
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PUC-SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Marcia Mariani Guirardi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avaliação da recuperação da aprendizagem em escolas públicas do 

Ensino Fundamental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SÃO PAULO 
 

2011 



 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PUC-SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Marcia Mariani Guirardi 
 

 
 
 
 
 

Avaliação da recuperação da aprendizagem em escolas públicas do 
Ensino Fundamental 

 
 
 
 
 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 
 
 
 
 
 
 

Tese apresentada à Banca Examinadora da 
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, como exigência parcial para 
obtenção do título de Doutor em Educação: 
Currículo, sob a orientação do Profª. 
Doutora Isabel Franchi Cappelletti. 

 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2011 

. 
 
 



GUIRARDI, Maria Marcia Mariani. Avaliação da recuperação da aprendizagem em escolas 
públicas do Ensino Fundamental. Tese (Doutorado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
São Paulo, 2011. 

Errata 
 

Página Linha Onde se lê Leia-se 

      11              Título dos Gráficos 1 e 2 Ideb          IDEB 
11 
 

ÍNDICE DOS 
GRÁFICOS 

 Após o Gráfico 6: 
Gráfico 7: UME "Profª Bianca": Índice 
de Desenvolvimento da Educação 
Básica - IDEB 2005/2007/2009 
Gráfico 8: UME "Profª Santana": Índice 
de Desenvolvimento da Educação 
Básica – IDEB 2007/2009 

28 21 BOGDAN e BINKLEY (1994), ... Bogdan e Binkley (1994), ... 
32 15 GATTI (2008, p.12) Gatti (2008, p.12) 
55 24 tão pouco tampouco 
58 13 Em 2008, ....de mais de dois anos Em 2008, ....de mais de dois anos. 
66 10 ... no Ensino Fundamental,. ... no Ensino Fundamental. 
69 22 [..] passa pela verificação... [...] passa pela verificação... 
69 25 (...) [...] 
70 5 (Enem) (ENEM/2009) 
73 4 e 9 Ideb IDEB 
77 16 (PERRENOUD, 2000, p.18) (PERRENOUD, 2000a, p.18) 
96 2 aprendeu, aprendeu; 

106 4 (SESC) (SESC) 
106 17 (A TRIBUNA, 1928, p.4) (JORNAL A TRIBUNA, 1928, p.4) 
108 20 UME “Profª Santana”” UME “Profª Santana” 
114 Rodapé 60 e 61 Anexo D Apêndice D 
114 Rodapé 62 observaççoes Observações 
118 27 Libâneo (1996, Libâneo (1994, 
123 4 Tabela 1 e 2 Tabelas 1 e 2 
134 20 Para MASETTO E ABREU (1997) Para Masetto e Abreu (1997) 
137 última [...] atende aos interesses dos aluno [...] atende aos interesses dos alunos 
138 20 (PERRENOUD, 2002) (PERRENOUD, 2002, p. 41) 
138 26 (LIBÂNEO, 1996, p. 88) (LIBÂNEO, 1994, p. 88) 
139 13 (LIBÂNEO, 1996, p. 89) (LIBÂNEO, 1994, p. 89) 
144 Rodapé 77 ... seu alunos? Queestratégias... ... seus alunos? Que estratégias... 
162 35 A recuperacao da aprendizagem... A recuperação da aprendizagem... 
182 Segundo parágrafo  O segundo parágrafo desta página 

deve ser lido como último parágrafo da 
página 187. 

191 26 ... ou afetivas, ... ou afetivas. 
191 última ... experimenta e visa ... experimentação e visa 

197 Gráfico 5 Gráfico 5: Ideb 2005/2007/2009 Gráfico 7: IDEB 2005/2007/2009 
197 Gráfico 6 Gráfico 6: Ideb 2007/2009 Gráfico 8: IDEB 2007/2009 
200 28  AUSUBEL, D. P. Algunos aspectos 

psicológicos de la estructura del 
conocimiento. Buenos Aires: El 
Ateneo, 1973.  

204 10  IMBERNÓN, Francisco. Formação 
docente e profissional. São Paulo: 
Cortez, 2000. 

204 10  JORNAL A TRIBUNA, Santos, 12 ago. 
1928. 

204 25  LOPES, Rosana de S. P. e 
TREMMELL, Marcela M. C. de. 
Recuperação paralela: do lampião à luz 
solar. In: IX Congresso Nacional de 
Educação – EDUCERE. PUCPR, 2009. 

205 23  ___________, Phillipe. A prática 
reflexiva no ofício de professor: 
profissionalização e razão pedagógica. 
Porto Alegre: Artmed, 2002. 

278 Fotos Fonte: Google Earth Fonte: Google Earth. Acesso em: 10 
nov. 2010. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banca Examinadora 
 
 
 

______________________________________ 
 
 

______________________________________  
 
 

______________________________________  
 
 

______________________________________  
 
 

______________________________________ 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DEUS, pela vida, pela saúde, por tudo! 

 

Ao meu marido José Artur Guirardi, meu amor e 

companheiro de toda a minha vida, por seu 

incentivo e sua compreensão durante este longo 

período, por seus conselhos, sua ajuda incansável 

e por ser meu porto seguro. Aos nossos filhos, 

Monica Mariani Guirardi, Danilo Mariani Guirardi, 

Daniel Mariani Guirardi e neto Gabriel Abrantes 

Guirardi, que tanto amamos e por darem vida às 

nossas vidas. 

 

Aos meus pais Otavio Mariani e Oraida Nogueira 

Mariani (in memorian), pelo dom da vida e à minha 

avó, Aurora Tilly Nogueira (in memorian), que me 

criou como filha. 

 

À Prof.ª Doutora Isabel Franchi Cappelletti, 

orientadora e amiga, profissional da educação: 

sua consistência teórica, seu incansável empenho 

e sua competência permitiram-me ultrapassar 

obstáculos. Sem sua orientação, leitura crítica e 

atenta, este trabalho não seria realizável.  
  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À Prof.ª Doutora Mere Abramowicz, à Prof.ª Doutora Monica Piccione Rios e à Prof.ª Doutora 

Irene da Silva Coelho pela atenta leitura e pelas apreciações críticas, por ocasião do Exame de 

Qualificação, que muito contribuíram para a construção deste trabalho. 

À Prof.ª Doutora Marina Graziela Feldmann, à Prof.ª Doutora Mere Abramowicz, à Prof.ª 

Doutora Irene da Silva Coelho, à Prof.ª Doutora Monica Piccione Rios, à Prof.ª Doutora Alda 

Luiza Carline e à Prof.ª Doutora Dumara Coutinho Tokunaga Sameshima, que gentilmente 

aceitaram participar da Banca Examinadora. 

Aos mestres do Programa de Pós-Graduação Educação (Currículo): 

Ana Maria Saul, Antonio Chizzotti, Branca Jurema Ponce, Isabel Franchi Cappelletti, Maria 

Malta Campos, Marina Graziela Feldmann, Mario Sérgio Cortella e Mere Abramowicz que, com 

sabedoria e dedicação, trouxeram grandes contribuições para que esta tese fosse gerada. 

À Secretária do Programa Educação: Currículo, Cida, pela gentileza no atendimento e pelo 

cuidado com a nossa trajetória acadêmica. 

Aos amigos e às amigas do Doutorado pela amizade, carinho, parceria em discussões teóricas e 

produções acadêmicas que resultaram em participações em seminários, congressos e publicações.  

Aos amigos e às amigas do Grupo de Pesquisa, coordenado pela Profª Doutora Isabel Franchi 

Cappelletti, pelos estudos conjuntos, discussões teóricas, pela partilha das alegrias e troca de 

experiências, nesses oito anos de convivência. 

Ao Prof.º Francisco Fierro pela competente e diligente correção do texto. 

À minha irmã Suzana Lúcia Mariani do E. Santo e ao meu cunhado Otávio Guilherme Costa do E. 

Santo, pelo incentivo e pela força da oração que me auxiliaram a concluir esta tese. 

À Doutora Rosana Ferreira, médica, amiga e conselheira de muitos anos, que com sua 

competência e sabedoria me possibilitam uma melhor qualidade de vida. 

Aos educadores e amigos de sempre, Fábio Serrano e Maria Christina Serrano. 

À Ana Carolina Atanes Mendes Peres, amiga e incentivadora nas horas difíceis. 

À minha amiga leal e colaboradora Conceição de Lurdes pelo cuidado com a nossa família. 

Aos amigos e amigas da Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES EAD, pelo apoio e 

incentivo. 

À Secretaria Municipal de Educação de Santos pelo apoio para realização desta pesquisa nas 

escolas municipais. 

Às Equipes Técnicas, Professores e alunos das escolas municipais de Santos pelo acolhimento, 

pela concessão de espaço e tempo para a coleta de dados, e pela disponibilidade e crença na 

possibilidade de mudanças por meio da pesquisa em educação. 

À minha família e amigos pela compreensão neste longo período de muitas ausências. 

A todos os que direta ou indiretamente colaboraram, mesmo que seus nomes não apareçam 

aqui registrados. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não te deixes destruir... 

Ajuntando novas pedras 

e construindo novos poemas. 

Recria tua vida, sempre, sempre. 

Remove pedras e planta roseiras e faz doces. 

Recomeça. 

Faz de tua vida mesquinha 

um poema. 

E viverás no coração dos jovens 

e na memória das gerações que hão de vir. 

Esta fonte é para uso de todos os sedentos. 

Toma a tua parte. 

Vem a estas páginas 

e não entraves seu uso 

aos que têm sede. 

Cora Coralina (1981) 

  



 
 

RESUMO 

 

 

 
O presente estudo discute o processo de recuperação da aprendizagem em escolas 
públicas do ensino fundamental. O problema norteador foi ―O processo de 
recuperação da aprendizagem das escolas municipais de Santos propicia aos 
alunos do Ensino Fundamental formação, condições e oportunidades de sucesso na 
aprendizagem para a continuidade de seus estudos?‖, tendo como objetivo geral: 
―Identificar e avaliar o processo de recuperação da aprendizagem dos alunos das 
escolas municipais de Ensino Fundamental de Santos (SP)‖. Adotou-se como 
referencial teórico os pressupostos da avaliação formativa, de práticas formativas e 
pedagogia diferenciada, sustentados por Abrecht (1994), Allal (1986), Perrenoud 

(1999/2000/2002), Cardinet (1982), Cappelletti (2005), Abramowicz (2005) e outros 
autores. A pesquisa de cunho qualitativo utilizou os seguintes procedimentos: 
análise de documentos oficiais das salas de recuperação da aprendizagem; análise 
da legislação Federal, Estadual e Municipal; observação participante durante o 
ano de 2009 em duas escolas públicas municipais e acompanhamento semanal 
em três salas de recuperação, além da participação de momentos coletivos da 
escola; entrevista e questionários individuais com professoras da recuperação, 
coordenadoras pedagógicas, diretora e assistente de direção das duas escolas; e, 
análise de teses e dissertações que tratam do tema. A pesquisa de campo deste 
estudo revelou que a recuperação pode contribuir para a aprendizagem dos 
alunos que apresentam dificuldades, pois a prática realizada pelas professoras 
demonstra uma alternativa diferenciada para o desenvolvimento e 
acompanhamento do processo ensino/aprendizagem favorável aos alunos. A 
observação durante o ano de 2009 permitiu concluir que a prática pedagógica 
das professoras é eficaz. Esta pesquisa revelou que um processo 
ensino/aprendizagem que tenha em seu centro uma prática formativa é um dos 
caminhos possíveis para que a escola pública brasileira obtenha uma educação de 
qualidade. 
 
 

Palavras-chave: currículo, aprendizagem, recuperação da aprendizagem, 
pedagogia diferenciada, práticas formativas. 
 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 
 
 
 
This study discusses the recovery process of learning in public primary schools. The 
intention of the problem was "The recovery process of learning schools of Santos 
provides students of elementary school training, working conditions and opportunities 
for success in learning for continuing their education?", with the overall goal: "Identify 
and evaluate the recovery process of learning of the students of local elementary 
schools of Santos (SP)". It was adopted as the theoretical assumptions of the 
formative evaluation of training practices and differentiated pedagogy, supported by 
Abrecht (1994), Allal (1986), Perrenoud (1999/2000/2002), Cardinet (1982), 
Cappelletti (2005), Abramowicz (2005) and others. The qualitative research used the 
following procedures: analysis of official documents of the recovery rooms of 
learning; analysis of Federal, State and Municipal legislation; participant observation 
during the year 2009 in two public schools and weekly follow-up in three recovery 
rooms, as well as moments of collective participation of the school; interviews and 
individual  questionnaires with teachers of recovery, academic advisor, director and 
assistant director of two schools, and analysis of theses and dissertations that deal 
with the issue. The fieldwork of this study revealed that recovery can contribute to the 
learning of students having difficulties, for the practice carried out by the teachers 
demonstrates a differentiated alternative for the development and monitoring of 
teaching / learning process in favor of the students. The observation during the year 
2009 concluded that the pedagogical practice of teachers is effective. This research 
revealed that a teaching / learning process that has at its center a training practice is 
a possible route for the Brazilian public school get a quality education.  
 
 
 
Keywords: curriculum, learning, recovery of learning, differentiated teaching, training 
practices. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

 

Se, na verdade, não estou no mundo para 
simplesmente a ele me adaptar, mas para 
transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem 
um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar 
toda possibilidade que tenha para não apenas 
falar de minha utopia, mas participar de práticas 
com ela coerentes. 

                                                                                       Paulo Freire 
 

_________________________________________________________________________ 

 

A construção de uma nação que possa se equiparar a nações com índices 

favoráveis de desenvolvimento e de vida somente será possível quando seus 

cidadãos forem capazes de obter informações, processá-las e usá-las para criar 

condições de se mover no mundo do trabalho e na vida. Uma das condições 

essenciais para que isso ocorra é melhorar a qualidade da educação e do ensino. 

Melhorar a qualidade da educação no Brasil é uma necessidade urgente. Ao 

longo dos anos, venho observando inúmeras medidas lançadas com esse objetivo. 

Os resultados alcançados são ainda tímidos, pois os problemas enfrentados pela 

educação básica persistem, embora diversas pesquisas tenham sido produzidas 

como tentativas de compreender melhor a educação e indicar caminhos para a sua 

melhoria. A pesquisa que apresento sobre o processo de recuperação da 

aprendizagem visa à investigação da recuperação que ocorre em nosso sistema 

escolar. Ela se articula e encontra correspondências com as demais pesquisas que 

se têm debruçado sobre as referidas políticas educacionais concebidas e efetivadas 

nos sistemas de ensino e que discutem: 

 o direito do estudante à formação integral com qualidade; a necessidade de 

um sistema de educação inclusivo;  

 a importância da gestão democrática como um dos caminhos para o 

desenvolvimento social; o estudo da avaliação da aprendizagem; 
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  a busca de indícios de práticas que envolvem o aluno em seu processo de 

aprendizagem e melhoram a educação oferecida.  

Questões que também são discutidas pela Conferência Nacional de 

Educação (CONAE), em 2010, quando explicita a abrangência de seus objetivos: 

 
Propiciar condições para que as referidas políticas educacionais, 
concebidas e implementadas de forma articulada entre os sistemas de 
ensino, promovam: o direito do aluno à formação integral com qualidade; o 
reconhecimento e valorização à diversidade; a definição de parâmetros e 
diretrizes para a qualificação dos profissionais da educação; o 
estabelecimento de condições salariais e profissionais adequadas e 
necessárias para o trabalho dos docentes e funcionários; a educação 
inclusiva; a gestão democrática e o desenvolvimento social; o regime de 
colaboração, de forma articulada, em todo o País; o financiamento, o 
acompanhamento e o controle social da educação; e a instituição de uma 
política nacional de avaliação (CONAE, 2010, p.7). 

 

Preocupações com ensino de qualidade, procedimentos adequados ao 

atendimento dos alunos e com a avaliação da aprendizagem sempre foram 

constantes em minha vida. 

Ao longo de minha prática docente, questões como a avaliação da 

aprendizagem, a recuperação da aprendizagem e a retenção dos alunos faziam 

parte das discussões do cotidiano nas escolas em que atuei. Ao trabalhar com 

adolescentes e adultos, percebi o quanto a avaliação praticada trazia insegurança, 

tanto para mim quanto para meus colegas docentes, assim como para os alunos.  

Avaliei, fui avaliada e, assim, experimentei os efeitos do ato avaliativo. Notas 

obtidas, por meio de provas ou outros instrumentos de avaliação, responsáveis por 

promover ou reter os alunos, inquietavam-me – a prática docente estaria a serviço 

das aprendizagens? 

Minha vida profissional sempre esteve ligada à educação, pois atuei nas 

redes de ensino particular, estadual e municipal. Minha formação inicial como 

professora aconteceu durante a década de 70, momento em que iniciei o curso de 

Licenciatura em Ciências Físicas e Biológicas na Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Santos, hoje Universidade Católica de Santos (UNISANTOS). Quando 

cursava o último ano, foi criada pela Faculdade a primeira Licenciatura de 

Matemática de Santos. Fascinada pela Matemática desenvolvida no Curso de 

Ciências, resolvi fazer outro vestibular e ingressar na Licenciatura de Matemática 

dessa mesma Faculdade. Nesse período, comecei a lecionar nas últimas séries do 

1º grau (hoje Ensino Fundamental) de uma escola da rede particular e, no 2º grau 

(hoje Ensino Médio), da rede estadual de Santos.  
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O trabalho como professora na Prefeitura Municipal de Santos começou em 

1975, quando lecionei Estatística e Ciências na única escola de Ensino Municipal 

Médio Profissionalizante.  

A vontade de aprender e de estar atualizada sempre foram uma diretriz em 

minha vida. Por isso senti a necessidade de dar prosseguimento aos meus estudos, 

passando assim a frequentar o Curso de Licenciatura em Pedagogia na Faculdade 

de Educação e Ciências Humanas Professor Laerte de Carvalho (FECH), hoje, 

Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES. Foram inúmeros os cursos 

frequentados de atualização, assim como os de aperfeiçoamento e de 

especialização.  

Minha função como docente da Rede Municipal de Santos tomou rumo 

diferente, sendo ampliado, pois passei a trabalhar no Departamento Pedagógico 

(Deped) da Secretaria de Educação (Seduc), do Município de Santos/SP, 

desenvolvendo projetos educacionais e de formação de professores, de 1990 a 

1994.  

Como Coordenadora Pedagógica, atuei em escolas de Ensino Fundamental 

da Prefeitura Municipal de Santos (PMS) e, desde 1997, como Diretora de Escola 

em várias escolas municipais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental. De 

2002 a 2004, afastada do cargo de Diretor de Escola, retornei ao Deped da Seduc 

de Santos, passando a exercer a função de professora formadora de professores da 

rede. Durante o tempo em que estive na Seduc, desempenhei também a função de 

Conselheira Municipal de Educação, atuando no Conselho Municipal de Santos. Em 

2005, retornei à direção de escola municipal, cargo em que me aposentei em 2008. 

No início de 2009, fui convidada a assumir a docência no Curso de Licenciatura em 

Pedagogia da Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES, ministrando aulas 

da disciplina Avaliação Institucional e Práticas, função que exerço atualmente. 

