os 

professores de Português e Matemática, outros os de Português, Matemática e de 

História e ainda aqueles que disseram que todos os professores das disciplinas eram 

responsáveis por esse encaminhamento. Verificou-se que a escola continuava com 

esquemas tradicionais de avaliação em que a verificação do conteúdo era central e ao 

desempenho do aluno se atribuía um conceito e uma menção. Entretanto, já havia um 

certo diferencial por não utilizar notas. 

 Sobre o funcionamento do projeto de reforço e recuperação a Resolução SE nº 

42 de 2004 artigo 4º §1º determina que devem ocorrer no durante o primeiro semestre a 

partir da primeira quinzena de março até o final de junho e no segundo semestre a partir 

da segunda quinzena de agosto até o final da primeira quinzena de dezembro. E ainda o 

artigo 5º § 4º o mínimo de aulas deve ficar em 05 aulas semanais para cada turma. 

Entretanto, foi possível verificar que devido à burocracia que envolve a elaboração do 

projeto a escola em questão, em 2004, só conseguiu colocar em funcionamento o 

projeto a partir de maio, ou seja, com um tempo bem diminuído. 

 Dentre todos os documentos analisados, a Resolução SE nº 42, de 2004, é a 

legislação que mais específica o funcionamento do projeto, desde as formas de 

encaminhamento dos alunos, envolvimentos dos diversos grupos como direção, 

coordenação e professores da sala e do reforço e diretoria de ensino e as formas de 

avaliação e acompanhamento dos alunos. 

 O acompanhamento do projeto de reforço e recuperação era feito pela oficina 

pedagógica mas conforme pôde ser constatado na análise apresentada sobre esse 

acompanhamento ele é voltado mais para o aspecto burocrático estando muitas vezes 

distante da realidade da escola. 

 Apesar da direção e coordenação da escola apresentarem preocupação em 

acompanhar o projeto não esconderam as dificuldades que envolvem esse 

acompanhamento uma vez que a direção, na maior parte do tempo, tem que estar 

envolvida com a parte burocrática do funcionamento da escola e a coordenação tem 

claro que a questão da aprendizagem do aluno é muitas vezes deixada para segundo 

plano nas discussões das reuniões de HTPCs devido ao fato de sempre ter um assunto 

mais urgente para ser discutido. 
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 Nessa legislação também encontramos a definição do que são os projetos de 

reforço e recuperação estes enquanto uma forma de recuperação paralela, o que 

corrobora com a confusão dos depoimentos que não fazem distinção entre reforço e 

recuperação mesmo que tais conceitos não sejam os mesmos. 

 A escola procurou disponibilizar uma sala de reforço a partir de uma adaptação 

de uma pequena sala de materiais utilizada anteriormente pela escola. Mas como são 

várias as turmas, também são utilizadas a sala de leitura e as salas de aula disponíveis. 

 As práticas utilizadas no projeto de reforço e recuperação de acordo com a 

observação, os documentos analisados e as informações dos professores são: a leitura, 

produção de texto, interpretação e escrita para Português e no caso de Matemática 

atividades referentes a soluções de situações problemas, raciocínio lógico, matemático, 

abstração e regra de sinais12. Outro fator importante a ser trabalhado segundo a 

concordância de todos os grupos envolvidos é a auto-estima do aluno. E esses pontos 

deveriam ser trabalhados a partir de aulas diferenciadas o que não foi constatado 

durante a pesquisa uma vez que foram observadas mais algumas aulas expositivas com 

utilização de lousa e giz e fundamentalmente a preocupação de aplicar atividades 

relacionadas a gramática com grande número de exercício de treinamento e fixação. A 

leitura, interpretação e a escrita focalizadas no projeto normalmente eram desenvolvidas 

com pequenos textos e questões de entendimento ou, ainda, leitura de livros infantis no 

caso das 5ª séries, seguida de um resumo da história. A escrita foi desenvolvida a partir 

da criação de textos com base em modelos fornecidos pela professora como o exemplo 

do abaixo assinado das 7ª séries. Também as aulas de reforço eram entendidas como um 

momento para uma nova explicação da matéria que o aluno não entendeu em sala de 

aula regular, seguida de aplicação de atividades com consulta e sem consulta. 

 Os professores analisaram o projeto de reforço com a noção de reforço e 

recuperação misturadas de uma forma geral, como retomada de conteúdos não 

assimilados em sala de aula proporcionando condições ao aluno de recuperar sua nota e 

acompanhar o restante da sua turma. Segundo os professores o projeto de reforço e 

recuperação era benéfico ao aluno, sendo uma nova oportunidade de recuperar suas 

notas uma vez que, nesse momento, devido ao menor número de alunos na sala de aula, 

ficava mais fácil para o professor mostrar ao aluno seu erro e por sua vez ao conseguir 

atingir melhora das notas na sala de aula também teria sua auto-estima elevada. 