Os diferentes papéis nas escolas e na Secretaria de Educação de Santos 

deram-me a oportunidade de discutir com os professores e demais educadores, 

questões relacionadas ao ensino, à avaliação da aprendizagem, ao processo de 

recuperação de alunos e às dificuldades encontradas pelos professores no processo 

ensino/aprendizagem/avaliação. Questões que foram abordadas em diversos 

momentos na rede, porém, não obtiveram a devida atenção ou não foram 

devidamente discutidas pela Seduc, como por exemplo, a questão da recuperação 

da aprendizagem dos alunos. 
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A necessidade de dar continuidade à minha formação acompanhou-me, 

fazendo com que eu buscasse um curso de Pós-Graduação Stricto Sensu ligado à 

Educação. Essa vontade de ampliar meus conhecimentos, conviver com outras 

pessoas ligadas à educação com outras experiências, atraíam-me. Não havia, em 

Santos, na época, um Mestrado ou Doutorado em Educação reconhecido pela  

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Somente 

ao final de 2002, tive a oportunidade de poder inscrever-me no Processo Seletivo do 

Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, da PUC/SP, sendo aprovada 

no processo seletivo. Ao frequentar os Núcleos de Pesquisa, como aluna do curso 

de Mestrado daquele Programa, de 2003 a 2005, o contato com diferentes teorias a 

respeito da avaliação ampliou a minha compreensão sobre essa questão que se 

transformou no tema de minha dissertação1 de Mestrado, cujo objetivo geral foi: 

―Analisar a opinião dos professores do Ensino Fundamental, a respeito do Sistema 

de Progressão Avaliada no Município de Santos, no período 2002 a 2004, tendo em 

vista a sugestão de caminhos para a melhoria do processo de ensino/avaliação‖.  

Como contribuição para a melhoria do processo de ensino/avaliação, nas 

considerações finais da dissertação, sugeri que o processo adotado pela Secretaria 

Municipal de Educação de Santos fosse repensado, pois a resposta dos professores 

da rede variava. Alguns professores consideravam a proposta de progressão 

avaliada boa, enquanto outros a consideravam ruim, pois esbarrava em uma grade 

curricular que desconsiderava o tempo de aprendizagem do aluno e mantinha 

objetivos e  conteúdos previamente  definidos que eram cobrados na avaliação 

externa. Também como proposta, sugeri que essa avaliação da Seduc deveria ser 

utilizada tão somente como instrumento para tomada de decisão de política pública 

e não ser considerada parte do processo avaliativo do aluno. Pela proposta, a 

avaliação funcionaria como um indicador para instrumentalização do professor. 

Poderia também indicar caminhos à Seduc para elaborar um projeto de formação 

continuada para os profissionais da educação da Rede Municipal. Na verdade, 

reconheço a necessidade de oferecer suporte teórico aos professores e subsídios 

necessários à melhoria da ação docente, criando assim condições para os 

professores atender às dificuldades encontradas no processo ensino/aprendizagem. 

                                                
1
 GUIRARDI, Maria Marcia Mariani. O Sistema de Progressão Avaliada em Santos na voz dos 

professores. Dissertação de Mestrado. Programa: Educação- Currículo. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. São Paulo, 2005. 

http://www.capes.gov.br/
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De 2003 a 2006, já participava, como pesquisadora, do Grupo de Pesquisa de 

Currículo e Avaliação Educacional, da PUC/SP, sob a coordenação da Profª Isabel 

Franchi Cappelletti. Incentivada por ela (minha orientadora no Mestrado), resolvi 

escrever meu pré-projeto de pesquisa a fim de participar do Processo Seletivo do 

Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, em nível de doutoramento da 

PUC/SP, com vistas a continuar meus estudos.  Com a aprovação no Processo 

Seletivo, senti-me privilegiada por ter a oportunidade de cursar o doutorado na 

PUC/SP, a partir de 2007, e por retornar à docência em 2009, principalmente 

participando da formação de educadores na disciplina que envolve avaliação, objeto 

de meus estudos, nesses últimos oito anos.  

A possibilidade de atuar como professora universitária é única no sentido de 

poder ―contagiar‖ meus alunos (futuros professores ou especialistas de educação), 

instigando-os e incentivando-os a aprender/ensinar avaliação - tema desafiador e 

sempre atual. 

Essa trajetória como educadora e pesquisadora motivou-me a escolher o 

tema da pesquisa: ―a recuperação da aprendizagem dos alunos do ensino 

fundamental‖. Essa temática tem sido alvo de preocupação durante toda a minha 

vivência enquanto educadora, como também o local para a realização da pesquisa 

de doutorado: a cidade de Santos onde nasci, fiz meus estudos de formação inicial, 

formação continuada e passei mais de trinta anos atuando como professora em 

diversas escolas públicas, particulares e em outras funções pedagógicas e 

administrativas, sempre relacionadas à Educação. Hoje, penso que o fato de poder 

cursar o Mestrado e o Doutorado, depois de trabalhar tantos anos em escolas e, 

atualmente na Universidade, e ter a possibilidade de conviver diariamente com 

educadores e alunos de diferentes faixas etárias, foi fator decisivo para que eu 

tivesse a compreensão de que a teoria não pode caminhar dissociada da prática. O 

professor necessita da teoria para nutrir sua prática: ―[...] os saberes teóricos 

propositivos se articulam, pois, aos saberes da prática, ao mesmo tempo 

ressignificando-os e sendo por eles ressignificados‖ (PIMENTA, 2002, p. 26).  

Ressalto ainda que aprender é um direito de todos, garantido pela 

Constituição, e que a qualidade na educação tão sonhada por todos nós também é 

prevista no Art.2 3º Dos Princípios e Fins da Educação Nacional, Título II, da Lei de  

                                                
2
 Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

[...]  
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 

(LDBEN/96),  

 Dessa forma, considero relevante realizar uma pesquisa que pretende 

identificar e avaliar o processo de recuperação da aprendizagem dos alunos das 

escolas públicas municipais de Ensino Fundamental de Santos. Este é objeto de 

minha preocupação e também de interesse dos responsáveis pelos alunos, 

educadores, pelas Secretarias de Educação de Santos e de outras localidades 

dentro e fora do país, como também da sociedade em geral.  

No Brasil, a adoção de ações que visam à recuperação das aprendizagens 

tem-se revelado uma tentativa criada para minimizar o fracasso visto nas escolas e 

―responder‖, burocraticamente, a determinações da legislação em funcionamento. 

Tal afirmação encontra respaldo nas recentes pesquisas sobre recuperação e que 

abordam o fracasso escolar, a avaliação e recuperação de alunos. Há, porém, 

necessidade de continuar buscando soluções para os problemas existentes na 

educação. Devemos retomar as pesquisas desenvolvidas para construir uma 

percepção dos problemas relacionados à recuperação da aprendizagem, ao 

processo de avaliação e às práticas efetivadas, pois estas podem indicar ou não 

possíveis soluções. 

Os alunos provêm de diferentes meios sociais, com características culturais 

que influenciam o modo como eles respondem às exigências da situação de 

escolarização. E essas características não podem ser ignoradas durante o processo 

ensino/aprendizagem, assim como não é possível deixar de lado as características 

do professor, seus saberes e os pressupostos que ele utiliza. 

Durante a retomada das pesquisas realizadas sobre o tema, pude identificar 

relações estabelecidas entre recuperação e diferentes aspectos da cultura escolar 

que são aspectos que interferem no processo educacional. 

 
[...] não se poderia negar a contribuição que o conceito propriamente 
etnológico de cultura é capaz de trazer para a compreensão das práticas e 
das situações escolares: a escola é também um ―mundo social‖, que tem 
suas características de vida próprias, seus ritmos e seus ritos, sua 
linguagem, seu imaginário, seus modos próprios de regulação e de 
transgressão, seu regime próprio de produção e de gestão de símbolos. E 
esta ―cultura da escola‖ (no sentido em que se pode também falar da 
―cultura da oficina‖ ou da ―cultura da prisão‖) não deve ser confundida 

                                                                                                                                                   
IX - garantia de padrão de qualidade; 
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tampouco com o que se entende por ―cultura escolar‖, que se pode definir 
como o conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos que, selecionados, 
organizados, ―normalizados‖, ―rotinizados‖, sob o efeito dos imperativos de 
 
 
 
didatização, constituem a habitualmente o objeto de uma transmissão 
deliberada no contexto das escolas (FORQUIN,1993,p.167, grifos do autor). 
 

A recuperação tem sido influenciada por processos vividos pela escola, pelos 

professores - desde a reprodução de práticas que formam a cultura da escola, como 

a reprodução de exercícios de treinamento oferecidos aos alunos para cumprir 

exigências que são colocadas pelos gestores da escola e também pelos dispositivos 

legais.  

Na legislação federal, estadual e municipal, artigos específicos, descritos no 

próximo capítulo, tratam da obrigatoriedade da realização da recuperação, mas não 

garantem a aprendizagem e a melhoria da qualidade do ensino.  

Ferrão et al. (2002), ao estudarem as relações entre a existência de 

procedimentos de recuperação  da aprendizagem e desempenho escolar dos alunos 

que frequentam a recuperação, apontaram que esta se realiza com variações na 

frequência: fim do bimestre, fim do semestre ou fim do ano, havendo assim 

descontinuidade na implementação da recuperação, fato que prejudica o processo e 

não contribui para a aprendizagem.  

Visão semelhante é encontrada em Quagliato (2003). A pesquisadora 

observou a necessidade de regulamentar a recuperação ao longo do ano letivo, de 

forma paralela e contínua, além da recuperação em finais de bimestres e ao final do 

ano, especialmente no contexto paulista, já que o Estado vem enfrentando 

problemas há alguns anos.  

Em Pereira (2005), encontrei a relação estabelecida pela autora entre os 

processos vividos na/pela escola e a cultura daqueles que estão na escola: 

professores, membros da equipe que reproduzem práticas que servem à 

memorização, por meio do uso de exercícios de treinamento.  

Já Caldas (2010) revelou o distanciamento entre a proposta oficial e sua 

concretização no cotidiano escolar, pois as salas de recuperação camuflam os 

objetivos educacionais, pois mantêm os alunos na mesma condição, ou seja, do não 

saber; funcionam como tentativa de compensação daquilo que não foi alcançado 

nas classes regulares, ou seja, a aprendizagem. 
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Fato semelhante é encontrado na pesquisa de Souza (2006) que investigou a 

trajetória escolar e o perfil de um grupo de dezesseis alunos que cursaram o Ensino 

Fundamental II e frequentaram as turmas do Projeto de Recuperação nos anos de 

2004 e 2005, numa escola da rede pública estadual de Santo André, em São Paulo. 

A pesquisa revelou que a recuperação paralela não vem ocorrendo e, portanto, não 

contemplando um direito que é do aluno. A pesquisadora apresenta o discurso de 

um dos alunos da escola que, nele, revela ter perdido a oportunidade de aprender 

na escola a entrar em contato com novas tecnologias existentes. Critica, inclusive, 

os professores por não oferecerem situações de ensino/aprendizagem atraentes.  

 

[...] os conhecimentos que os jovens poderiam trazer para o interior da 
escola não encontram espaço para germinar. O embate está posto. E as 
avaliações de desempenho - de professores e alunos - vão acontecendo 
ano após ano. A relação com o conhecimento parece ter cedido lugar ao 
despreparo de alunos e professores. (…). O Projeto de Recuperação 
Paralela, assim como a recuperação contínua - que deve ocorrer a cada 
momento em sala de aula - não considera as demandas específicas de 
cada aluno e suas necessidades individuais frente ao conhecimento formal 
são postadas de lado (SOUZA, 2006, p. 198). 
  

 

Fica, portanto, evidente que vários aspectos têm influenciado a não 

concretização da recuperação da aprendizagem, e que dizem respeito à 

organização da recuperação e as práticas que as sustentam: variação na frequência 

que provoca a descontinuidade no processo de aprender; práticas de recuperação 

que se caracterizam pela reprodução, repetição e memorização desvinculadas do 

contexto, revelando assim o distanciamento entre a proposta oficial e sua 

concretização no cotidiano escolar.  

Em Belther (2006), há também referência à necessidade de que o conceito de 

qualidade em educação não se distancie de um ensino que assegure o sucesso 

escolar de todos os alunos. Na verdade, uma formação deve respeitar a diversidade 

cultural, social e cognitiva de cada indivíduo e propiciar o domínio pelos alunos de 

um sólido conjunto de conhecimentos e conteúdos culturais, considerados 

essenciais para o exercício pleno da cidadania. De acordo com a pesquisadora: 

 

[...] a qualidade do ensino será auferida a partir do efetivo cumprimento do 
papel da escola e à ela cabe promover o processo de 
transmissão/assimilação de conteúdos culturais. A transmissão/assimilação 
envolve necessariamente a aprendizagem dos alunos. Que contribuições 
oferece a escola ao aluno se ela não vai além da análise do que o aluno já 
sabe? Se abandona os conteúdos escolares para atender os interesses do 
aluno e tornar a aula mais motivante e prazerosa? (BELTHER, 2006, p.129). 
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Buscando indícios de práticas de recuperação que se encaminhem em 

direção a resultados positivos, encontrei autores como Ribeiro (2001), Vasconcelos 

(2009), Sousa (2007) e Cruz (2008).  Em Ribeiro (2001), encontrei a constatação de 

que o sucesso da recuperação na escola pública foi alcançado de forma pontual. 

Enfatiza que o aspecto que exerceu maior influência na escola estudada foi o 

ensino/aprendizagem. Sugere que a manutenção desse estado se deve a 

fatores intraescolares e extraescolares que se vinculam a questões da ordem 

das políticas educativas. Em Vasconcelos (2009), há a constatação de um 

processo de ressignificação e apropriação da proposta oficial. A escola realizou 

adaptações em função do seu contexto particular, desde sua forma de organização 

às ações que são encaminhadas pelos seus integrantes à administração central e 

local. Sousa (2007) realizou um estudo de caso comparativo entre Brasil e Portugal 

para que fossem descritas e analisadas as semelhanças e diferenças das relações 

sociais de crianças com e sem Necessidades Educativas Especiais (NEE). As 

transformações ocorridas no meio educacional e na legislação deixam claro, tanto 

em Portugal quanto no Brasil, a necessidade e o direito dessas crianças ser 

incluídas nas salas de aula regulares das redes públicas e particulares. Mas adverte 

também para a necessidade de um suporte a ser dado à comunidade educativa 

como Professores Titulares ou Regentes, Professores de Ensino Especial ou de 

Apoio, Estagiários, Tarefeiras, Auxiliares de Serviços para lidar com as crianças com 

e sem Necessidades Educacionais Especiais (NEE). A formação inicial e contínua 

dos professores regulares é de extrema importância para o sucesso da inclusão. Já 

em Cruz (2008), foi identificada a necessidade de a escola ter compromisso com um 

ensino de qualidade e que corresponda às expectativas das famílias que deixam 

seus filhos para ser educados. A pesquisa realizada em escola particular revela que 

esse compromisso está relacionado ao fato de ser um ensino pago. Os pais colocam 

os filhos numa escola diferenciada e exigem resultados. Esses são alcançados 

devido a investimentos realizados, principalmente, no que concerne aos estudos de 

recuperação, contribuindo para a redução dos índices de reprovação e, também, 

para diminuição das dificuldades dos alunos. As dificuldades foram compensadas 

com um suporte extra oferecido pela escola: atendimento individual fundamentado 

por um processo dialógico e número menor de alunos em sala de aula contribuem 

para a aprendizagem.   
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Embora a quantidade menor de alunos seja relevante, infere-se que o 
professor busca uma didática diferente para o desenvolvimento das 
atividades das aulas de apoio e do programa especial, sugerindo a 
necessidade de uma maior discussão nas reuniões pedagógicas sobre as 
articulações desses programas com as aulas regulares. Outra sugestão, 
diante do que se constatou com a presente pesquisa, é a instituição 
pesquisada constituir uma equipe de estudos de recuperação e que a 
mesma fosse coordenada por uma única pessoa que conseguisse ―costurar‖ 
a situação desse aluno com todos os professores, para entender o 
problema de forma global (do sujeito) e não isolada das disciplinas. O 
presente estudo de caso revelou afinal que a escuta de todos os envolvidos 
no processo de estudos de recuperação só tem a contribuir com a 
educação, pois com a transparência de erros e sucesso é que se permite 
inovar, e inovar é tudo o que se precisa no atual modelo brasileiro de escola 
(CRUZ, 2008, p.169).  
 

No conjunto dessas dissertações, há constatações muito importantes para a 

condução de um processo de recuperação de sucesso. Apresenta-se, porém, uma 

lacuna quanto aos procedimentos adotados pelos professores no processo, havendo 

por isso necessidade de continuidade no processo investigativo de práticas de 

recuperação que visam à aprendizagem dos alunos. As teses e dissertações 

pesquisadas não especificam quais procedimentos são realizados a fim de obter 

resultados positivos no processo ensino/aprendizagem, tampouco sugerem 

encaminhamentos teórico-práticos que sustentem uma prática que proporcione aos 

alunos condições para prosseguimento em seus estudos. Evidencia-se assim a 

relevância e importância da presente pesquisa que, por meio dos pressupostos 

teóricos da avaliação formativa, de práticas formativas e pedagogia diferenciada, 

sustentados por Abrecht (1994), Allal (1986), Perrenoud (1999/2000/2002), Cardinet 

(1982), Cappelletti (2005), Abramowicz (2005) e outros autores que venho 

estudando e com os quais venho dialogando nos últimos anos, revela conceitos e 

procedimentos essenciais para o acompanhamento e encaminhamento de situações 

de ensino/aprendizagem favoráveis aos alunos. 

Tendo em vista o que afirmam os pesquisadores sobre o tema e a 

necessidade de dar prosseguimento aos estudos de recuperação para que se 

encaminhem em direção à obtenção de resultados positivos, considero necessário 

rever os pressupostos teóricos que fundamentam a avaliação formativa, visando ao 

desenvolvimento de ações que conduzam em direção aos objetivos que proponho 

nesta pesquisa. Recorro assim aos preceitos que venho utilizando ao longo de 

minha vida como professora e como aluna do curso de pós-graduação. Dizem eles 

respeito ao processo de acompanhamento da aprendizagem dos alunos, ou seja, 



25 
 

àqueles relacionados a uma prática formativa cujos fundamentos têm origem na 

avaliação formativa. Para acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos, o 

professor precisa proporcionar-lhes situações que propiciem a aprendizagem e 

diminuam as diferenças, caminhando em direção a uma prática formativa no sentido 

que é sugerido por Perrenoud (1999a), quando afirma que é necessário propor 

atividades e construir formas diferenciadas de ensinar que permitam ao aluno refletir 

sobre o seu processo de aprendizagem. 
 

Não basta ser adepto da ideia de uma avaliação formativa. Um professor 
deve ainda ter os meios de construir seu próprio sistema de observação, 
interpretação e intervenção em função de sua concepção pessoal de 
ensino, dos objetivos, do contrato didático, do trabalho escolar 
(PERRENOUD, 1999a, p. 122).  
 

Trata-se de perseguir caminhos que levem a uma pedagogia diferenciada - 

um caminho que responde às necessidades que surgem, distanciando-se da 

aplicação rígida da pedagogia por objetivos.  

O sentido do trabalho escolar está relacionado com o risco de aprender a 

pensar por si mesmo – de desenvolver a capacidade de autorregulação, pela 

transferência para situações-problema daquilo que antes se aprendeu.  

Tendo em vista a originalidade do que proponho e dos pressupostos que 

serão utilizados nesta pesquisa, enfatizo a relevância e importância da presente 

pesquisa.  

Em Santos, a realização das atividades de recuperação da aprendizagem e 

sua retomada são previstas pelo Regimento Escolar das Unidades Municipais de 

Educação, no inciso III, do Artigo 723 e também no Parágrafo único; e, no inciso I do 

Artigo 494, a sala de atendimento especializado aos alunos com necessidades 

                                                
3
 CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO PROCESSUAL 
Artigo 72 - A avaliação processual tem como premissa a avaliação do desenvolvimento da 
aprendizagem do aluno, estabelecendo mecanismos que assegurem: 
(...) 
III – atividades de recuperação ao longo do processo e no Período de Atividades Complementares; 
(...) 
Parágrafo único - O Período de Atividades Complementares tem por objetivo a retomada de 
aprendizagem. 
4
 CAPÍTULO I 

SUBSEÇÃO II 
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Artigo 49 - O atendimento especializado aos alunos com necessidades educacionais especiais dar-
se-á em todos os níveis e modalidades da educação básica e será oferecido em: 
I – sala de atendimento a necessidades educacionais especiais destinadas a alunos com acentuadas 
dificuldades de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o 
acompanhamento das atividades curriculares, relacionadas a uma causa orgânica específica ou a 
disfunções e deficiências. 
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educacionais especiais – SANEE - destinada àqueles alunos que apresentam 

acentuadas dificuldades de aprendizagem e outras limitações. 

Por meio desta pesquisa, pretendo identificar e avaliar o processo de 

recuperação da aprendizagem dos alunos das escolas municipais de Ensino 

Fundamental de Santos.  

Tendo em vista a necessidade de melhoria dos resultados obtidos pelos 

alunos com defasagem idade/série, no ano de 2008, a Secretaria de Educação de 

Santos, numa tentativa de remediar essa situação, elaborou um Projeto para o 

atendimento desses alunos. Esse projeto foi desenvolvido em algumas escolas da 

rede municipal, em novembro e dezembro de 2008 em horários diversos. Eram 

objetivos do projeto: incentivar e contribuir para o aperfeiçoamento da leitura e 

escrita dos alunos da Educação Básica; estimular os discentes na produção de 

textos de diferentes gêneros; mobilizar diferentes tipos e níveis de conhecimentos 

dos alunos durante o processo de leitura e produção textual; incentivar o processo 

de monitoria discente, compartilhando os encontros com alunos selecionados dos 

oitavos anos; produzir um blog ou usar o site para publicação dos textos produzidos 

pelos alunos. 

Esse projeto apresentou elementos significativos sobre o processo de 

recuperação dos alunos com defasagem idade/série. Porém, foi colocado em prática 

como uma política pública emergencial e pontual. No entanto, é necessário haver 

um processo de recuperação contínua e paralela, em cada unidade escolar, 

conforme previsto pela legislação, para que todos os alunos possam aprender e o 

problema da defasagem idade/série seja solucionado. 

É necessário que sejam criadas condições, ao longo das fases de estudo em 

que os alunos se encontram, para que não se implante um processo de exclusão. 

Não se pode falar em democratização de ensino, se não for garantido o direito de ler 

e escrever aos alunos. 

Uma escola que aspira ser democrática deve garantir a todos os alunos, não 

só o acesso à escola, mas também a sua permanência e a aquisição de 

conhecimentos básicos que possibilitem a participação na sociedade (grifos meus). 

O problema que norteia este estudo relaciona-se, portanto, aos alunos da 

escola pública municipal do ensino fundamental de Santos, que apresentam 
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dificuldades em relação à aprendizagem e que frequentam as salas de recuperação 

(SANEEs). As escolas municipais de Santos contam com cento e oito5 SANEEs, 

sendo setenta e uma delas no Ensino Fundamental (SEDUC, Orientações 

Pedagógicas VI, 2008, p.31). Sendo assim, pretendo, por meio desta pesquisa, 

verificar se: 

O processo de recuperação da aprendizagem das escolas municipais de 

Santos propicia aos alunos do Ensino Fundamental formação, condições e 

oportunidades de sucesso na aprendizagem para a continuidade de seus 

estudos? 
 

E como objetivo geral: 

Identificar e avaliar o processo de recuperação da aprendizagem dos alunos 

das escolas municipais de Ensino Fundamental de Santos. 

Para verificar se as prescrições de recuperação originadas nas políticas 

públicas são realizadas e, em quais condições, é preciso identificar se existem 

práticas pedagógicas que apresentem resultados positivos com alunos em 

recuperação da aprendizagem.  

A seguir listo os objetivos específicos. 

Identificar: 

 que aspectos interferem no processo ensino/aprendizagem; 

 as práticas de recuperação da aprendizagem desenvolvidas pelos 

professores da SANEE; 

 a percepção dos professores e equipe técnica das escolas sobre o trabalho 

desenvolvido na SANEE;  

 a percepção dos professores e equipe técnica das escolas sobre o espaço 

físico e os materiais pedagógicos disponíveis para a realização do trabalho na 

SANEE; 

 a concepção de recuperação da aprendizagem na visão da equipe técnica 

das escolas e dos professores da SANEE; 

 a rotina e as principais dificuldades pedagógicas encontradas no dia a dia dos 

professores da SANEE;                       

 os critérios de seleção para o envio e dispensa dos alunos à SANEE, e quem 

opina sobre esses critérios;  

                                                
5
 Data base: maio/2008. 
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 como os alunos são avaliados na SANEE  e  os procedimentos utilizados 

pelos professores da SANEE no desenvolvimento do seu trabalho; 

 as causas da não aprendizagem dos alunos encaminhados à SANEE na voz 

dos professores da sala de recuperação e da equipe técnica das escolas;  

 possíveis mudanças na SANEE, a fim de melhorar a aprendizagem dos 

alunos, sugeridas pelos próprios professores da sala e pela equipe técnica das 

escolas.  

Surge, dessa forma, o desafio da pesquisa, por duas razões: 

- a primeira razão: a investigação procurará responder às questões relativas 

ao desenvolvimento do processo de recuperação da aprendizagem dos alunos de 

escola municipal de ensino fundamental, o que contribuirá para a compreensão do 

modo pelo qual as políticas públicas de educação se efetivam dentro da escola, 

podendo ainda desencadear uma reflexão crítica a respeito desse processo; 

- a segunda, porque propiciará aprofundamento teórico que visa buscar 

orientação e direcionamento adequados ao desenvolvimento desta pesquisa, 

fornecendo subsídios necessários para a atuação dos profissionais da educação, 

que pretendam debruçar-se sobre as questões do aprender e do ensinar. 

Tendo em vista o problema proposto, fiz opção pela pesquisa qualitativa, 

empregando as técnicas de análise documental, entrevistas, questionários, além da 

observação participante. Os procedimentos utilizados levam em consideração o 

ambiente como fonte de dados. Conforme BOGDAN E BINKLEY (1994), o ambiente 

natural auxilia a descrição do processo. 

Inicialmente procedi ao levantamento das teses e dissertações que tratam do 

tema. Uma pesquisa qualitativa caracteriza-se por utilizar o ambiente natural para a 

coleta dos dados, por meio do contato do pesquisador com a realidade investigada. 

(BOGDAN e BINKLEY, 1994). A pesquisa qualitativa está muito mais voltada para a 

análise do processo do que propriamente para os resultados obtidos. ―Os 

investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente 

pelos resultados ou produtos‖ (BOGDAN e BINKLEY, 1994, p.49). 

Sendo assim, organizei a pesquisa em quatro capítulos. No capítulo 1, 

procuro explicitar o contexto em que ocorreram as principais mudanças na 

legislação, nas políticas educacionais que tiveram por objetivo criar propostas para o 

equacionamento da melhoria da qualidade na educação brasileira.  
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No capítulo 2, faço considerações sobre o problema proposto, tendo como 

base os encaminhamentos dados por estudiosos da área de avaliação, 

especificamente, aqueles que se voltam à avaliação formativa e expõem como 

práticas formativas podem contribuir para o processo ensino/aprendizagem.  

No capítulo 3, apresento os sujeitos da pesquisa, procurando identificar nos 

dados coletados, por meio das observações de campo e sínteses das aulas, da 

entrevista e dos questionários, a visão do processo de recuperação da 

aprendizagem nas escolas em questão e das práticas realizadas e sua 

funcionalidade.  

No quarto capítulo, apresento as interpretações e as análises dos dados 

recolhidos por meio da entrevista, dos questionários, da observação participante, 

dos documentos obtidos nas escolas e na Seduc. Busquei também tornar explícito 

nessa interpretação a realidade examinada: o trabalho realizado pelas professoras 

na tentativa de alcançar os objetivos da recuperação e suas intenções em atender 

as necessidades do aluno. De acordo com o que foi levantado, a recuperação, neste 

caso, revela-se como uma prática formativa de sucesso, uma vez que os resultados 

são perceptíveis e reconhecidos pela equipe e pelas professoras envolvidas. 

Apresento as Considerações Finais retomando as origens da recuperação: o 

contexto histórico, social, econômico e educacional que deram origem à 

recuperação e os dispositivos legais que a instituíram como uma resposta à falta de 

qualidade que se observava. Ao final, torno explícito o trabalho realizado pelas 

professoras na tentativa de alcançar os objetivos da recuperação e atender as 

necessidades do aluno.  
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_________________________________________________________________________ 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

OS CAMINHOS QUE LEVAM À RECUPERAÇÃO - CONTEXTO DAS 

LEIS, DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, DAS MEDIDAS  

 

 

 

 

A educação deve se tornar uma prioridade, 
concretamente e não apenas em discursos de 
autoridades governamentais. Que o princípio 
Educação para Todos seja viabilizado com 
investimentos sociais mediante recursos 
adequados, equitativos e permanentes. Garantir 
o acesso e a permanência de todos, já que a 
educação é um direito humano e social para o 
exercício e a vivência da cidadania. Garantir 
aprendizagens qualitativas aos alunos, ou seja, 
significativas para a vida e para a sua inserção e 
transformação do mundo do trabalho. 
Formulação de políticas educacionais integrais 
com a valorização, qualificação e capacitação 
permanente da escola pública.  
                     

        Marina Graziela Feldmann (2005) 
 

________________________________________________________________________ 

 

Neste capítulo procuro explicitar o contexto em que ocorreram as principais 

mudanças na legislação, nas políticas educacionais que tiveram por objetivo criar 

propostas para o equacionamento da melhoria da qualidade na educação brasileira. 

Historicamente, o Brasil caracteriza-se como um país que convive com 

desigualdades sociais6 e alta concentração de renda. O relatório do IBGE (PNAD, 

2003) indica que 65,2% dos trabalhadores brasileiros recebem até dois salários 

mínimos. Esses dados do relatório do IBGE revelam a ausência de políticas sociais 

                                                
6
 Com 50% de uma população de 192.847 milhões de pessoas em situação de pobreza (CONAE, 

2010, p.19). 
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mais efetivas, construindo-se assim um panorama excludente com reflexos na 

educação, pois 11,2% da população com mais de 7 anos são analfabetos e ―dentre 

os maiores de dez anos, 11,2% não têm escolaridade ou estiveram na escola pelo 

período de até um ano; 27,5% têm até três anos de escolaridade; e mais de 2/3 da 

população (60,4%) não possuem o ensino fundamental completo, tendo, no máximo, 

sete anos de escolaridade‖ (CONAE, 2010, p.19). 

Esses dados alertam para a necessidade de que sejam tomadas medidas 

visando à melhoria da educação e minimização desse quadro. O documento da 

CONAE deixa explícita a função do Estado que é 

 

[...] assegurar, com qualidade, a função social da educação e das 
instituições educativas, ou seja, a educação inclusiva; a diversidade cultural; 
a gestão democrática e o desenvolvimento social; a organização e 
institucionalização de um Sistema Nacional de Educação, que promova, de 
forma articulada, em todo o País, o regime de colaboração; o financiamento 
e acompanhamento e o controle social da educação; a formação e 
valorização dos/das trabalhadores/as da educação [...] (CONAE, 2010, 15). 

 

Trata-se de o Estado cumprir seu papel, enquanto gestor da educação, e 

melhorar a qualidade em diversos aspectos: acesso à escola, e a um ensino de 

qualidade, possibilidade de inclusão social àqueles que não tiveram oportunidade de 

estudar, também com relação à provisão de recursos financeiros para a educação, 

para a formação dos profissionais, para a implantação de plano de carreira etc.  

Há no documento, portanto, eixos específicos além da necessidade de 

garantia da qualidade à Gestão Democrática e Avaliação. Este eixo expõe, conforme 

Martins Jr (2011, p.89) ―[...] a necessidade de sistemas de monitoramento e 

avaliação de ensino periódicas no processo educativo, consideradas, deste modo, 

como forma de garantir um acompanhamento e controle social público e permanente 

da educação pública‖. 

 Esse acompanhamento pode ser compreendido como uma tentativa de 

fortalecimento e aperfeiçoamento dos mecanismos de avaliação que buscam 

indícios nos mecanismos de ensino/aprendizagem, dimensões do processo que 

revelam: 

Uma concepção ampla de avaliação precisa incorporar o atributo da 
qualidade como função social da instituição educativa e a articulação entre 
os sistemas de ensino [...]. Deve, também, agregar indicadores 
institucionais, tais como: projetos político-pedagógicos; infraestrutura; tempo 
de permanência do estudante na escola; gestão democrática escolar; [...]; 
carreira, salário e qualificação dos/das trabalhadores/as da educação; 
formação continuada e tempo de planejamento na unidade de ensino [...] 
(CONAE, 2010, p. 55). 
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Para que esse documento fosse produzido, inúmeras discussões ocorreram 

entre educadores de todo o Brasil sobre o sistema educacional e suas dimensões, 

revelando aspectos que precisam ser alvo de aprimoramento. 

Esta pesquisa se propõe a percorrer os caminhos percorridos pela Educação 

e legislação até a recuperação – um dos mecanismos criados para propiciar aos 

alunos que apresentam dificuldades, a possibilidade de obter o que é necessário 

para a melhoria da aprendizagem. 

Ao longo da história do Brasil, ocorreram mudanças na legislação e nas 

orientações das suas políticas educacionais. Essas, entretanto, não vêm alterando 

significativamente esse quadro.  

É, porém, no Brasil dos anos de 1970, que se começa a dar importância ao 

acesso à escola, sem que se procure garantir a qualidade do atendimento oferecido 

e tampouco a qualidade do processo ensino/aprendizagem. Na atualidade, esse 

problema ainda é preocupação de muitos estudiosos.  Dos estudiosos que discutem 

essa questão destaco GATTI (2008, p.12), cujas ideias sobre qualidade foram 

retomadas pelos participantes7 da Conferência de Abertura sobre Qualidade, 

realizada em Brasília, em junho de 2007. Durante a conferência, Ricardo Hévia8 

traduziu a qualidade em cinco dimensões: 

 equidade -  que diz respeito ao acesso, aos  processos e aos resultados; 

 relevância - dimensão relacionada  ao significado dado ao aprender, ao 

conhecer e ao aprender fazer; 

  pertinência - relacionada à pedagogia da diversidade; 

  eficácia - dimensão associada à necessidade de atingir  metas concretas; 

 eficiência - dimensão relacionada ao uso adequado dos recursos. 

Essas cinco dimensões encontram ressonâncias em Gadotti (2009) quando 

discute a questão da qualidade, relacionando-a à necessidade de melhorar a vida 

das pessoas, a partir da comunidade escolar. Deixa explícita sua complexidade: 

 

                                                
7 Participaram do Seminário Internacional - ―Construindo Caminhos para o sucesso escolar‖ os 
seguintes palestrantes: Bernardete Angelina Gatti, Creso Franco, José Francisco Soares, Vera Esther 
Ireland, Suhas D. Parandekar, Maria de Salete Silva, Eamon Stack, Maria Auxiliadora Seabra 
Rezende, Maria Nilene Badeca da Costa, Laura Fumagalli. Maiores informações disponíveis em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001600/160010por.pdf>. Acesso em: 05 jan. 2010.  
8
 Ricardo Hévia Rivas, especialista da UNESCO. Autor de Politica de descentralizacion en la 

educacion basica y media en America Latina - Estado del Arte. Santiago, Chile, UNESCO/REDUC, 
1991. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001600/160010por.pdf
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A qualidade na educação não pode ser boa se a qualidade do professor, do 
aluno, da comunidade é ruim. Não podemos separar a qualidade da 
educação da qualidade como um todo, como se fosse possível ser de 
qualidade ao entrar na escola e piorar a qualidade ao sair dela. Por isso, o 
tema da qualidade é tão complexo. Porque não basta melhorar um aspecto 
para melhorar a educação como um todo (GADOTTI, 2009, p.3). 
 

A abrangência do conceito deixa claramente exposta a dificuldade em 

explicitar seu significado. Examinando o que afirma a UNESCO sobre o conceito de 

qualidade, percebemos as mudanças que vem sofrendo, tendo em vista sua relação 

com o contexto. 

[...] a qualidade se transformou em um conceito dinâmico que deve se 
adaptar permanentemente a um mundo que experimenta profundas 
transformações sociais e econômicas. É cada vez mais importante estimular 
a capacidade de previsão e de antecipação. Os antigos critérios de 
qualidade já não são suficientes. Apesar das diferenças de contexto, 
existem muitos elementos comuns na busca de uma educação de qualidade 
que deveria capacitar a todos, mulheres e homens, para participarem 
plenamente da vida comunitária e para serem também cidadãos do mundo 
(UNESCO, 2001, p.1). 
 

Quando retomamos o problema da falta de qualidade, devemos rever a 

questão da equidade e exclusão, que já citei, anteriormente, ao tratar do conceito de 

qualidade. Oliveira (1996), ao tratar da temática, adverte que a qualidade não deve 

provocar processos de diferenciação como os que foram observados por muitos 

educadores, ao longo da história do país, quando foram criados alguns Centros 

Integrados de Educação Pública (CIEP - Rio de Janeiro), Centros Integrados de 

Apoio a Crianças (CIACs - Brasília), Centros de Atenção Integrada à Criança 

(CAICs) e Escola Padrão em São Paulo. Ofereciam eles uma educação de 

qualidade e diferenciada a estudantes inseridos nesses centros e escolas, mas 

atendiam apenas uma pequena parcela da população, pois o seu número era 

reduzido. 

A qualidade do ensino deve atingir a todos aqueles que frequentam as 

escolas, por isso uma educação de qualidade deve estar relacionada a aspectos 

didático/pedagógicos, estruturais e organizacionais da dinâmica escolar. 

Dourado (2007) reconhece também a abrangência do conceito e o relaciona a 

alguns aspectos já citados por Gatti, Hévia, Gadotti, aspectos sociais e econômicos 

que interferem na qualidade da educação. 

 

 O conceito de qualidade da educação é ―polissêmico‖: do ponto de vista 
social a educação é de qualidade ―quando contribui para a eqüidade; do 
ponto de vista econômico, a qualidade refere-se à eficiência no uso dos 
recursos destinados a educação‖ (DOURADO, 2007, p.12).  
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Diante do que afirmam esses especialistas, a qualidade na educação abrange 

aspectos estruturais que incluem a dimensão social, econômica e cultural e também 

aspectos relacionados aos sujeitos envolvidos. 

Sendo assim, para mim, uma educação de qualidade envolve aspectos 

diversos que dizem respeito ao Estado e o que este oferece; infraestrutura – 

relacionada à dimensão socioeconômica e cultural, citada por Dourado (2007) - mas 

também aspectos que dizem respeito diretamente àquele que está na escola para 

aprender e depende das condições oferecidas. Por isso, é fundamental que a escola 

esteja organizada, que os gestores ofereçam condições para que o trabalho escolar 

esteja estruturado em função daqueles que dele dependem: os professores, os 

alunos e até mesmo os pais. 

Essas dimensões, sendo colocadas em prática, poderiam produzir efeitos que 

culminariam na melhoria do processo educacional, modificando a situação que se 

vem observando em nosso país. 

Os índices do PISA9 vêm revelando baixos índices nos resultados da 

educação no Brasil, desde o início de sua participação nesse programa. Em 2006 e 

2009, o país obteve péssima colocação: na compreensão leitora e no raciocínio 

lógico-matemático. Os números revelam que o país obteve no Pisa o 53º lugar em 

Leitura e 54º lugar em Matemática. 

Essa situação já se configurava na década de 1970, quando a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB n.º 5.692/71 definiu a 

obrigatoriedade e a gratuidade da escola pública. Nesse período, algumas 

mudanças foram realizadas como, por exemplo, a extensão do número de anos da 

escolaridade obrigatória, expansão do número de escolas e oferta de vagas. Tais 

providências foram implantadas por meio da referida lei: o acesso à escola e a 

universalização do ensino de primeiro grau. Apesar da lei, não houve o empenho 

necessário para a democratização do ensino, uma vez que não se conseguiu 

garantir a permanência dos alunos na escola, tampouco a qualidade do ensino. 