                                                 
12 As turmas de matemática não foram objeto de estudo desta pesquisa. Serve apenas para relatar o tipo de 
conteúdo programa para essas turmas. 
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 O aluno possuía um caderno específico para o projeto de reforço e recuperação. 

Esse dispositivo era recolhido pela professora para ser vistado. Eram nele realizadas 

atividades em todas as aulas e normalmente corrigidas em lousa no caso das 7ª séries e 

as 5ª séries primeiro recebiam um atendimento individual e posteriormente a professora 

fazia uma correção em lousa. 

 A utilização do caderno é um dos mais antigos dispositivos de controle para 

verificação se o aluno está cumprindo e como está realizando suas obrigações conforme 

Chartier (2002). 

É possível, ainda, de acordo com esse conceito, pensar a recuperação como um 

outro dispositivo criado para tentar resolver o problema da repetência dentro do regime 

de ciclos. No caso da escola brasileira este dispositivo é bem mais recente tomando 

força principalmente a partir da LDB de 1996, assim como a ficha de registro elaborada 

pela oficina pedagógica. Ambos são dispositivos novos no sentido de controle da vida 

do aluno naquilo em que ele aprende ou naquilo em que fracassa. 

 Sobre a avaliação no projeto de reforço e recuperação estava de acordo com o 

documento, devendo ser contínua, sistemática, de assiduidade, interesse e participação 

naquilo que constava no projeto da escola.  

 Pôde ser constatado que a avaliação passava pela entrega de atividades dos 

alunos e pela assiduidade e em nenhum momento ficou claro o funcionamento da 

avaliação contínua e diagnóstica. As atividades entregues não constavam com nota 

devendo funcionar apenas como um acompanhamento do aluno durante o projeto. 

Porém a saída do aluno do reforço estava vinculada ao seu desempenho na sala de aula, 

isto é, melhorar o desempenho nos exercícios para melhorar as suas notas o que era 

normalmente decidido pelos professores de Português e Matemática. Caso durante um 

semestre, no projeto, o aluno não apresentasse nenhuma melhora em sala de aula ele 

retornaria para o projeto no semestre seguinte. 

 Como pôde ser constatado não existiam muitas diferenças com relação ao 

trabalho desenvolvido no projeto de reforço e as aulas regulares. Este acabava por 

funcionar como uma nova chance para o aluno recuperar suas notas, executando tarefas 

da mesma natureza. 

 Isto pode dever-se muito ao fato de que o funcionamento do projeto de 

recuperação e reforço está mais voltado para os interesses de demonstrar a realização 

prática de uma política educacional preocupada com os altos índices de repetência que 

assolam o país desde o surgimento da escola graduada, não nascendo de uma 
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preocupação genuína do meio escolar. Como abordam Viñao Frago e Dominique Julia é 

a política dos reformadores tentando, por meio da legislação, solucionar problemas em 

um curto período de tempo acabando muitas vezes fracassando porque não é assumida 

de fato por aqueles dos quais dependem a sua aplicação, ou seja, os agentes da escola.  

 A pesquisa no meio escolar proporciona justamente abrir a caixa preta da escola 

uma vez que o que está posto na legislação não é necessariamente, ou nem sempre, 

ocorre na escola uma vez que, os professores envolvidos nesse processo não devem ser 

concebidos enquanto seres inertes frente às mudanças, sendo que são capazes de 

interferir, como pôde ser observado nas práticas da escola estudada. Além da aplicação 

do projeto de reforço e recuperação que funciona como já foi ressaltado dentro dos 

moldes proposto pela burocracia escolar a escola, para atender de outro modo as suas 

reais necessidades, criou uma semana pedagógica para atender os alunos com problemas 

de rendimento expresso pelas avaliações, lembrando que essa semana é um período no 

final do primeiro semestre em que os alunos que conseguiram atingir as médias 

necessárias são dispensados ficando apenas aqueles que necessitam de recuperação. 

Neste caso se identifica a escola como um elemento vivo agindo de acordo com suas 

necessidades.  

 As reformas implementadas sem que exista interesse de fato do professor 

acabam apenas funcionando de forma superficial isto é, como um atendimento 

burocrático ao que é pedido à escola e aos professores levando à permanência das 

práticas sedimentadas componentes da cultura da escola e dos docentes como pôde ser 

observado no funcionamento dos projetos de reforço e recuperação. O professor carrega 

consigo toda uma história que não pode ser desconsiderada a partir do momento que 

acredita-se que a legislação possa substituir suas concepções que foram elaboradas ao 

longo de décadas de formação. Não é apenas na universidade que ocorre a formação do 

professor mas desde o momento em que este chegou a uma sala de aula pela primeira 

vez como aluno foi moldado por padrões de funcionamento da escola formando seu 

ideal de profissional pela própria observação dos professores que obteve ao longo da 

vida escolar no processo de socialização conforme apontado na introdução a partir de 

Gimeno Sacristan. 