                                                
9
 PISA é um programa internacional de avaliação comparada, cuja principal finalidade é produzir 

indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais, avaliando o desempenho de alunos na 
faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na 
maioria dos países. Disponível em: <  http://www.inep.gov.br/internacional/pisa/>. Acesso em: 4. ago. 
2010. 
 
 

http://www.inep.gov.br/internacional/pisa/
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Com a abertura das escolas públicas para as camadas populares, houve o 

crescimento das vagas oferecidas à população, mas nenhum investimento na sua 

qualidade. Essa expansão quantitativa, a falta de infraestrutura física, de material e 

pessoal, a desorganização geraram outros problemas como ociosidade de classes e 

períodos. A falta de investimentos necessários, tanto em recursos humanos, como 

em materiais e sem a devida compreensão de qual seria a função da escola, fez 

com que as expectativas quanto aos objetivos não fossem atingidos. É preciso ainda 

citar o crescente aumento do número de professores, de professores 

coordenadores, de assistentes técnicos, nem sempre preparados, que foram 

incorporados ao sistema de ensino. Esses acontecimentos associados a outros 

provocaram múltiplas repetências e abandono dos estudos.  

Em âmbito federal tais fatos ainda estão ocorrendo, apesar de a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – nº 9394/96 ter trazido a 

possibilidade de os sistemas de ensino adotarem a progressão continuada e o 

sistema de ciclos ainda estabelecendo condições que garantam aos alunos a 

formação comum e o direito à recuperação. Conforme consta no Capítulo II, da 

Educação Básica – Seção I, das Disposições Gerais:           

Art. 22-  
A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-
lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
 
Art. 24 - 
V. a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 
período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 
disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos.  

 

Os artigos 22 e 24 deixam evidentes o compromisso da educação e o da 

escola em oferecer ao aluno uma formação para vida que lhe permita dar 

prosseguimento aos estudos por meio da recuperação. 

Em âmbito estadual, a Deliberação do CEE n.º 9/97 instituiu no Estado de 

São Paulo o Sistema de Ciclos. Por meio dela, surgiu o conceito de aprendizagem 

progressiva e contínua, e esvaziou-se parcialmente a reprovação, ou seja, deixou-se 

de reprovar. A qualidade, porém, ainda não foi atingida e o processo 

ensino/aprendizagem não alcançou o sucesso desejado.  

É preciso esclarecer que a introdução dessas medidas, por meio da 

legislação, não garantiu o progresso dos alunos e a baixa qualidade do ensino 

continua a exigir soluções. Como forma de minimizar esse problema, a recuperação 
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de estudos é uma das medidas paliativas adotadas que visaram reduzir o fracasso 

dos alunos – evidenciado, ao longo das últimas quatro décadas. Devo salientar que 

a recuperação não vem obtendo os resultados necessários por ainda ser uma 

prática não devidamente estruturada, organizada. Pode ser, entretanto, uma 

alternativa a longo prazo que evidencie e indique novos caminhos para a melhoria 

do processo ensino/aprendizagem.  

Tal afirmação exige que sejam examinados, inicialmente, alguns aspectos 

relevantes da legislação que tratam de questões que envolvem os 

encaminhamentos dados à Educação no Brasil, à busca da qualidade e aos 

principais aspectos que estão em seu entorno: a política neoliberal – paradigma que 

se consolidou no Brasil e determinou ações e orientou decisões por parte do Poder 

Executivo que tentavam a 'remercadorização‘ de sua economia; a política dos ciclos 

de aprendizagem; o Plano Nacional de Educação10 (PNE), que teve como objetivos 

elevar o nível de escolaridade da população, melhorar a qualidade do ensino em 

todos os níveis, reduzir desigualdades sociais e regionais quanto ao acesso e 

permanência na educação pública e democratizar a gestão do ensino público; e o 

Plano de Desenvolvimento da Educação11 (PDE):  

 
[...] pretende ser mais do que a tradução instrumental do Plano Nacional de 
Educação (PNE), o qual, em certa medida, apresenta um bom diagnóstico 
dos problemas educacionais, mas deixa em aberto a questão das ações a 
serem tomadas para a melhoria da qualidade da educação. É bem verdade, 
como se verá em detalhe a seguir, que o PDE também pode ser 
apresentado como plano executivo, como conjunto de programas que visam 
dar conseqüência às metas quantitativas estabelecidas naquele diploma 
legal, mas os enlaces conceituais propostos tornam evidente que não se 
trata, quanto à qualidade, de uma execução marcada pela neutralidade. 
Isso porque, de um lado, o PDE está ancorado em uma concepção 
substantiva de educação que perpassa todos os níveis e modalidades 
educacionais e, de outro, em fundamentos e princípios historicamente 
saturados, voltados para a consecução dos objetivos republicanos 
presentes na Constituição, sobretudo no que concerne ao que 
designaremos por visão sistêmica da educação e à sua relação com a 
ordenação territorial e o desenvolvimento econômico e social (PDE, 2007, 
p.7).  

 

Retomar e constatar como essas mudanças apenas remediaram essa 

situação permite buscar novos caminhos para o problema da qualidade da 

educação. No âmbito das leis, a educação é um direito e a qualidade também, mas 
                                                
10

 Plano Nacional de Educação (PNE). Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pne.pdf>. 
Acesso em: 05 jan. 2010. 
11

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/arquivos/Bk_pde/ideb.html>. Acesso em: 12 jun.2010. 
 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pne.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/Bk_pde/ideb.html
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as medidas que levarão à formação básica que se deseja oferecer aos alunos, 

permanecem ainda no mundo das ideias e não das ações. 

A existência de uma Lei não é condição suficiente para que uma nova 

proposta pedagógica seja implantada, pois não garante o seu êxito.  

 

1.1  Educação como direito 

O direito à educação é um tema que se apresentou à sociedade, a partir do 

século XIX, e sua discussão somente ganhou força durante a luta por direitos civis e 

políticos, travada por diferentes representantes da sociedade. No Brasil, a 

preocupação com a educação ganhou força quando os trabalhadores começaram a 

ter seus direitos levados em consideração e quando suas reivindicações começaram 

a ter repercussão no cenário nacional. Com a Revolução de 1930, o presidente 

Vargas assumiu o poder e criou vários ministérios, inclusive o Ministério da 

Educação e Saúde, instituído logo após sua tomada do poder.  

 

O direito à educação, como direito declarado em lei, é recente e remonta ao 
final do século XIX e início do século XX. Mas seria pouco realista 
considerá-lo independente do jogo das forças sociais em conflito. Tanto a 
ampliação dos direitos civis e políticos como a inserção de direitos sociais 
não são apenas uma estratégia das classes dirigentes que aí teriam 
descoberto, na solução coletiva, diversas vantagens que o anterior sistema 
de autoproteção não continha. Esses direitos são também um produto dos 
processos sociais levados adiante pelos segmentos da classe trabalhadora, 
que viram nele um meio de participação na vida econômica, social e 
política. Algumas tendências afirmam a educação como um momento de 
reforma social em cujo horizonte estaria a sociedade socialista. Para outras 
tendências, a educação, própria da classe operária e conduzida por ela, 
indicava uma contestação da sociedade capitalista e antecipação da nova 
sociedade (CURY, 2002, p.253). 

 

Após a posse do presidente Vargas, quando publicada a Constituição de 

1934, a educação passou a ser vista como um ―direito de todos‖. A Assembleia 

Constituinte procurou assegurar que a educação como direito de todos deve ser 

ministrada pela família e pelos Poderes Públicos. Estes devem proporcioná-la tanto 

a brasileiros como estrangeiros que estejam domiciliados no país, dando-lhes a 

possibilidade de obter uma vida moral e econômica, desenvolvendo a consciência 

da solidariedade humana. Em seu Capítulo II, que dispõe sobre a Educação e 

Cultura:  

Art. 148 - Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar o 
desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, 
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proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do País, 
bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual.  
Art. 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e 
pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a 
estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores 
da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a 
consciência da solidariedade humana.  
Art. 150 - Compete à União:  
a) fixar o plano nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os 
graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua 
execução, em todo o território do País;  
b) determinar as condições de reconhecimento oficial dos estabelecimentos 
de ensino secundário e complementar deste e dos institutos de ensino 
superior, exercendo sobre eles a necessária fiscalização;  
c) organizar e manter, nos Territórios, sistemas educativos apropriados aos 
mesmos;  
d) manter no Distrito Federal ensino secundário e complementar deste, 
superior e universitário;  
e) exercer ação supletiva, onde se faça necessária, por deficiência de 
iniciativa ou de recursos e estimular a obra educativa em todo o País, por 
meio de estudos, inquéritos, demonstrações e subvenções (BRASIL, 
Constituição da República Federativa do Brasil, 1934). 
 

A educação foi citada como dever do Estado, na Constituição de 1934, 

cabendo à União definir as Diretrizes da Educação Nacional. A Constituição também 

garantiu a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário, deixando evidente a 

necessidade da elaboração de um Plano Nacional de Educação com a finalidade de 

organizar as ações a ser estabelecidas. 

Tais ações se faziam urgentes e necessárias na década de 1930 e nas 

anteriores, pois o atraso educacional em que se encontrava o país, desde o século 

XIX, foi citado por Rui Barbosa – momento em que ele comparou a educação do 

Brasil com a de outros países, procurando chamar a atenção da sociedade brasileira 

para o atraso educacional do país. Esse atraso revelava diferenças entre o que era 

feito por países mais desenvolvidos e o que era feito em países, como o Brasil, 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Vê-se, portanto, que a precariedade na 

qualidade da educação do país já era questionada no século XIX. 

O educador Anísio Teixeira (1963) revelou, na década de 50, que a educação 

no Brasil era "privilégio" de poucos. Para tanto, elaborou uma "pirâmide" 

comparando a educação do Brasil com a dos Estados Unidos. Essa pirâmide já 

deixava evidente a diferenciação existente entre o número de alunos que ingressava 

na universidade nos Estados Unidos e o número de alunos que ingressava no Brasil: 

33% dos que iniciavam a escola elementar nos Estados Unidos ingressavam na 

universidade, enquanto apenas 2,3%, no Brasil. Nesse período, já se podia ver um 

funil na educação do povo brasileiro, especificamente no curso "ginasial" (hoje 5.ª à 
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8.ª série ou 6º ao 9º ano do ensino fundamental), pois o número de ingressantes era 

de apenas 18,1% em relação aos que iniciavam a formação básica (TEIXEIRA, 

1963).  

Esses números deixam clara a desigualdade e remetem também à ausência 

de ações voltadas para a redução do número de alunos que não davam 

continuidade aos seus estudos.  

 

1.2  As leis – medidas e efeitos 

 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases no Brasil (Lei nº 4024/61) foi sancionada 

apenas em 20 de dezembro de 1961, 27 anos após ser prevista pela Constituição de 

1934. Promulgada pelo presidente João Goulart, foi também assinada por André 

Franco Montoro, Tancredo Neves e Ulisses Guimarães.  

Essa lei foi o primeiro documento que fundamentou as bases da educação 

nacional. No Art. 104 estabelece as diretrizes para a organização do ensino, 

permitindo às escolas organizar seus currículos, métodos e períodos escolares 

próprios. Com a aprovação da Lei nº 4024/61 (LDB/61), instituiu-se a flexibilidade 

curricular e a liberdade de métodos e de procedimentos de avaliação – fato que 

favoreceu a organização das escolas.  

A LDB/61 promoveu algumas  mudanças. Dentre elas,  a possibilidade de 

acesso ao nível superior para egressos do ensino técnico e a criação do Conselho 

Federal de Educação e dos Conselhos Estaduais. 

A  LDB/61 demorou muito a ser promulgada. Muitas demandas surgiram  no 

âmbito de políticas educacionais públicas, inseridas no cenário político de domínio 

militar. No final da década de 1960, o sistema educacional cedeu a diferentes 

pressões: a demanda própria da educação e do sistema econômico para formação 

de recursos humanos baseados na Teoria do Capital Humano12. A política 

                                                
12

 Teoria do Capital Humano 
- 

Sua origem está ligada ao surgimento da disciplina Economia da 
Educação, nos Estados Unidos, em meados dos anos 1950. Theodore W. Schultz, professor do 
departamento de economia da Universidade de Chicago à época, considerado o principal formulador 
dessa disciplina e da ideia de capital humano. Esta disciplina específica surgiu da preocupação em 
explicar os ganhos de produtividade gerados pelo ―fator humano‖ na produção. A conclusão de tais 
esforços redundou na concepção de que o trabalho humano, quando qualificado por meio da 
educação, era um dos mais importantes meios para a ampliação da produtividade econômica, e, 
portanto, das taxas de lucro do capital. Aplicada ao campo educacional, a idéia de capital humano 
gerou toda uma concepção tecnicista sobre o ensino e sobre a organização da educação, o que 
acabou por mistificar seus reais objetivos. Sob a predominância desta visão tecnicista, passou-se a 
disseminar a idéia de que a educação é o pressuposto do desenvolvimento econômico, bem como do 
desenvolvimento do indivíduo, que, ao educar-se, estaria ―valorizando‖ a si próprio, na mesma lógica 
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educacional de 1964 não acompanhou ―nem ao menos o ritmo do crescimento da 

demanda, e, acabou agravando a crise do sistema educacional. Este já não 

respondia nem às exigências do sistema econômico, nem às demandas de 

educação‖ (ROMANELLI, 1988, p. 206-207). 

Com relação à organização do ensino, determinava que o ensino ginasial 

tivesse quatro anos e o colegial, três anos. Porém, não fazia qualquer menção à 

necessidade de recuperação do ensino ou aos problemas que se apresentavam com 

relação aos índices de reprovação e evasão da época. 

Em relação às décadas anteriores a Lei 4024/61 não corrigiu as distorções 

existentes relacionadas à falta de escolas, ao número de alunos que alcançavam a 

universidade. Conforme o parecer de Freitag (1979), faltava escolas para 4,4 

milhões de crianças de 7 a 14 anos e o número de crianças que ingressava no 

primeiro ano era quase três vezes maior que o número de crianças que atingia a 

segunda série, em 1961. A taxa de evasão era de 44% no primeiro ano.   

Os números apresentados por Freitag (1979) revelam, portanto, a 

desigualdade entre o número de vagas oferecidas pela escola e o número existente 

de alunos. Além disso, somente 5,6% dos alunos que iniciaram a 1ª série, em 1960, 

conseguiram entrar em uma universidade, em 1973. 

Em 1961, ocorreu a aprovação do Plano Nacional de Educação para o 

período de 1962 a 1970. Este primeiro plano tinha o objetivo de responder à Carta 

de Punta del Este quanto à necessidade de acabar com o analfabetismo e diminuir a 

evasão que se fazia presente nas escolas neste período - tema tratado com 

bastante competência por Patto (1990) em sua pesquisa sobre o fracasso escolar. A 

Carta de Punta del Este13 foi aprovada na reunião de ministros da Organização dos 

Estados Americanos, em Punta del Este, em 1961. O conteúdo da Carta expunha 

claramente as condições para receber apoio da Aliança: cada Estado latino-

                                                                                                                                                   
em que se valoriza o capital. O capital humano, portanto, deslocou para o âmbito individual os 
problemas da inserção social, do emprego e do desempenho profissional e fez da educação um 
―valor econômico‖, numa equação perversa que equipara capital e trabalho como se fossem ambos 
igualmente meros ―fatores de produção‖ (LOMBARDI, SAVIANI, NASCIMENTO, 2006, 
<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_teoria_%20do_capital_humano.htm
>). 
13

 Em março de 1961, Kennedy convocou os embaixadores dos países latino-americanos para 
anunciar que estava preparando um programa de ajuda para a América Latina. Este programa foi 
formalmente inaugurado no Uruguai, em agosto do mesmo ano, com a ‗Carta de Punta del Este‘. Foi 
estabelecido então um tratado entre os EUA e dezenove países latino-americanos, excluindo Cuba. 
Previsto inicialmente para um período de dez anos, foi estendido indefinidamente em 1965, mas suas 
operações cessaram em 1974, quando o suporte financeiro foi interrompido (LEHER,1998, p.56). 
 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_teoria_%20do_capital_humano.htm
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_teoria_%20do_capital_humano.htm
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americano deveria preparar um programa para o desenvolvimento de sua economia 

e desenvolvimento social. 

No começo da década de 70, a Lei n.º 5.692/71 (LDB/71), sancionada pelo 

presidente Médici, durante o regime militar, produziu reformas no ensino de 1.º e 2.º 

Graus e definiu os currículos - constituídos por disciplinas de obrigatoriedade 

nacional escolhidas pelo Conselho Federal de Educação. Os Estados, porém, 

podiam indicar disciplinas obrigatórias em suas jurisdições que correspondiam  à 

parte diversificada do currículo.  Tudo sofria profundo controle dos governos 

estaduais.  

Nesse período, há uma política de valorização do ensino técnico 

profissionalizante, época em que  o Conselho Estadual de Educação do Estado de 

São Paulo criou o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 

(CEETEPS) para fortalecer o crescimento industrial paulista. 

A década de 70, período em que foi promulgada a Lei 5692/71, ficou 

conhecida por ser uma época de ditadura e também de ―milagre econômico‖. Para 

Norcia (2008), trata-se de um momento que compreende os anos de 1969 a 1973, 

época em que o crescimento econômico ocorreu, mantendo taxas relativamente 

baixas de inflação. Houve também o crescimento da indústria automobilística no 

país. Tal fato se dá concomitantemente ao crescimento das telecomunicações. 

 

O PIB cresceu 11% na média anual, tendo seu pico em 1973, com uma 
variação de13%. A inflação anual não passou de 18%. Isso parecia de fato 
um milagre. Houve também grande investimento de capital estrangeiro e 
uma grande expansão do comércio exterior. (NORCIA, 2008, p.32). 

 

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) fica evidente, como também a 

baixa inflação. Esse crescimento exigiu mudanças na organização e 

encaminhamento das políticas existentes. 

No âmbito da educação, uma das alterações promovidas pela Lei 5.692/71, 

que chama atenção, foi a junção do curso primário e ginasial: o Primeiro Grau 

passou de 4 para 8 anos. Tal mudança, porém, não alterou o índice de evasão 

escolar.  

Em 1973, segundo divulgação do Ministro da Educação, a evasão da 1ª para 

a 2ª série era de 50,4% e a repetência de 49,9% (SENADO FEDERAL, 1978, Tomo 

1, p.38). Ainda nos anos 70, segundo dados do IBGE, cerca de 30 milhões de 
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brasileiros, com idade entre 7 e 19 anos, nunca havia frequentado uma escola, um 

curso regular.  

  Outro problema existente era a organização das escolas. Havia escolas 

organizadas para o atendimento ao primário (1.ª à 4.ª série) e outras para o 

atendimento aos alunos de 5.ª à 8.ª série. Nessa época (anos 70), a Constituição 

definia a educação primária como sendo de frequência compulsória e o oferecimento 

de vagas para esse nível era obrigação do Estado. A legislação de 1971 estabelecia 

também que o ensino de 1º Grau seria equivalente ao ensino primário e ginasial. O 

dispositivo constitucional aplicado ao ensino primário seria então aplicado ao ensino 

de Primeiro Grau. A nova legislação colocava desafios importantes, pois a 

incorporação de novos alunos ao sistema de educação compulsória de oito anos 

exigiria recursos e mudanças estruturais. 

A Lei nº 5.692/71 fixou as bases para o ensino de Primeiro e Segundo Graus, 

não alterou, porém, em grandes proporções, o seu modo de funcionamento, já que 

as mudanças não receberam os recursos necessários. A Lei unificou o que antes 

estava separado: o curso primário e o ginasial, mas deixou aparente a falta de 

recursos e a desorganização existente.  

 
O que fez a lei 5692? Através desta lei, imaginou-se que, simplesmente 
unindo à escola básica de quatro anos o antigo ginásio – antigo ensino 
médio – criar-se ia um sistema único de educação básica. Esta providência 
acarretou um descompasso entre o antigo primário e antigo ginásio. 
Curiosamente, a antiga educação básica – o primário – não invadiu, com 
sua lógica de direito básico, que estava orientado propedeuticamente para o 
ensino universitário. Ao contrário, a lógica e a estrutura dos cursos de quinta 
à oitava série é que estão invadindo as séries precedentes. Neste contexto, 
o diretor não tinha bem o que administrar, se a lógica do antigo ginásio 
propedêutico para a Universidade, se os direitos básicos elementares  ao 
saber da antiga escola primária (ARROYO, 1996, p.15). 
 

O discurso de Arroyo (1996) expõe um dos problemas que surgiram após a 

junção do ensino: a não orientação e desorganização daqueles que deviam gerir e 

colocar em execução o que diz a Lei. Além disso, a escola deveria ter infraestrutura 

para atender a nova demanda. É importante lembrar que o país passava por um 

processo de crescimento e que deveria oferecer um ensino que preparasse e 

qualificasse a mão de obra do país. Qualificar o futuro trabalhador era uma 

necessidade do momento mas não recebeu os recursos necessários. 

Fica evidente que a legislação não garante, efetivamente, os recursos para a 

educação como também não garante a concretização de seus princípios.  
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O acesso à Educação, previsto na Lei 5692/71, não ocorreu como deveria, 

pois a demanda existente não era atendida. A escola era seletiva e não estava 

adequada a todos que dela necessitavam. Havia exclusão dos alunos que não 

conseguiam se adaptar ao padrão da escola.  

A Lei 5692/71 apresentou, porém, o primeiro dispositivo que tratava da 

recuperação dos alunos com aproveitamento escolar insuficiente. O capítulo I da Lei, 

em seu artigo 11, parágrafo 1º, apontava que os estabelecimentos de ensino de 1º e 

2º Graus deviam funcionar, além dos períodos regulares, para proporcionar estudos 

de recuperação aos alunos que não obtivessem rendimento suficiente: 

 

A Lei 5692/71 propõe que: ―1) haja predominância dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos, e dos resultados obtidos no ano sobre as provas 
finais, se os estabelecimentos resolverem adotá-las; 2) seja feita a 
recuperação que significa ‗dar reforço em determinados aspectos que 
permitam recobrar o que de positivo permaneceu do estudo antes 
realizado‘‖ (MACIEL, 1977, p.46). 

 

O artigo 14, parágrafo 2º, trata da obrigatoriedade de as escolas proporcionar 

estudos de recuperação a alunos cujo aproveitamento é insuficiente, podendo ser 

aprovado mediante estudos de recuperação que o estabelecimento de ensino deve 

proporcionar obrigatoriamente. 

Art. 11. O ano e o semestre letivos, independentemente do ano civil, terão, 
no mínimo, 180 e 90 dias de trabalho escolar efetivo, respectivamente, 
excluído o tempo reservado às provas finais, caso estas sejam adotadas. 
1° Os estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus funcionarão entre os 
períodos letivos regulares para, além de outras atividades, proporcionar 
estudos de recuperação aos alunos de aproveitamento insuficiente e 
ministrar, em caráter intensivo, disciplinas, áreas de estudo e atividades 
planejadas com duração semestral, bem como desenvolver programas de 
aperfeiçoamento de professores e realizar cursos especiais de natureza 
supletiva. 

 
Art. 14. A verificação do rendimento escolar ficará, na forma regimental, a 
cargo dos estabelecimentos, compreendendo a avaliação do 
aproveitamento e a apuração da assiduidade. 
[...] 
2º O aluno de aproveitamento insuficiente poderá obter aprovação mediante 
estudos de recuperação proporcionados obrigatoriamente pelo 
estabelecimento. 
 

 O artigo 14 deixa evidente a intenção de usar a recuperação como 

instrumento para melhoria da aprendizagem, mas permite também questionar o fato 

de poder estabelecer relação direta entre recuperar e aprovar, ainda que os critérios 

para a aprovação não fiquem explícitos, já que se fala em aproveitamento e 

assiduidade. 



44 
 

Um dispositivo, que havia antes da lei 5692/71, era o exame de segunda 

época. A Reforma Francisco Campos (1931) trata da organização e do 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino. Neste sistema o aluno não 

aprovado tem o direito a realizar exame de segunda época, nos casos de primeira 

reprovação, mecanismo existente que possibilitava a aprovação, via uma prova, 

caso o aluno obtivesse a nota exigida. Esse procedimento levava os alunos a 

estudar e buscar aprender tudo o que não conseguiram durante o ano letivo, 

sozinhos, com a ajuda dos familiares ou de professores particulares, ou seja, o 

aproveitamento do aluno era responsabilidade dele e de sua família. 

 A Lei 5.692/71 oferece então a possibilidade de mudança. Deixa 

explícita a obrigatoriedade de as escolas proporcionarem estudos de recuperação 

aos alunos de aproveitamento insuficiente. ―A figura da recuperação é apresentada 

como um elemento de apoio à aprendizagem: ela significa um atendimento especial 

dado ao aluno de aproveitamento insuficiente‖ (MACIEL, 1977, p.45, grifo da autora). 

 Em âmbito estadual, na década de 70, o Parecer CFE N.º 2194/73 afirma, 

claramente, em sua conclusão, ser indispensável que os Conselhos Estaduais de 

Educação (CEE) se manifestem em disposições e normas que caracterizem as 

hipóteses de aproveitamento insuficiente para efeito não só de recuperação, mas 

também de regular a aprendizagem.  Quanto à condução do processo, esta deve ser 

feita por meio de um trabalho individualizado de orientação e acompanhamento de 

estudos, capaz de levar o aluno a sanar as insuficiências verificadas em seu 

aproveitamento.  

Sendo assim, as medidas propostas buscam favorecer o aluno de 

aproveitamento insuficiente. Há também outra variável que começa a ser levada em 

consideração na verificação do rendimento escolar: a frequência.  

A importância atribuída à frequência no Caput do artigo 14, da Lei nº 

5.692/71, é expressa quando se afirma que a verificação do rendimento escolar 

ficará, na forma regimental, a cargo dos estabelecimentos, e deve observar a 

avaliação do aproveitamento e a apuração da assiduidade.  

Outro aspecto previsto pelo artigo 14, parágrafo 1º, é a importância dada à 

avaliação do processo e de seus aspectos qualitativos sobre os quantitativos, e dos 

resultados obtidos durante o período letivo sobre os das provas finais, quando 

exigidas. É interessante observar que os aspectos cognitivos, psicológicos e 

culturais não são mencionados. 
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Art. 14. A verificação do rendimento escolar ficará, na forma regimental, a 
cargo dos estabelecimentos, compreendendo a avaliação do 
aproveitamento e a apuração da assiduidade. 
1º Na avaliação do aproveitamento, a ser expressa em notas ou menções, 
preponderarão os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os 
resultados obtidos durante o período letivo sobre os da prova final, caso 
esta seja exigida.  
 

Já o parágrafo 3º do artigo 14 apresenta normas para promoção relativas à 

assiduidade e à aprovação:  

3º Ter-se-á como aprovado quanto à assiduidade:  
        a) o aluno de frequência igual ou superior a 75% na respectiva 
disciplina, área de estudo ou atividade;  
        b) o aluno de frequência inferior a 75% que tenha tido aproveitamento 
superior a 80% da escala de notas ou menções adotadas pelo 
estabelecimento;  
        c) o aluno que não se encontre na hipótese da alínea anterior, mas 
com frequência igual ou superior, ao mínimo estabelecido em cada sistema 
de ensino pelo respectivo Conselho de Educação, e que demonstre 
melhoria de aproveitamento após estudos a título de recuperação.  

 

A aprovação fica, portanto, condicionada aos 75% de frequência. O texto 

ainda esclarece que o aluno que não tiver 75% de frequência, seria aprovado, se o 

aproveitamento fosse superior a 80% da escala de notas ou menções adotadas pelo 

estabelecimento. É tão somente na alínea ―c‖ que a recuperação é relacionada à 

melhoria de ensino, uma vez que o aluno deverá melhorar o rendimento (SÃO 

PAULO. Recuperação e aproveitamento no ensino de 1º e 2º graus, 1981). 

O que fica evidente, nas alíneas apresentadas, é o objetivo de restabelecer o 

rendimento e não, necessariamente, o de encontrar uma resposta para o fracasso 

escolar, que sempre foi um dos grandes problemas enfrentados pela educação no 

Brasil.  

Em pesquisa, levada a público por Patto (1996), sobre a questão do fracasso 

escolar nos anos de 1960 e 1970, encontra-se a referência do fracasso relacionada 

às características biológicas, psicológicas e sociais dos alunos, discurso que, no 

momento de sua produção, revela sua relação com a teoria da carência cultural. 

Naquela época, não tão distante da agora vivida, procurou-se equalizar as 

oportunidades educacionais, promovendo, em certo sentido, uma educação 

compensatória. Consistia em oferecer às crianças de 0 a 6 anos um atendimento 

que visava à compensação dessas carências e das defasagens linguísticas e 

afetivas manifestadas, principalmente, nas crianças pobres.  
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É também nesse momento que a Educação Infantil ganha ―certa‖ importância, 

passando a ser considerada como uma necessidade e um caminho para a solução 

dos problemas relativos ao quadro de fracasso escolar (KRAMER, 2006).  

A reprovação em massa de alunos das séries iniciais do Primeiro Grau era 

uma das marcas que manchavam a reputação do Brasil, na década de 1970. Essa 

situação fica explícita no texto do Parecer CFE nº 2.521/75, quando este deixa 

visível a necessidade de se buscar, urgentemente, o fortalecimento da educação e 

difusão da educação pré-escolar em todo o Brasil. Pretendia-se assim nivelar as 

crianças de nível cultural baixo com as de classes mais altas. Um dos argumentos 

usados no Parecer foi a falta de prontidão para a aprendizagem de crianças de 

camadas carentes, o que provocava a reprovação. A Indicação CEE nº 151/75 traz 

observações sobre a natureza física e mental de crianças advindas de ambientes 

culturalmente pobres e de baixo nível socioeconômico.   

Nesses Pareceres há críticas sutis à escola tradicional no quesito avaliação e 

processo de condução da aprendizagem. Não há, entretanto, a admissão de que a 

causa do insucesso do aluno estivesse relacionada à escola, mas sim às limitações 

orgânicas, afetivas, intelectuais da criança. Diante dessa problemática, via-se a 

necessidade de minimizar os problemas existentes como o congestionamento do 

sistema provocado pela reprovação em massa, a superlotação de turmas e a 

defasagem idade-série (VASCONCELOS, 2009). 

Fica, portanto, salientada a urgente necessidade de que fossem criados 

mecanismos e tomadas atitudes para diminuir a reprovação e corrigir o fluxo escolar. 

Porém, até a década de 1980, não se explicita nesses documentos a recuperação e 

como se realizaria esse processo.  

Outros documentos que tratam da recuperação são a Indicação CFE nº 38/73, 

o Parecer CFE nº 2.194/73 e o Parecer CFE nº 360/74. 

O Parecer CFE nº 2.194/73 trata da recuperação de estudos e destaca, entre 

outras orientações, ―que se atribua a devida importância à recuperação feita no 

processo da aprendizagem, encarado como segunda alternativa e que se realize em 

período especial‖ e também, que a recuperação deva ser conduzida ―como um 

trabalho individualizado de orientação e acompanhamento de estudos, capaz de 

levar o aluno a sanar as insuficiências verificadas em seu aproveitamento‖.  

O Parecer CFE nº 360/74, interpreta o § 4º do artigo 14 da Lei nº 5.692/71, 

com relação aos estudos de recuperação. Sugere que haja possibilidade ―de 
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diminuir a reprovação, de dar novas oportunidades aos alunos, de corrigir o fluxo 

escolar, descongestionando o sistema‖. Propõe também a adoção do regime de 

avanços progressivos à capacidade da escola de realizar a recuperação, ―com vistas 

a atender ao progresso individual e contínuo do aluno‖.  

Já na Indicação CFE nº 38/73, há alusão ao período de recuperação, que 

pode ser interpretado e restringido a algumas horas ou alguns dias, não ficando 

devidamente especificado como deveria ocorrer. 

Posteriormente, em 1976, ocorreu a reorganização administrativa da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE). Essa reorganização 

estabeleceu algumas diretrizes:  

 houve uma redistribuição física das escolas; 

 ocorreu a definição de um sistema de supervisão de ensino. 

 É preciso mencionar ainda que essa reorganização não trouxe mudanças no 

que diz respeito à recuperação e melhoria da qualidade da educação oferecida. 

Como então proporcionar as condições necessárias para essa melhoria? 

Em Patto (1996), há a indicação de que a escola é um dos mecanismos 

produtores de dificuldades de aprendizagem, pois a escola não oferece qualidade no 

atendimento à clientela de baixa renda. É dependente de um sistema educacional 

que produz obstáculos, em função das relações de poder, da burocratização do 

trabalho pedagógico e do processo de reprodução que ainda persiste na sociedade.     

  Na época (década de 1970), a reprovação em larga escala precisava ser 

combatida, pois revelava os vários problemas existentes e de diferentes ordens: 

congestionamento do sistema, superlotação de turmas e defasagem idade-série. Era 

necessário algum tipo de mecanismo que diminuísse a reprovação e corrigisse o 

fluxo escolar. Criou-se então novo dispositivo legal, o Parecer CFE nº 360/74, 

visando ao descongestionamento do sistema, conforme anteriormente citado. Fica 

assim evidente uma medida que busca corrigir o congestionamento, a superlotação 

e o fluxo, mas não se identifica a preocupação quanto à qualidade do ensino. 

Conforme Patto (1996), a escola pública fracassa em função de um sistema 

educacional que cria obstáculos para si. Para Vasconcelos (2009, p.45), "a 

explicação do fracasso escolar permeava dois caminhos que se antagonizavam. De 

um lado, os fatores pedagógicos internos à escola. De outro, fatores sociais, 

externos à escola." A responsabilidade do fracasso se deve à ausência de um 

trabalho que abarque tanto os fatores externos quanto internos. 
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É importante ressaltar que a Lei nº 5692/71 trouxe consideráveis alterações. 

Entretanto, a educação continuou apresentando problemas relacionados à 

infraestrutura, ao processo de gestão das escolas, à falta de recursos, a não 

qualificação dos profissionais e a não explicitação da recuperação e de seu 

funcionamento. Alguns dispositivos criados apenas serviram para reduzir, 

minimamente, a evasão. 

 Os princípios que delimitam e dirigem a educação são retomados, 

posteriormente, por meio da Constituição de 1988. No texto da Constituição de 

1988, foi enfatizado o direito de acesso à educação a todas as crianças como dever 

do Estado e também da família. 

No art. 206 da Constituição de 1988, há algumas especificações sobre como 

deve ser ministrado o ensino público e sua garantia de gratuidade.  

 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade.  
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006) 

 

Fica, portanto, manifesto que este artigo determina que os estabelecimentos 

de ensino devem ter como princípio a permanência dos alunos na escola, e garantia 

de padrão de qualidade. Estas afirmações, presentes na lei, supostamente 

contribuiriam para a aprendizagem. 

O artigo 208 da Constituição especificou a garantia de oferta do ensino 

fundamental e do ensino médio, obrigatório e gratuito, para todos, inclusive para os 

que não tiveram acesso na idade própria. Explicita também o atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino; atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis 

anos de idade; oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando; atendimento ao educando, no ensino fundamental, pelos programas 

suplementares de material. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) 
anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, 
por meio de programas suplementares de material didático escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 59, de 2009) 
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2º - O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, 
pela frequência à escola. 

 

Conforme a Constituição de 1988, o direito à educação se efetiva desde os 

primeiros meses de vida da criança e se estende àqueles que não tiveram acesso 

ao sistema de ensino na idade própria. Coloca ainda a obrigatoriedade escolar, 

implicando assim o ordenamento compulsório de algumas etapas da vida dos 

estudantes. Conforme Barreto e Sousa (2004), outros períodos da vida passaram 

também a ser regulados pelo Estado, mediante a massificação da educação básica 

e a expansão do ensino superior.  O acesso ficou, em tese, garantido. É importante 

ressaltar que, nas décadas de 1970 e 1980, ocorreram transformações na sociedade 

motivadas pela crise do capitalismo internacional, trazendo novas perspectivas como 

democratização do ensino: acesso, permanência e qualidade. O Estado tinha um 

papel novo: propor mudanças nos serviços públicos, visando à superação da crise 

do capital. Tais alterações se deram em diferentes níveis, como no processo de 

trabalho e na definição das políticas educativas que sofreram influência de 

organismos internacionais e agências de financiamento, como o Banco Mundial 

(BM). E também da globalização e das políticas neoliberais que trouxeram os 

pacotes de reforma da Educação - diretrizes e medidas homogeneizantes e 

prescritivas, tudo feito em função da modernização e das exigências do mercado. 

 No Brasil, especificamente no fim dos anos 80, as alterações se deram 

também em função do processo de transição entre o regime militar e a retomada do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art1
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processo de democratização. Nos anos 80, o BM e um conjunto dos organismos 

multilaterais de financiamento ganharam importância estratégica na reestruturação 

econômica dos países em desenvolvimento, extremamente endividados, por meio 

de programas de ajuste estrutural. Os países endividados passaram a depender dos 

bancos multilaterais para receber recursos externos. Os capitais internacionais e o 

Grupo dos Sete14 transformaram o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) nos organismos responsáveis pela gestão da crise de 

endividamento, como também pela reestruturação neoliberal dos países em 

desenvolvimento, surgindo, nesse contexto, os Programas de Ajuste Estrutural 

(SAPs) - condicionalidades severas de cunho macroeconômico e setorial (SOARES, 

1996). 

Tais programas foram aceitos por diversos países da América Latina, 

inclusive o Brasil. O objetivo desses programas de ajuste era assegurar o 

pagamento da dívida externa, transformar a estrutura econômica dos países e fazer 

desaparecer as características julgadas indesejáveis ao novo padrão de 

desenvolvimento neoliberal. Esses programas impunham um conjunto de reformas 

estruturais, pautadas em uma concepção de crescimento privatista, liberal, e de 

abertura ao comércio exterior. 

O desenvolvimento esperado, a partir desses Programas, não ocorreu como 

era previsto, pois a América Latina, na década de 80, passou pela maior escassez 

de divisas. Sofreu decréscimo nas transferências líquidas de recursos para a região, 

e foi obrigada a pagar 500 bilhões de dólares, de 1983 a 1992. Mesmo com a 

transferência desses recursos, a dívida aumentou de 360 para 450 bilhões 

(SOARES, 1996). Como consequências das medidas implantadas pelo BM, 

surgiram problemas econômicos, sociais e ambientais.  

 

Apesar da ênfase dada, sobretudo a partir de 1992, ao combate à pobreza, 
o Banco não questiona o caráter excludente das políticas de ajuste, e suas 
propostas se restringem ao financiamento de programas sociais 
compensatórios voltados para as camadas mais pobres da população, 
destinados a atenuar as tensões geradas pelo ajuste (SOARES, 1996, 
p.27). 

 

A década de 1980 é, portanto, marcada por uma política recessiva que 

procurou adequar-se às exigências do BM e do FMI. Ao final da década, o Brasil 

                                                
14 O Grupo dos Sete é composto pelos sete países economicamente mais desenvolvidos do mundo: 
Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália e Japão. 
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declarou moratória parcial da dívida externa, o que provocou reação imediata 

desses organismos internacionais: significativa queda nos percentuais emprestados 

ao Brasil, passando o volume de empréstimos de 10% para 4,9%, no período de 

1989 a 1994.  