 Sem opção para dizer se aceita ou não o que lhe é imposto pela legislação e 

pelos órgãos encarregados de cumpri-la, tende a fazer um arremedo de sua aplicação e 

até mesmo considerar bom, no discurso, o que está sendo proposto mas ao mesmo 
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tempo não absorveu de fato, o que esta contido na legislação e pouco altera suas 

práticas. 

Mantem-se, assim, boa parte do senso comum da vida escolar. 

 Confirmando as hipóteses iniciais, de um lado se verifica que a escola acaba 

fazendo um atendimento formal, burocrático das exigências legais quanto ao reforço e 

recuperação, mas o professor não é inerte nesse processo agindo de forma a criar 

mecanismos de burla ou que possam ser mais interessantes para suas práticas no caso 

dessa escola foi o funcionamento da semana pedagógica. Esses dados corroboram, neste 

foco, outros achados de pesquisas sobre as políticas revisados na introdução. 

 Por outro lado, como já foi ressaltado, o professor tem uma formação que é a 

expressão de práticas de longa duração que não podem ser alteradas por meio de uma 

legislação acarretando práticas utilizadas nos projetos de reforço e recuperação 

reprodutoras das práticas de aulas constituidoras da cultura da escola e dos professores. 

 Apesar de todo discurso oficial a respeito do projeto de reforço e recuperação 

enquanto um momento que deve ser diferenciado para ajudar a resolver os problemas de 

aprendizagem a escola e os professores acabavam por assumir esse processo como um 

momento de recuperar conceitos avaliativos para diminuir os índices de repetência. E 

este trabalho passava a ser centrado, principalmente, no conteúdo que o aluno deveria 

assimilar. 

 Contrariando, ainda, o disposto na legislação, a noção da responsabilidade pela 

aprendizagem continua sendo dos alunos como pôde ser observado nos discursos dos 

professores, seja porque não têm interesse, ou possuem problemas familiares, entre 

outros, mas nunca é atribuído ao papel da escola ou do professor. Esse fato permanece 

inalterado ao longo de toda trajetória escolar, em boa parte, na legislação e nas práticas. 

 Este estudo espera ter contribuído para ampliar ainda mais a compreensão da 

realidade escolar no que tange à implantação de políticas educacionais a partir da 

escola. Os dados  parecem, mais uma vez, trazer luz à idéia de que não é sem propósito 

que os debates sobre reformas estejam postos na área da educação. Os dados 

corroboram para tais divergências, pois os alunos estão chegando às séries mais 

avançadas porém ao custo do não domínio dos saberes básicos – os da Língua 

Portuguesa – que se considerava de senso comum anteriormente, dentre os conteúdos. 

 Cotejando-se os dados aqui retomados e os estudos revisados na introdução é 

possível dizer que pouca coisa mudou nesses vinte anos pois os estudos sobre a 

recuperação de séries iniciais da década de 1980 são muito similares. Entretanto, é 
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possível aventar a idéia de que o que mudou, de fato, é a perversidade da seletividade do 

sistema escolar: as práticas escolares dentro do novo regime de ciclos com a progressão 

continuada parece ser a demonstração de que é possível ficar pior do que estava. As 

práticas sofreram, sim, alguma alteração para prejudicar ainda mais boa parte do 

alunado. 
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Apêndice 1 –  Tabela - Evolução dos índices de Promoção e Evasão do Estado de São 
Paulo 

Quadro descritivo das ações do Estado para respaldar o ciclo no Estado de São Paulo 

Fonte: Fórum de Debates (2002) – Progressão Continuada: Compromisso com a aprendizagem. 
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Apêndice  2  

 

Roteiro para análise documental 
 

1) Tipo de documento. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Título do documento. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) Ano de Publicação. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4) Assunto. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5) Elaboração do documento: 

a) (   ) pela escola 

b) (   ) pela diretoria de ensino 

c) (   ) pelo professor 

d) (   ) pela Secretaria da Educação 

e) (    )  outros-especificar 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6) Identificar: opiniões, resultados, conclusões. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7) Função do documento: 

a) (   ) normatizar 

b) (   ) fornecer diretrizes de trabalho 

c) (   ) Definir um padrão uniforme de trabalho 

d) (   ) outros – especificar 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8) Orientações do documento: 

a) (   ) sobre o trabalho do professor. 

b) (   ) sobre a aprendizagem do aluno 

c) (   ) sobre a organização do trabalho escolar. 
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9) Tipos de orientação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Roteiro de entrevista – Equipe Técnica (diretor/vice-diretor/coordenação) 

1) Identificação 

(    ) diretor 

(    ) vice-diretor 

(    ) coordenação 

 

2) Recebe orientações para organizar os projetos de reforço? 