Na década de 1990, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, 

observou-se a ampliação das reformas liberalizantes, intensificando-se o processo 

de privatizações. Foram aprovadas diversas mudanças que coincidiram com as 

propostas do BM – fato que reaproximou o BM e o Brasil. É nesse contexto que são 

estabelecidas as novas diretrizes e bases da Educação Nacional, ou seja, a Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN/96). 

 O ideário do projeto inicial da LDBEN/96, conforme Demo (1997), foi 

contaminado por forças provenientes da lógica neoliberal, sofrendo diversas 

alterações. Para Demo, as alterações criaram contradições, mas não impediram que 

fossem alcançadas as condições para que as escolas pudessem ganhar mais 

flexibilidade e autonomia: flexibilidade curricular, organização administrativo-

financeira, implementação de processos de descentralização e autonomia das redes 

de escolas. 

 No discurso materializou-se o processo de descentralização da gestão dos 

sistemas educativos, sob a justificativa da democratização da escola pública e da 

racionalização de recursos. Foi assim que teve início o processo de municipalização 

do ensino, deixando de lado a efetivação de muitas propostas político-educacionais 

como as voltadas à estruturação do ensino, de sua organização, da organização do 

projeto didático-pedagógico. Ocorre, nesse momento, também um aumento 

significativo do número de matrículas no ensino fundamental. 

A conjuntura das políticas educacionais no Brasil centra-se, portanto, nas 

ideias liberais sobre a sociedade, como expressão do avanço do capital sobre os 

sindicatos e organização dos trabalhadores, na década de 90.  A crise do 

capitalismo, em escala mundial, e do pensamento neoliberal revelaram as 

contradições e limites dessa estrutura dominante, sofrendo assim um grande 

desgaste. Com a incorporação da tecnologia aos setores produtivos da sociedade, 

aumentou a crise de superprodução, provocando uma gradativa redução na taxa de 

lucros e no crescimento econômico.  

Na década de 1990, verificaram-se então a diminuição do crescimento 

econômico, o aumento das desigualdades entre países ricos e pobres, o 
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desemprego no mundo inteiro e o aumento no nível de miséria da população nos 

países pobres. Conforme Santos e Andrioli (2005), no neoliberalismo vigora a 

manutenção da sociedade burguesa, caracterizada pelo trabalho como mercadoria; 

pela propriedade privada; pelo controle do excedente econômico; pelo mercado 

centro da sociedade; e pela exclusão da maioria. A ordem burguesa ficou sem 

alternativa, ou seja, o capitalismo provou sua ineficácia generalizada. O capitalismo 

demonstra, explicitamente, ser o gerador de seus próprios problemas.  

O neoliberalismo, no que se refere à educação, defende a escola básica, 

universal, laica, gratuita e obrigatória a todos. A educação, porém, se submete à 

materialização do projeto econômico, social, ideológico e político educacional 

neoliberalista. Nesse contexto, a elaboração do Plano Nacional da Educação (PNE) 

e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/96) são as duas 

grandes ações realizadas no Brasil, visando à melhoria da educação. Por um lado, a 

LDBEN/96 emerge como resposta às expectativas da sociedade e daqueles que têm 

a tarefa de educar; por outro, como resposta às instituições político-financeiras. 

Em seu todo, a nova LDBEN/96 estabelece um conjunto de diretrizes que 

orientam currículos e conteúdos dos sistemas de ensino, mas não deixa de 

obedecer às disposições da política econômica. Como resposta a essa eficiência 

exigida, o Brasil optou por um currículo nacional que contemplou as diferenças 

existentes e as diferentes necessidades de aprendizagem.  

Estudos realizados por alguns pesquisadores revelaram que a progressão 

continuada foi um elemento de grande importância para o combate ao regime 

seriado, pois possibilitou a inclusão e respeitou a heterogeneidade dos alunos, não 

mais reprovando e possibilitando a continuidade de estudos – aspectos que eram 

desconsiderados, antes de sua implantação.  

Segundo Freitas (2003), a partir da implantação do regime de progressão 

continuada, foram discutidas mudanças na estrutura e organização escolar, 

reconhecendo todas as dificuldades operacionais que seriam enfrentadas no espaço 

escolar e necessárias para concretizar a aprendizagem na prática e no espaço 

escolar. 

Na LDBEN/96, na Deliberação15 CEE 09/97 e na Indicação CEE 08/97, a 

progressão continuada foi colocada como um dos aspectos importantes para o 

sistema de avaliação educacional e para a melhoria da qualidade do ensino.  

                                                
15Disponível em: 
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O artigo 9º expressa claramente a quem cabe a responsabilidade de tomar 

providências para a isso: a União deve elaborar o Plano Nacional de Educação, 

assegurando assim a implantação e o acompanhamento do processo nacional de 

avaliação de rendimento escolar no Ensino Fundamental, Médio e Superior, tendo a 

colaboração dos sistemas de ensino.  

Art. 9º A União incumbir-se-á de: 
I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no 
ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de 
ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do 
ensino (LDBEN/96). 
 

Fica assim exposta a ideia de que a melhoria da Educação está vinculada ao 

Plano Nacional de Educação e ao sistema de avaliação do rendimento escolar. É 

fato que a implantação do Plano Nacional de Educação não garante a tão almejada 

melhoria, pois, se assim fosse, não seria necessário construir outro Plano PNE - 

correspondente aos próximos dez anos (2011- 2020) e o Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE). 

Os artigos 12 e 13 da LDBEN/96 tratam da responsabilidade dos 

estabelecimentos de ensino de prover meios para a recuperação dos alunos de 

menor rendimento e informar aos pais e responsáveis sobre a frequência e 

rendimento dos alunos. Além disso atribuíam à escola a incumbência de elaborar e 

cumprir plano de trabalho adequado à proposta pedagógica e de criar estratégias 

para recuperação.  

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 
as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; 
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o 
caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, 
bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; (Redação 
dada pela Lei nº 12.013, de 2009); 
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 
Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos 
alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento 
do percentual permitido em lei.(Incluído pela Lei nº 10.287, de 2001). 

 
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

                                                                                                                                                   
<http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ccs/Diretor2006/DiretorE_indicacao08_97_deliberacao09_97.
pdf>. Acesso em: 05 jan. 2010. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12013.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12013.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10287.htm
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ccs/Diretor2006/DiretorE_indicacao08_97_deliberacao09_97.pdf
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ccs/Diretor2006/DiretorE_indicacao08_97_deliberacao09_97.pdf
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I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. 
 

É preciso ainda citar os artigos 23 e 24, que definem o funcionamento da 

educação básica, tendo sempre em vista o interesse do processo de aprendizagem. 

O artigo 23 determina o funcionamento da escola e de todos os processos a ela 

relacionados. Já o artigo 24 estabelece como deve ser realizada a avaliação, 

contínua e cumulativa, com predomínio de aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre as provas finais. Esclarece 

ainda que os estudos de recuperação devem ser desenvolvidos paralelamente ao 

período letivo.  

  

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não 
seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 
forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar. 
§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de 
transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo 
como base as normas curriculares gerais. 
§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, 
inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de 
ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei. 

 
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será 
organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 
(...) 
V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 
resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 
b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 
aprendizado; 
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 
período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 
disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos.  

 

O artigo 24 abre várias possibilidades aos alunos e à escola. O que fica, 

porém, evidente na legislação é um dispositivo que visa à aprovação dos alunos, à 

redução de sua permanência na escola por meio dos estudos de aceleração, o que 
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implica em redução do tempo de escolarização do aluno e redução dos gastos 

públicos. 

A Resolução Estadual nº 46/96, segundo Belther (2006), foi a primeira a 

determinar, inicialmente, que uma carga horária mínima de 3 horas semanais, fora 

do horário regular das aulas, seria destinada aos estudos de recuperação. Esta 

carga horária foi mantida até a Resolução Estadual nº 27/2002, que estabeleceu o 

número de aulas para até cinco semanais. 

  Vido (2005), ao apresentar os comentários de diversos pareceres que  tratam 

da questão da recuperação, destaca entre eles, o Parecer de Carbonari (1996, 

p.203). No Parecer CEE n.º 492/96 ele aprova a solicitação feita pela Secretária da 

Educação do Estado de São Paulo sobre Projeto de Recuperação e avaliação nas 

férias escolares, evitando assim ―a perda de um ano letivo e contribuindo para a 

elevação da autoestima do aluno na continuidade de seus estudos‖.  

Em seguida, é lançada a Resolução SE n.º 183, de 17 de dezembro de 1996. 

Em seu artigo 1º, coloca-se a possibilidade de a rede estadual de ensino oferecer no 

mês de janeiro de 1997, aos alunos do Ciclo Básico (CB) à 8ª série do ensino 

fundamental, retidos em 1996, estudos de recuperação e avaliação. De acordo com 

Carbonari (1996), trata-se de uma iniciativa inspirada na experiência da Prefeitura 

Municipal de Santos, que desenvolvia o programa ―Toda criança na Escola‖ e o 

projeto ―Escola de Verão‖, devido ao resultado obtido no Município: 60% dos alunos 

que participaram do programa foram promovidos. Porém, a recuperação nas férias 

não foi bem recebida, provocando polêmica. Gomes (1997, p.8), citado por Vido 

(2005), comenta que a Secretaria da Educação oferece oportunidade de aprovação 

aos alunos retidos. A verdade é que, de fato, não recupera o aluno e tão pouco 

possibilita sua promoção, pois, conforme Gomes (1997) é o próprio sistema de 

ensino que precisa ser recuperado com urgência. 

Posteriormente, no Estado de São Paulo, é lançada a Resolução nº 179, de 

10 de dezembro de 1999. Estabelecia que os estudos de recuperação deveriam  

ocorrer de forma intensiva. Esta resolução, porém, foi objeto de várias 

reformulações, culminando com a Resolução SE nº 6, de 24 de janeiro de 2008.   

Tal Resolução especifica que a recuperação da aprendizagem constitui 

mecanismo colocado à disposição da escola e dos professores para garantir a 

superação de dificuldades específicas encontradas pelos alunos. Pode ser ela 

contínua e estar inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de 
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aula, constituída de intervenções pontuais e imediatas, em decorrência da avaliação 

diagnóstica e sistemática do desempenho do aluno. Pode também ser paralela, com 

duração variável em decorrência da avaliação diagnóstica e do ciclo para atender 

aos alunos ao final de ciclos do Ensino Fundamental que demonstrem não ter 

condições para prosseguimento de estudos na etapa posterior. 

Fica evidente a preocupação com a duração das atividades e a superação 

das dificuldades. Não há, porém, qualquer alusão ao tipo de encaminhamento que 

será dado ao aluno e aos processos a que será submetido. 

Uma nova tentativa foi realizada por meio da Lei nº. 11.274/2006, elaborada 

pelo governo federal que ampliou o ensino fundamental de 8 anos para 9 anos, cujo 

início seria aos 6 (seis) anos de idade. Por meio dessa Lei, buscou-se garantir o 

desenvolvimento da capacidade de aprender, de domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo, bem como ter compreensão do ambiente natural e social, do sistema 

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 

O processo de ampliação do ensino fundamental foi um movimento mundial, 

adotado por vários países da América do Sul. Conforme o PNE, a determinação 

legal (Lei nº 10.172/2001, meta 2 do Ensino Fundamental) de implantar 

progressivamente o Ensino Fundamental de nove anos,  pela inclusão das crianças 

de seis anos de idade, tem duas intenções: dar  maior oportunidade de 

aprendizagem durante o período da escolarização obrigatória;  assegurar o ingresso 

da criança mais cedo no sistema de ensino, concedendo-lhe  a possibilidade de 

alcançar maior nível de escolaridade. Oferece ainda a oportunidade de diminuir o 

processo de diferenciação que há entre as crianças que iniciam sua escolarização 

com 2 ou 3 anos de idade e aquelas que iniciam tão somente aos 7 anos de idade. 

 

[...] Os setores populares deverão ser os mais beneficiados, uma vez que as 
crianças de seis anos da classe média e alta já se encontram 
majoritariamente incorporadas ao sistema de ensino – na pré-escola ou na 
primeira série do Ensino Fundamental. A opção pela faixa etária dos 6 aos 
14 e não dos 7 aos 15 anos para o Ensino Fundamental de nove anos 
segue a tendência das famílias e dos sistemas de ensino de inserir 
progressivamente as crianças de 6 anos na rede escolar. A inclusão, 
mediante a antecipação do acesso, é uma medida contextualizada nas 
políticas educacionais focalizadas no Ensino Fundamental. Assim, 
observadas as balizas legais constituídas desde outras gestões, como se 
pode verificar no item 1, elas podem ser implementadas positivamente na 
medida em que podem levar a uma escolarização mais construtiva. Isto 
porque a adoção de um ensino obrigatório de nove anos iniciando aos seis 
anos de idade pode contribuir para uma mudança na estrutura e na cultura 
escolar (BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. ORIENTAÇÕES GERAIS, 
2005, p.14). 
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É também relevante comentar sobre alguns artigos da Resolução SE nº 40, 

de 13-5-2008, que dispõe sobre estudos de recuperação na rede estadual de ensino 

especialmente sobre a recuperação paralela. 

No artigo 3º da Resolução encontra-se a orientação de que os projetos de 

recuperação paralela devem ser elaborados mediante proposta do Conselho de 

Classe/Série e/ou do Professor Coordenador. Cabe ao professor identificar as 

dificuldades do aluno, definir conteúdos, avaliar. Ao Professor Coordenador ou ao 

Diretor da Escola, o de definir os critérios de agrupamentos dos alunos e de 

formação das turmas, além de definir o período de realização com previsão de 

horário e o encaminhamento de informações aos pais ou responsáveis. O artigo 5º 

determina que à Direção da Escola e à Coordenação Pedagógica cabe elaborar, em 

conjunto com os professores envolvidos, projetos, encaminhando-os à Diretoria de 

Ensino para aprovação. Aos docentes responsáveis pelas aulas de recuperação 

paralela cabe desenvolver atividades significativas e diversificadas que levem o 

aluno a superar suas dificuldades de aprendizagem; cabe-lhes ainda utilizar 

diferentes materiais e ambientes pedagógicos para favorecer a aprendizagem do 

aluno, e avaliar os avanços obtidos pelos alunos e redirecionar o trabalho, quando 

as dificuldades persistirem. 

 

Art. 3º - Os projetos de recuperação paralela devem ser elaborados 
mediante proposta do Conselho de Classe/Série e/ou do Professor 
Coordenador, a partir da análise das informações de avaliação diagnóstica 
registradas pelo(s) professor(es) da classe, cabendo: 
I - ao Professor da Classe, a identificação das dificuldades do aluno, a 
definição dos conteúdos, das expectativas de aprendizagem e dos 
procedimentos avaliatórios a serem adotados; 
II - ao Professor Coordenador, ou, na ausência deste, ao Diretor da Escola, 
a definição dos critérios de agrupamentos dos alunos e de formação das 
turmas, a definição do período de realização com previsão de horário e o 
encaminhamento de informações aos pais ou responsáveis. 
(...) 
Art. 5º - Compete aos educadores responsáveis pela implementação dos 
projetos de recuperação paralela: 
I - à Direção da Escola e à Coordenação Pedagógica:  
a) elaborar, em conjunto com os professores envolvidos, os respectivos 
projetos, encaminhando-os à Diretoria de Ensino para aprovação; 
(...) 
III - aos Docentes responsáveis pelas aulas de recuperação paralela: 
a) desenvolver atividades significativas e diversificadas que levem o aluno a 
superar suas dificuldades de aprendizagem; 
b) utilizar diferentes materiais e ambientes pedagógicos para favorecer a 
aprendizagem do aluno; 
c) avaliar os avanços obtidos pelos alunos e redirecionar o trabalho, quando 
as dificuldades persistirem; 
(...) 
§ 1º - Quando o docente responsável pelas atividades de recuperação 
paralela não for o mesmo da classe regular, a responsabilidade pela 
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aprendizagem do aluno deve ser compartilhada por ambos, assegurando-
se, nas Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo e nos Conselhos de 
Classe/Série, a troca de informações e o entrosamento entre eles. 
(...) 

 

É preciso observar que a mesma Resolução ainda indica a possibilidade de 

que o docente responsável pelas atividades de recuperação paralela não seja o 

mesmo da classe regular. Sendo assim, estabelece que nos Horários de Trabalho 

Pedagógico e nos Conselhos de Classe/Série seja realizada a troca de informações 

entre professores.  

Em Santos, projetos de recuperação ou reforço escolar são realizados como 

tentativas de diminuir as diferenças. Em 2008, foi realizado um projeto de 

recuperação nas escolas que apresentavam um número significativo de alunos com 

defasagem idade/série de mais de dois anos Buscava auxiliar esses alunos para que 

pudessem alcançar os objetivos previstos para o final do ano letivo e ser colocados 

em classes compatíveis com suas idades. Vários projetos são sugeridos e 

apresentados por professores auxiliares como tentativa de diminuir as dificuldades 

na leitura e escrita. 

Em 09/12/2009, foi publicada no Diário Oficial do Estado a Resolução SE nº 

92, de 8/12/2009 que dispõe sobre estudos de recuperação aos alunos do ciclo I do 

ensino fundamental das escolas da rede pública estadual. Em nove artigos 

especificam as condições em que esse processo deverá ocorrer. Particularmente 

interessa o artigo 5º, pois trata da necessidade de interação entre os envolvidos no 

processo: 

Artigo 5º- Na viabilização das atividades de recuperação dos alunos, caberá 
ao Diretor e ao Professor Coordenador: 
a) elaborar, em conjunto com os professores envolvidos, as respectivas 
propostas, encaminhando-as à Diretoria de Ensino para aprovação, após a 
devida análise do Supervisor de Ensino e do Professor Coordenador da 
Oficina Pedagógica responsável pelo Programa ―Ler e Escrever‖; 
b) definir, juntamente com o professor responsável pela recuperação, os 
critérios de agrupamentos de alunos e ou de formação de grupos, a 
definição do local, período e horário de realização e o encaminhamento de 
informações aos pais ou responsáveis; 
c) coordenar, implementar e acompanhar as propostas aprovadas, 
providenciando as reformulações, quando necessárias;  
d) disponibilizar ambientes pedagógicos e materiais didáticos que 
favoreçam o desenvolvimento das atividades propostas; 
e) informar aos pais as dificuldades apresentadas pelos alunos, bem como 
a necessidade e objetivo da recuperação, os critérios de encaminhamento e 
a forma de realização; 
f) avaliar os resultados alcançados nas propostas implementadas, 
justificando a necessidade de sua continuidade, quando necessário; 
g) promover condições que assegurem a participação dos professores 
responsáveis pela recuperação em ações de orientação técnica 
desenvolvidas pela Diretoria de Ensino. 
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O artigo 5º esclarece as competências do diretor e do coordenador para a 

viabilização da recuperação. Trata da necessidade de envolver e elaborar em 

conjunto com seus professores propostas, encaminhamentos, tipos de 

agrupamentos em sala, bem como providenciar reformulações das propostas, após 

avaliação dos resultados alcançados durante o processo. 

No Município de Santos, a recuperação da aprendizagem foi definida pelo 

Parecer do Conselho Municipal de Educação CME n.º 004/05 - Aprovado em 16 de 

dezembro de 2005, embora já funcionasse nas escolas a ―sala de apoio‖, como era 

chamada. É preciso esclarecer que essa sala não tinha os mesmos objetivos da 

atual SANEE. 

O Parecer CME n.º 004/05 definiu os princípios que norteiam a promoção e a 

retomada da aprendizagem, estabelecendo que todos os alunos têm direito à 

retomada da aprendizagem em todos os componentes do currículo escolar em que 

apresentam aproveitamento insatisfatório, conforme especificações presentes no 

regimento escolar. A retomada deve ser feita num período de apoio pedagógico que 

consiste na realização de estudos e atividades de reposição de objetivos não 

alcançados durante o processo, ao longo de cada bimestre. 

Com relação aos critérios de promoção e encaminhamento para atividades de 

retomada de aprendizagem, o Parecer esclarece que essas são previstas em 

calendário e programadas para o Período de Atividades Complementares16 (PAC), 

ficando disciplinados no Regimento Escolar das Unidades Municipais de Educação17 

e previstos no calendário escolar18. 

A forma de condução do processo de retomada da aprendizagem deve ser 

realizada de forma contínua e paralela, ao longo do período letivo, e de forma 

intensiva, nos períodos de atividades complementares, independentemente do 

número de componentes curriculares.  

O Parecer acrescenta ainda que, no caso dos alunos demonstrar 

impossibilidade de prosseguir estudos na fase inicial para a fase complementar 

subsequente, admite-se que eles devem permanecer durante um ano na fase em 

                                                
16

 Período de Atividades Complementares (PAC) é previsto no Artigo 72, Parágrafo Único e no Artigo 
78 do Regimento Escolar das Unidades Municipais de Educação. 
17

 SANTOS. Prefeitura Municipal de Santos. Secretaria de Educação – Departamento Pedagógico. 
Regimento Escolar das Unidades Municipais de Educação, 2007. Disponível em: 
<http://www.santos.sp.gov.br/frame.php?pag=/educacao/educacao.php>. Acesso em: 20 jan. 2010. 
18

 Ver Anexo A. 
 

http://www.santos.sp.gov.br/frame.php?pag=/educacao/educacao.php
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que se encontram e, após intenso trabalho de retomada de aprendizagem, garantir-

lhes o prosseguimento. E para os alunos que demonstrarem impossibilidade de 

prosseguir estudos na fase final, considerando-a anual, admite-se a possibilidade de 

um ano de permanência na fase em que se encontra e, após intenso trabalho de 

retomada de aprendizagem, garantir o prosseguimento. O Parecer estabelece, 

portanto, a obrigatoriedade da retomada, o período e as condições para aprovação.  

Na educação santista, a construção da educação para ―deficientes‖ foi 

marcada por lutas, encabeçadas por seus pais, que criaram várias entidades que 

prestavam atendimento escolar especializado, além de suporte médico. A luta se 

estendeu à rede pública municipal de ensino quando esta criou, em 1960, a Escola 

Municipal de Educação Especial Professora Maria Carmelita Proost Villaça, escola 

que contava, inicialmente, com mais recursos da Saúde do que da Educação para 

atender crianças e jovens com vários tipos de deficiência. 

Também, nas unidades escolares foram instituídas as classes especiais, que 

atendiam aos alunos com Deficiência Intelectual, que, após ser atendidos e 

conseguir construir conceitos básicos referentes à alfabetização, eram integrados às 

classes regulares. Em 1993, aconteceram várias discussões para a implantação de 

uma proposta de Educação Inclusiva. Foram firmadas parcerias com ONGs e 

elaboradas políticas públicas específicas, que levaram à transformação das classes 

especiais em salas de apoio pedagógico, incluindo todos os alunos nas classes 

regulares. É preciso, porém, esclarecer que a escola especializada foi mantida para 

aqueles que necessitavam de atendimento específico à sua Necessidade 

Educacional Especial (NEE). A Secretaria Municipal de Educação de Santos possui 

uma Seção de Atendimento às Necessidades Especiais (SEANE), vinculada à 

Secretaria Estadual de Educação Especial (SEDESP). A origem da SEANE ocorreu 

dentro da Seção de Educação Especial, como resultado do movimento de Educação 

Inclusiva no Brasil. Fica assim destacada a preocupação da Seduc/Santos com as 

dificuldades de aprendizagem.  

Em função dessa preocupação, a educação escolar santista tem sido 

pensada como instrumento fundamental para o desenvolvimento do indivíduo social, 

cultural, político e econômico do país para garantir o exercício da cidadania. Para 

isso, conta com vários projetos19. 

                                                
19 Projeto Omelca, parceria com a Secretaria Municipal de Esportes; Visitação às Unidades 

Municipais de Ensino (UMEs); Projeto Atendimento Domiciliar; Projeto Professor Itinerante de 
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Dentre os projetos citados, a Sala de Atendimento (SANEE) é um serviço de 

natureza pedagógica. Conduzido por um professor com formação em Educação 

Especial, na área específica, complementa o atendimento oferecido nas classes da 

Rede Regular de Ensino, regulamentada pela Resolução20 n.º 4, de 2 de outubro de 

2009, da Secretaria Municipal de Educação de Santos. 

  O público alvo atendido pela sala que recebe atendimento Educacional 

Especializado é formado por alunos que apresentam impedimentos de longo prazo, 

de natureza física, intelectual, mental ou sensorial e também alunos com transtornos 

globais do desenvolvimento. 

A atual política educacional brasileira prevê, em suas metas, a inclusão de 

crianças e jovens com deficiência na escola regular, com atendimento educacional 

especializado quando necessário. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

propõem Adaptações Curriculares referentes à avaliação de alunos com 

necessidades educacionais especiais. O processo avaliativo é considerado 

importante em todos os âmbitos do processo educacional para nortear as decisões 

pedagógicas e retroalimentá-las, exercendo um papel essencial nas adaptações 

curriculares. Este processo, porém, exige dos professores alguns desafios para 

conseguir atender aos alunos que apresentam necessidades diferenciadas: 

pesquisa, busca por materiais, preparação de aulas motivadoras. 

No Caderno de Orientações Pedagógicas da SEDUC (Secretaria Municipal de 

Santos), as necessidades educacionais podem ser identificadas em diversas 

situações representativas de dificuldades de aprendizagem, como decorrência de 

condições individuais, econômicas ou socioculturais dos alunos. 

A expressão ―necessidades educacionais especiais‖ é utilizada para referir-se 

a crianças e jovens cujas necessidades decorrem de sua elevada capacidade ou de 

suas dificuldades para aprender. Está associada, portanto, a dificuldades de 

aprendizagem, não necessariamente vinculada a deficiências. 

Socialmente, as diferenças são compreendidas, a partir do próprio convívio 

social. A conduta ética deve ser o elemento presente em qualquer situação, como 

                                                                                                                                                   
Deficiente Visual; Projeto Estimulação Essencial; Projeto de Orientação para Educadores; Intérprete 
de Libras; Projeto Auxiliar de Classe; Projeto Sala de Atendimento às Necessidades Educacionais 
Especiais na Educação Infantil e no Ensino Fundamental (SANEEs). 
20

 Maiores detalhes da Resolução na SEDESP- Seção de Educação Especial. Prefeitura Municipal de 
Santos. Disponível em: <http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/page.php?180>. Acesso em: 05 de 
jan.2010. 

http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/page.php?180
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ações cotidianas de não rotular as pessoas com deficiência ou não, pois, dentro de 

seus limites, todo ser humano é capaz de desenvolver-se com os outros. 

Na Secretaria Municipal de Educação de Santos produziu-se um documento - 

Orientações Pedagógicas21- que indica como deve ser realizado o trabalho, visando 

atender às diferenças e diversidades educacionais presentes na escola. Para que 

isso se torne possível, o documento orienta como deve ser o trabalho do professor. 

Este deve observar a heterogeneidade, o desempenho escolar e as potencialidades 

do aluno. Deve trabalhar as diversas linguagens e formas de expressão, 

possibilitando assim o desenvolvimento integral das habilidades e competências do 

aluno com necessidades educacionais especiais. 

O documento de Orientações Pedagógicas da Seduc estabelece que a prática 

educativa deve propor alternativas no currículo regular, para atendimento 

individualizado do aluno, fazendo adaptações nos objetivos, conteúdos, critérios e 

procedimentos de avaliação, atividades e metodologias para atender às diferenças 

individuais dos alunos. 

Tendo em vista que as competências curriculares referem-se ao aprendizado 

e à utilização dos conteúdos das diferentes áreas de conhecimento (Língua 

Portuguesa, Matemática, História etc), as orientações pedagógicas da Secretaria 

Municipal de Educação enfatizam a adoção de estratégias de aprendizagem que 

usem habilidades diversas do aluno, não somente as de escrita, pois elas não são a 

única forma de aprender e de avaliar o aprendizado. Para qualquer aluno, incluindo-

se aqueles que têm algum tipo de deficiência, a utilização de diversos recursos 

sensoriais e cognitivos pode auxiliar a contemplar as diferentes formas de aprender 

dos alunos. 

 A avaliação deve, portanto, ir muito além de avaliar a aprendizagem do aluno. 

Deve identificar suas necessidades educacionais especiais, suas facilidades e 

dificuldades na aprendizagem. Conhecer e propiciar a tomada de providências para 

suprir as dificuldades, "sejam as dos alunos ou da própria escola; ela ultrapassa uma 

dimensão, avaliando, em contrapartida, o trabalho da escola e o desempenho do 

                                                
21

 SANTOS. Prefeitura Municipal de Santos. Secretaria de Educação – Departamento Pedagógico. 
Orientações Pedagógicas da Secretaria Municipal de Santos (2008). Disponível em: 
<http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/download.php?list.254> Acesso em: 5 jun. 2010. 
 

http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/download.php?list.254
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professor, promovendo a revisão e redefinição dos objetivos propostos‖ (SANTOS, 

Orientações Pedagógicas VI22, 2008, p.27).  

 
 
1.3  Tecendo considerações 

 

Os sistemas públicos de educação apresentam problemas, conforme já se 

afirmou anteriormente, para consolidar práticas de ensino e de avaliação que 

permitam o desenvolvimento de competências dos alunos do ensino fundamental 

para que tenham o êxito necessário e deem prosseguimento aos seus estudos. 

Ainda perduram problemas relativos à democratização efetiva dos sistemas de 

educação do Brasil, assim como em outros países. É difícil conviver com um sistema 

que continua com sérios problemas de reprovação de alunos ou de promoção de 

alunos com nove ou mais anos de idade e que, ainda, não sabem ler nem escrever. 

Para Perrenoud (1999b), ―o importante, na democratização do ensino, não é ‗fazer 

como se‘ cada um houvesse aprendido, mas permitir a cada um aprender‖ (p.165, 

grifos do autor). 

A importante conquista da universalização do ensino diversificou a clientela 

escolar, assim como modificou os sistemas de educação e de formação. Urge a 

necessidade de reconstruir o currículo e a avaliação nas escolas, para que haja uma 

mudança qualitativa nas práticas adotadas pelos professores, dando um novo 

sentido a essas práticas, fazendo com que os alunos se apropriem dos saberes que 

são necessários ao prosseguimento de seus estudos. Para que isso se torne 

realidade, é preciso que os elementos que influenciam o processo de ―construção‖ 

da melhoria da educação e do ensino sejam adaptados. 

Para garantir a organização do currículo no país o governo produziu os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que são referência para discussão 

curricular no Brasil.  

Os PCNs oferecem algumas diretrizes que visam mudanças e dão 

orientações sobre como organizar o currículo e a dinâmica escolar. A organização 

curricular do documento reflete uma concepção de educação que objetiva oferecer 

um modelo para a adoção de um sistema organizado em ciclos.  

                                                
22

 Para maiores esclarecimentos ver site da Prefeitura Municipal de Santos. Secretaria de Educação – 
Departamento Pedagógico. Orientações Pedagógicas VI. Disponível em:  
< http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/download.php?view.942>. Acesso em: 5  jan. 2010. 

 

http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/download.php?view.942
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No sistema escolar, a ideia de formação de ciclos resulta de um processo de 

construção histórico-social relacionado às mudanças sociais e econômicas. Os 

ciclos constituem uma proposta político-pedagógica em que se privilegia o processo 

ensino/aprendizagem contínuo e sua reflexão por parte do professor.  No Brasil esse 

ideário já fora discutido e defendido, na década de 50, e adotado em poucos estados 

brasileiros, a partir da década de 70. Em 1980, alguns sistemas municipais de 

educação de alguns estados brasileiros como Paraná, Minas Gerais e São Paulo 

adotaram os ciclos de alfabetização, que buscaram assegurar a progressão contínua 

dos alunos, de acordo com seu nível de conhecimento, numa tentativa de colocar 

fim à exclusão social e cultural dos alunos.  

O Ciclo Básico, no Estado de São Paulo, também tinha o objetivo de reduzir o 

custo total de escolarização básica e aumentar as médias de aprovação nas duas 

séries iniciais. Tendo em vista esse objetivo, a implantação do ciclo precisou levar 

em conta o aspecto de continuidade do processo educativo; o atendimento 

individualizado para ser superadas as etapas de alfabetização; maior flexibilidade na 

organização curricular; oportunidade de a própria escola elaborar sua proposta 

pedagógica. Durante o ciclo, algumas providências deveriam ser tomadas ao longo 

do processo de ensino/aprendizagem. Por exemplo, a recuperação contínua a ser 

desenvolvida pelo professor da classe e as aulas de recuperação paralela e reforço 

a ser oferecidas em períodos diferentes do horário das aulas normais. Essas 

alternativas propiciavam ao aluno avançar em suas aprendizagens. Estava, assim, 

implícita a retomada dos estudos no sistema de ciclos, buscando garantir a 

aprendizagem.  

Abandonam-se assim práticas marcadas pela atribuição de notas e o uso de 

provas e exames, que visam à aprovação ou reprovação dos alunos. 

 
De modo geral, a política de ciclos fundamenta-se nos princípios da 
avaliação formativa, da avaliação emancipatória ou outros modelos de 
avaliação, nos quais a preocupação é garantir a melhoria da aprendizagem. 
Em termos práticos, esses modelos recomendam a utilização das 
informações obtidas por meio da avaliação para reorientar o processo de 
ensino/aprendizagem, objetivando garantir a progressão contínua da 
aprendizagem dos alunos dentro do ciclo. Geralmente as formas avaliativas 
mais convencionais não são totalmente proscritas, mas re-significadas. O 
progresso dos alunos é registrado em fichas, pareceres, relatórios 
descritivos ou outras formas que privilegiam aspectos qualitativos do 
processo de aprendizagem (MAINARDES, 2006, p.4). 
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Embora os ciclos sejam fundamentados nos pressupostos da avaliação 

formativa e estejam a serviço do aperfeiçoamento da aprendizagem, não se 

verificou, efetivamente, a melhoria da educação, conforme já citei anteriormente.  

A concepção de ciclos implantada no Brasil esteve associada à noção de 

promoção automática e progressão continuada. Na prática, a progressão continuada 

foi interpretada como tentativa de diminuir os números das estatísticas educacionais 

de repetência e evasão no sistema de ensino. Segundo Barretto e Sousa (2004), no 

caso brasileiro, os ciclos foram uma medida intermediária entre o regime seriado e 

de promoção automática. A concepção de ciclos não admitia, claramente, na maioria 

de suas formulações, a possibilidade de aceitação de desempenhos diferenciados 

dos alunos, ao término do curso.  

 

O que as escolas, os familiares e as próprias comunidades costumam 
esperar ao término de cada ciclo, é que todos os alunos adquiram 
competências e habilidades e dominem conhecimentos básicos em nível 
semelhante. É certamente em virtude dessa concepção que quase todas as 
propostas de introdução dos ciclos, até meados dos anos 90, mantiveram a 
possibilidade de retenção do aluno ao final de cada ciclo e que muitas ainda 
a mantém até os dias atuais, porque partem do pressuposto de que se trata 
de dar mais tempo a certos alunos para que logrem aprender. Podem assim 
ser considerados os ciclos básicos que, na década de 80, período de 
transição democrática, eliminaram a seriação do início do ensino de 
primeiro grau em várias redes estaduais, como em São Paulo (BARRETO e 
SOUSA, 2004, p.8-9). 

 

Nos anos 90, com a ampliação da oferta de educação básica, creche, pré-

escola, ensino fundamental e ensino médio, houve um reagrupamento nos sistemas 

escolares. A regularização do fluxo escolar no ensino fundamental, possibilitada 

pelos ciclos, propiciou o acesso de grande contingente de potenciais repetentes do 

ensino fundamental à última etapa da educação básica - o ensino médio. Porém, a 

adoção de ciclos não garantiu melhoria da aprendizagem dos alunos.  

Para Barretto e Sousa (2004, p.11), a formulação dos ciclos de aprendizagem 

proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental, na 

segunda metade dos anos 90, deveria estar voltada a um espectro mais inovador, 

pois a concepção de ciclos vai além da preocupação com a regularização do fluxo 

de alunos. Implica profundas alterações na organização do trabalho na escola e nas 

práticas educativas, que têm a ver com a construção de uma nova lógica: a da 

escola inclusiva, cujo propósito deve ser oferecer uma educação de teor popular e 

democrático, assegurando a todos o direito ao conhecimento, ao desenvolvimento 

pleno e à formação cidadã. Os ciclos de formação constituem peça chave de um 
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projeto educativo. Têm eles traços comuns: a mudança de postura; o trabalho 

coletivo entre comunidade escolar e projeto político pedagógico; o diálogo entre 

conteúdo escolar e as vivências dos alunos; a superação da seletividade escolar e 

do processo de retenção.  

No Estado de São Paulo, a implantação do sistema de ciclos não obteve o 

êxito desejado, no período de 1980/1992, apesar de ter sido feitas muitas tentativas 

no sentido de reduzir os problemas existentes, como o da evasão e dos altos índices 

de repetência.  

Por meio da Deliberação CEE 09/97, complementada pela Indicação CEE 

08/97, instituiu-se o regime de progressão continuada no Ensino Fundamental,. A 

nova lei visou garantir o acesso, a permanência e a progressão no ensino 

fundamental. Para isso foram implantados dois ciclos - ciclos I e II. Os ciclos 

deveriam propiciar ao aluno a possibilidade de aprender em tempos diversos e de 

forma significativa, sem medo ou punição. 

Intenta-se partir de onde o aluno chegou e, portanto, de onde ele está, 
acreditando em seu crescimento contínuo na sua trajetória de escolaridade, 
em oposição a um sistema seriado que o breca a cada ano, zerando seu 
desempenho e ignorando seus possíveis avanços e a concepção de que a 
aprendizagem se faz por recuos, tentativas, erros e progressos 
(ABRAMOWICZ, 2001, p. 39). 

 

Pretendeu-se assim, respeitar o ritmo do aluno e os problemas detectados. 

Esses deviam ser trabalhados, durante a recuperação contínua e paralela, com 

atividades de reforço e recuperação, oferecendo-se ainda, se necessário, 

aceleração de estudos aos alunos que necessitassem. Com isso, promover-se-ia a 

progressão de alunos que apresentavam menor rendimento e aumentar-se-ia a 

probabilidade de sua permanência na escola. Abramowicz (2001) sugeriu a 

necessidade de abertura, por parte das instituições, de seu apoio e aceitação de 

uma nova concepção de avaliação no regime de progressão continuada. Para que a 

progressão continuada fosse eficaz e tivesse sucesso, seria necessário mudar 

posturas, fazer adaptações no processo, e contar também com a colaboração dos 

sujeitos envolvidos.  

Também em Minas Gerais e Paraná ocorreu a adoção do sistema de ciclos 

movidos pela necessidade de resgatar a dívida social para com as parcelas da 

população que fracassavam na escola. O projeto político pedagógico da Escola 

Plural, de Belo Horizonte, ofereceu elementos que se tornariam referência nacional, 

pois associou, em sua concepção, as orientações contemporâneas para a 



67 
 

educação:  o tempo escolar passou a ser visto como um recurso pedagógico para o 

atendimento dos alunos com necessidades específicas de aprendizagem, ou seja, 

adequadas às  características do aluno e com oportunidades diferenciadas de 

acompanhamento pedagógico. 