(   ) sim  (    ) não 

 

3) Quais orientações recebe? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

4) Recebe orientações para organizar os projetos de  recuperação? 

(   ) sim  (    ) não 

 

5) Quais orientações recebe? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6) Estas orientações são realizadas em: 

a) (   ) reuniões especificas para esse fim. 

b) (   ) comunicados internos 

c) (   ) pelos supervisores na escola. 

d) (   ) outros – especificar____________________________________________ 
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7) Como procede na elaboração dos projetos de reforço? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8) Como procede na elaboração dos projetos de  recuperação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9) Quais os grupos envolvidos na elaboração do projeto de reforço? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10) Quais os grupos envolvidos na elaboração do projeto de recuperação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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11)  Para que serve o  projeto de reforço? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

12) Para que serve a recuperação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

13) Tem valido a pena? Tem dado resultados? 

(   ) sim   (    ) não 

Dê exemplos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

14) Qual é o apoio da escola para garantir o funcionamento dos projetos de reforço? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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15) Qual é o apoio da escola para garantir o funcionamento dos projetos de 

recuperação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

16) Como vê o trabalho do professor envolvido nos projetos de reforço: 

 a) (   ) satisfatório 

b) (   ) bom 

c) (   ) ótimo 

d) (   )insatisfatório 

Dê exemplos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

17) Como vê o trabalho do professor envolvido nos projetos de recuperação: 

a) (   ) satisfatório 

b) (   ) bom 

c) (   ) ótimo 

d) (   )insatisfatório 

Dê exemplos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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18) Existe alguma forma de acompanhamento dos projetos de reforço? 

(   ) sim    (   ) não 

Dê exemplos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

19) Existe alguma forma de acompanhamento dos projetos de recuperação? 

(   ) sim    (   ) não 

Dê exemplos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

20) Quem faz o acompanhamento 

a) (   ) diretoria 

b) (   ) supervisão 

c) (   ) documentação a ser entregue 

d) (   ) outros – especificar 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

21) Caso não exista acompanhamento descreva porque não é realizado. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Roteiro de entrevista – Professor  

1) Identificação: 

Professor da sala (    ) 

Professor do projeto (    ) 

2) O que considera  recuperação paralela? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3) Para que serve o projeto de reforço? 

Dê exemplos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4) Para que serve o projeto de recuperação? 

Dê exemplos: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5) Como ocorre a escolha dos alunos que são encaminhados para o projeto de 

reforço? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6) Como se decide quem são os alunos para ir à recuperação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7) Existe comunicação entre o professor da sala e o professor do projeto de reforço? 

(   ) sim   (   ) não 

Dê exemplos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8) Foram identificados avanços dos alunos após passar por reforço?  

(   ) sim   (    ) não 

Dê exemplos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9) Foram identificados avanços dos alunos após passar por recuperação?  

(   ) sim   (    ) não 

Dê exemplos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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10) Que tipo de atividades são desenvolvidas nas aulas de reforço? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11) Que tipo de atividades são desenvolvidas nas aulas de recuperação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12) Que tipo de atividades são dadas aos alunos? 

Dê exemplos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

13) Como são realizadas as avaliações para manter ou retirar um aluno do projeto de 

reforço? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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14) Existe algum acompanhamento seu em relação ao trabalho do professor em sala 

de aula?  

Dê exemplos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

15) Existe algum acompanhamento seu em relação ao trabalho do professor das 

aulas de reforço?  

Dê exemplos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

16) Na sua opinião porque os alunos participam do projeto de reforço? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

17) Na sua opinião porque os alunos participam da recuperação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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18) No seu entendimento o que significa reforçar a aprendizagem de um aluno? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

19)  No seu entendimento o que significa recuperar a aprendizagem de um aluno? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Apêndice 3 – orientações para trabalho de recuperação 
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Fonte – Ministério da Educação e Ecultura – Deptº de Ensino Fundamental – Promoção e Recuperação – 1974 
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Apêndice 4 – Projeto de Recuperação – DRE – Leste  - Mogi das Cruzes - 1977 
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Fonte: Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo – Divisão Regional de Ensino – 5 – 
Leste de Mogi das Cruzes – Programa de Recursos Humanos – 1977. 
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Apêndice 5 – Diagnóstico da Escola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Plano Gestão 2003. 
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