A experiência realizada em Minas, nos idos de 1980, revelou a possibilidade 

de sucesso no sistema ciclado. Evidenciou um caminho que poderia ter sido melhor 

aproveitado, se houvesse, de fato, a compreensão de que os alunos precisam de 

oportunidades diferenciadas para poder aprender. É uma tentativa solitária num país 

como o nosso e que obteve sucesso porque os sujeitos envolvidos compreenderam 

o processo como algo diferenciado. Mainardes (2001) apontou três elementos 

essenciais para que a progressão continuada e os ciclos não fossem confundidos 

com a promoção automática: manutenção da avaliação do processo de 

ensino/aprendizagem; obrigatoriedade de estudos de recuperação e reforço; 

retenção no final do ciclo. Sem os referidos elementos, a progressão continuada se 

transforma em promoção automática e a qualidade do ensino oferecido sofre 

prejuízos, pois há conteúdos e habilidades mínimas a ser dominados ao final de 

cada ano letivo e do ciclo. Os ciclos possibilitam um tempo maior ao professor e ao 

aluno para alcançar os objetivos definidos para determinado período. 

O sistema de ciclos e o de progressão continuada foram adotados em 

diversos municípios, inclusive na região da Baixada Santista, em escolas do 

Município de Santos. Mas, como o ocorrido em outros lugares, não houve boa 

aceitação do sistema de progressão continuada por diferentes setores: tanto 

educacional quanto pela sociedade santista, como descrevo em minha dissertação 

de mestrado.  

Como o sistema de progressão continuada recebeu muitas críticas, o 

Município de Santos, situado no Estado de São Paulo, implantou o sistema de 

progressão avaliada23, cujo objetivo era controlar e acompanhar o processo 

ensino/aprendizagem. Esse controle se fazia presente no momento em que as 

avaliações externas elaboradas pela Secretaria de Educação, abordavam conteúdos 

presentes no plano de curso oficial do município. As provas exigiam conteúdos 

referentes ao bimestre, o que exigia do professor a abordagem obrigatória desses 

                                                
23

 Sobre a Progressão Avaliada ver GUIRARDI, Maria Marcia Mariani. O sistema de Progressão 

Avaliada em Santos na voz dos professores. Dissertação de Mestrado. Programa Educação: 
Currículo. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2005. 
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conteúdos e penalizava os alunos na medida em que o resultado dessas avaliações 

externas fazia parte da nota final bimestral. 

Foi a partir da década de 90, no Brasil, que o sistema de avaliação nacional 

entrou em funcionamento. Foi o momento em que começaram a funcionar o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP). A escola passou, então, a 

aplicar uma avaliação externa que se fundamenta, praticamente, nos resultados do 

desempenho dos alunos em exames nacionais. 

 As iniciativas de avaliação que vêm sendo conduzidas no Brasil são formas 

de melhorar a qualidade do ensino, ou se apresentam como forma de controle? 

Para Souza, 

 

[...] se caracterizam, em essência, por serem mecanismos de gestão da 
educação, capazes de imprimir nos sistemas e instituições educacionais um 
ethos competitivo, acolhendo, assim, a desigualdade na oferta e nos 
resultados educacionais como algo esperado e até desejável (SOUZA, 
2002, p.204). 

 
Na visão de Souza (2002), a avaliação fica assim a serviço da diferenciação, 

pois os alunos continuam a ter problemas com a aprendizagem. É necessário que os 

alunos aprendam e que não haja retenção. 

Para Gatti (2007): 

 

As avaliações do sistema educacional no Brasil, em sua divulgação mais 
ampla, têm-se centrado no rendimento escolar, de tal forma que a 
representação sobre qualidade da educação na nossa sociedade tem sido 
reducionista, traduzindo-se em desempenhos nas provas aplicadas pelos 
diferentes modelos praticados. No entanto, cabe perguntar: qualidade 
educacional se traduz apenas por esses resultados? Evidentemente que 
não. A qualidade da educação passa por questões como a existência de 
uma filosofia educacional e, pela consciência do papel social da educação – 
não só seu papel instrumental, de utilidade, por exemplo, para o trabalho, 
mas seu papel para a civilização humana, para a constituição de valores de 
vida e convivência, seu papel no desenvolvimento de sensibilidades ao 
outro, ao meio ambiente, às expressões humanas de cultura (GATTI, 2007, 
p.3). 

  
 

A visão de Gatti (2007) apresenta elementos que tratam da formação geral do 

indivíduo e também aqueles que estão relacionados à aquisição de conhecimentos. 

Porém, estão presentes outras ideias como de equitatividade, acesso, formação 

para todos e que os dados coletados, por meio das avaliações produzidas pelos 

sistemas educacionais, ainda não ofereceram. 
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As políticas públicas de avaliação, ou seja, as avaliações externas em larga 

escala surgiram como uma exigência colocada por organismos internacionais como 

a Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura (UNESCO) e 

a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

 Dias Sobrinho apresenta visão semelhante quanto à função da avaliação 

criada pelo MEC enquanto sistema de controle, fiscalização e regulação, pois ―não é 

alguma coisa que vai construir, promover, agir com intencionalidade educativa‖ 

(DIAS SOBRINHO, 2002, p.106).  Para o autor, com os exames, o significado de 

qualidade passa a servir à eficiência do mercado e, para isso, deve ser ―quantitativa, 

produtivista, objetiva‖. Podemos observar que algumas escolas fazem questão de 

publicar os resultados obtidos na mídia. A mídia cumpre o seu papel, divulgando 

amplamente os resultados dos exames de âmbito nacional. No entanto, no âmbito 

das escolas municipais e estaduais, os resultados nem sempre chegam aos 

professores, tampouco aos alunos24.   

No período de 1996 a 2003, o Exame Nacional de Cursos (ENC) serviu aos 

objetivos já comentados. Sua criação causou grande repercussão no ensino privado, 

provocando reações quanto à questão da autonomia universitária e sua violação. 

Outra questão discutida também foi a obrigatoriedade do exame para todos os 

alunos formandos. Para Santos (2005, p.107), o ENC apresentou-se, no momento 

de sua criação, como uma medida eleitoreira de Paulo Renato de Souza, ―candidato 

oficial de seu partido nas eleições majoritárias de 2002.‖ No Brasil, a avaliação 

 

[..] passa pela verificação do desempenho dos alunos. A maioria das 
universidades em outros países exercita a avaliação dos serviços que 
presta – avaliar para corrigir rumos é bem administrar. (...). Isso é bem 
diferente do que se faz aqui em nome da avaliação da educação superior 
(SANTOS, 2005, p.101). 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), outro sistema criado pelo 

governo, foi concebido para verificar competências e habilidades. Um exame que 

não é obrigatório, contudo foi criado de tal forma que promovesse sua aceitação e 

não tivesse resistências. Conforme Carlini e Vieira (2005), o ENEM apresenta um 

discurso dirigido aos jovens que desejam conhecer suas potencialidades e suas 

escolhas futuras, ou seja, o exame presta um serviço, permitindo ao aluno se auto-

avaliar. Esse discurso é persuasivo e ajuda o Estado em sua tarefa de avaliar, de 

                                                
24 Para maior aprofundamento ver CAPPELLETTI, Isabel Franchi (org). Análise Crítica das Políticas 
Públicas de Avaliação Educacional. São Paulo: Editora Articulação Universidade/Escola, 2005. 



70 
 

manter um controle sobre as escolas e professores, exercendo pressão sobre os 

sistemas educativos, obrigando-os a seguir o que as demandas do mercado e da 

economia impõem.  

 

Embora o exame apresente características diferenciadas, ele 
necessariamente reforça a seleção e a competição para o mercado, ao 
divulgar os resultados aos pais e alunos. Isso caracteriza o ENEM como um 
instrumento de controle do conhecimento tão importante para o modelo de 
Estado defendido pelo neoliberalismo, caracterizado como excludente, na 
medida em que também responsabiliza o indivíduo pela sua própria 
formação (MAGGIO, 2006, p.92-93). 
 

 

O MEC apresentou uma proposta de reformulação do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem). Os objetivos da proposta são: democratizar as oportunidades 

de acesso às vagas federais de ensino superior, possibilitar a mobilidade acadêmica 

e induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio. 

Também é dada certa autonomia às universidades que poderão optar entre quatro 

possibilidades de utilização do novo Exame como processo seletivo unificado, 

informatizado e ―on-line‖. 

Outras medidas, descritas a seguir, foram tomadas na década de 90 e início 

do ano 2000, tendo em suas propostas a preocupação com a questão da qualidade. 

 

1.4  PNE e PDE 

O Plano Nacional de Educação (PNE) foi elaborado a partir dos eixos 

norteados pela Constituição de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), pela Emenda Constitucional25 nº14, ambas de 1996, e pelas 

políticas atuais do setor. Aprovado em 9 de janeiro de 2001, estabelece metas e 

prioridades para o setor educacional a ser cumpridas nos 10 anos subsequentes.  

Na elaboração do PNE, o MEC contou com a participação de mais de 60 

entidades, entre sindicatos, associações, conselhos e secretarias de Educação. O 

Plano foi sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, na metade final 

do seu segundo mandato. De acordo com o PNE, os governos federal, estaduais e 

municipais devem adotar, até o final da década, medidas para elevar o nível de 

escolaridade da população, melhorar a qualidade do ensino em todos os níveis, 

                                                
25

 A Emenda Constitucional nº 14/96 modifica os artigos 34, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e 
dá nova redação ao art. 60 do Ato das Disposições constitucionais Transitórias. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc14.htm>. Acesso em: 05 jan. 
2010. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc14.htm
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reduzir as desigualdades sociais e regionais e democratizar a gestão da educação 

pública. 

As metas do PNE não foram alcançadas como se desejava, surgindo nos 

anos 2000, o Plano de Desenvolvimento da Educação26 (PDE) lançado oficialmente 

pelo Ministério da Educação (MEC) em 24 de abril de 2007, no início do segundo 

mandato do governo Lula. O PDE 

 
[...] possui um evidente mérito ao expressar uma intencionalidade de 
liderança, por parte do Governo Federal, em relação à gestão do ensino 
básico, em especial o ensino fundamental obrigatório. Esse aparente 
objetivo é inovador, por incrível que pareça, pois historicamente o Brasil, no 
âmbito da União, sempre se esquivou de assumir maiores 
responsabilidades sobre o ensino fundamental, tendência reforçada pela 
Constituição de 88 e pela LDB (CAMPOS, 2007, 

<http://www.controlesocial.org.br/boletim/ebul23/fai_verde_01.html>). 

 

O contexto em que surge o PDE é marcado por um conjunto de planos que 

revelam uma nova lógica governamental.  

 
Há um plano para cada setor da ação do Estado, com características 
marcadamente econômicas, mas com destaque também para os aspectos 
sociais e o desenvolvimento ambiental e sustentável. O mais famoso, e que 
de certa forma ―inspira‖ os demais por sua exposição cotidiana na grande 
imprensa, é o Plano de Aceleração do Crescimento – PAC. Tal inspiração 
levou a que os diferentes arranjos estratégicos setoriais incluíssem a sigla 
em seu nome, como ―PAC da Ciência e Tecnologia‖, ―PAC da Saúde‖, ―PAC 
da Cultura‖, e o próprio PDE passou a ser chamado de ―PAC da Educação‖ 
(CAMARGO, PINTO, GUIMARÃES, 2008, p. 821-822).  

 

Essa nova lógica estabelece uma série de planos para cada setor.  Saviani 

(2009)27 destaca que as quarenta ações que compõem o PDE incidem sobre os 

aspectos previstos no PNE. A análise do PNE e do PDE feita pelo referido autor 

revela que eles têm estruturas diferentes. O PDE não é um plano, mas um conjunto 

de ações, ―que teoricamente, se constituiriam em estratégias para a realização de 

objetivos e metas previstos no PNE‖ (p.27). Por ocasião do lançamento do PDE, o 

PNE encontrava-se em plena vigência, ainda que fosse ―de modo geral, 

solenemente ignorado‖ (p.29). 

                                                
26

 Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/arquivos/Bk_pde/ideb.html>. Acesso em: 12 jun. 2010. 
27

 De acordo com Saviani (2009, p. 6), entre as ações que incidem sobre a educação básica, situam-
se o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB), o Plano de Metas do PDE - Ideb, duas ações dirigidas à 
questão docente (―Piso do Magistério‖ e ―Formação‖), complementadas pelos programas de apoio 
‖Transporte Escolar‖, ―Luz para Todos‖, ―Saúde nas Escolas‖, ―Guia das Tecnologias Educacionais‖, 
―Educacenso‖, ―Mais Educação‖, ―Coleção Educadores‖ e ―Inclusão Digital‖.  
 

http://www.controlesocial.org.br/boletim/ebul23/fai_verde_01.html
http://portal.mec.gov.br/arquivos/Bk_pde/ideb.html
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Já o PDE obteve repercussão positiva tanto da opinião pública, quanto da 

mídia: ―o PDE foi saudado como um plano que, finalmente, estaria disposto a 

enfrentar esse problema, focando prioritariamente os níveis de qualidade do ensino 

ministrado em todas as escolas de educação básica do país‖ (SAVIANI, 2009, p.1). 

No que tange à educação básica, o PDE trata de quatro aspectos: Formação 

de professores e piso salarial nacional; Financiamento: salário-educação e Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB); Avaliação e responsabilização: o Ideb; e o 

Plano de Metas: planejamento e gestão educacional.   

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) elenca os aspectos 

que estão relacionados à qualidade do ensino. O lançamento do PDE implicou no 

aperfeiçoamento do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) com a 

introdução da Prova Brasil28 e do Educacenso29, que serviram de alicerce para a 

construção do Ideb.  

Tal índice avança em relação aos mecanismos anteriores de avaliação por 
não se restringir à quantidade. Ao contrário, ao trabalhar com indicadores 
de qualidade, o Ideb permite que as ações se voltem precipuamente para as 
redes e escolas públicas mais precárias, enfrentando, em consequência, o 
problema da equidade, sem o que, na perspectiva que orienta o PDE, não 
será resolvido o problema da qualidade da educação básica (SAVIANI, 
2009, p.17-18). 

 

O Ideb foi criado com a finalidade de avaliar o nível de aprendizagem dos 

alunos, pois os sistemas Municipais, Estaduais e Federal de ensino têm metas de 

qualidade para atingir até 2021 e o Brasil deve alcançar nota seis no Ideb. 

No Brasil, essa etapa do ensino tem média de quatro pontos e leva em conta 

o rendimento dos alunos, a taxa de repetência e a evasão escolar. A média seis 

considera o resultado obtido numa avaliação internacional da OCDE – que agrupa 

                                                
28

 A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações para 
diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido 
pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. 
Os testes são aplicados na quarta e oitava séries (quinto e nono anos) do ensino fundamental e na 
terceira série do ensino médio. As médias de desempenho nessas avaliações também subsidiam o 
cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ao lado das taxas de aprovação 
nessas esferas (MEC/INEP). Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/>. Acesso em: 4 ago.2010. 
29

 O Educacenso é uma radiografia detalhada do sistema educacional brasileiro. A ferramenta permite 
obter dados individualizados de cada estudante, professor, turma e escola do país, tanto das redes 
públicas (federal, estaduais e municipais) quanto da rede privada. Todo o levantamento é feito pela 
internet. A partir dos dados do Educacenso, é calculado o Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) e planejada a distribuição de recursos para alimentação, transporte escolar e livros 
didáticos, entre outros. Disponível em: <http://www.educacenso.inep.gov.br/>. Acesso em: 24 jan. 
2010. 
 

http://portal.mec.gov.br/
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os países economicamente mais industrializados. Essa média equivale ao nível de 

conhecimento demonstrado por países que ficaram entre os 20 primeiros colocados 

do mundo (PDE, 2008).  

Ao tratar do Ideb e calcular metas intermediárias para a sua trajetória no 

Brasil, Estados, Municípios e Escolas, Fernandes (2007) apresenta dois gráficos que 

expressam a evolução dos índices.  

O Gráfico 130, expressa o comportamento esperado pela trajetória do Ideb ao 

longo dos anos.  

 

          Gráfico 1 – Comportamento esperado para a trajetória do Ideb ao longo dos anos 

         

Fonte: Inep/MEC 

 

O Gráfico 2 exemplifica a trajetória do Ideb para o Brasil em dois Estados 

diferentes (1 e 2), até que seja alcançada a meta de convergência entre as redes. O 

autor esclarece que o procedimento de cálculo leva em consideração o Ideb inicial 

observado e a trajetória de cada rede, ao longo dos anos. 

  

É possível observar que em 2021, ano em que o Brasil atinge a meta de 
6,0, o Estado 1 apresenta Ideb de 5 e o Estado 2 o Ideb é 6,8. Cada 
município e Estado despenderá um esforço diferente para que em 2096 
(após 91 anos) a desigualdade apresentada pelo Ideb desapareça 
(FERNANDES, 2005, p.5). 
 

                                                
30

 Para maiores esclarecimentos ver FERNANDES, Reynaldo. Ex-presidente do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais ‗Anísio Teixeira‘ – INEP/Ministério da Educação – MEC. Índice de 
desenvolvimento da educação básica (IDEB): metas intermediárias para a sua trajetória no Brasil, 
estados, municípios e escolas. Disponível em: 
 <www.inep.gov.br/download/Ideb/Artigo_projecoes.pdf>. Acesso em: 24 jan. 2010. 
 

http://www.inep.gov.br/download/Ideb/Artigo_projecoes.pdf
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Dessa forma pretende-se obter informações, de acordo com a metodologia 

utilizada, que levem à redução da desigualdade entre os dados. Assim os índices 

terão o mesmo valor de Ideb (9,9), no ano de 2096. 

                        Gráfico 2 – Trajetória do Ideb para o Brasil e Estados: 2005 - 2096 

      

                                       Fonte: Inep/MEC                        

De acordo com a Assessoria de Comunicação Social do MEC, o 

―Compromisso Todos pela Educação‖, uma das etapas do PDE, propõe diretrizes e 

estabelece metas para o Ideb das escolas e das redes municipais e estaduais de 

ensino. Já aderiram a esse plano de metas 26 estados, o Distrito Federal, além de 

5.300 municípios. 

O MEC estabeleceu atendimento prioritário a 1.242 municípios com os mais 
baixos índices. Os dirigentes municipais contam com a ajuda de 
especialistas do MEC para elaborar o PAR. Entre as ações recomendadas 
pelos consultores estão o acompanhamento individual das crianças, 
atividades de cultura e esporte no contraturno escolar, participação da 
comunidade nos conselhos de cada escola e criação de conselhos 
municipais de Educação. 
(PDE, 2008, <http://portal.mec.gov.br/arquivos/Bk_pde/ideb.html>). 
 

Assim, o MEC, a partir da análise do Ideb, disponibiliza apoio tanto técnico 

como financeiro aos municípios que não atingem os índices desejáveis de qualidade 

de ensino. Esse apoio é dado pelo Plano de Ações Articuladas (PAR), elaborado por 

comissão do MEC e dirigentes locais. As verbas adicionais do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB) são também disponibilizadas pelo MEC, a fim 

de investir nas ações de melhoria do IDEB.  

[...] a grande novidade trazida pelo PDE se concentra na utilização do IDEB 
como medida que fundamenta tanto os diagnósticos dos sistemas estaduais 
e municipais como os das unidades escolares individualmente, em relação 
às metas fixadas no tempo para cada um desses níveis e para o país como 
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um todo. A exposição realizada por André Lázaro
31

 privilegiou bastante o 
uso que se pretende fazer desse indicador, composto por uma medida do 
resultado de alunos fornecida pela Prova Brasil e por um índice de inclusão 
que leva em conta repetências e evasões. Essa fórmula parece bem 
interessante, pois enfrenta uma das principais críticas aos sistemas de 
avaliação do tipo SAEB, qual seja a de que as medidas dos resultados de 
alunos matriculados no ensino básico não levam em conta a exclusão 
dentro e fora da escola, sendo possível, assim, que um sistema seja bem 
avaliado ao excluir dessa avaliação os alunos com maiores dificuldades de 
aprendizagem (CAMPOS, 2007, <http://www.controlesocial. org.br/ 
boletim/ebul23/fai_verde_01.html>). 
 

Neste capítulo, busquei descrever o contexto em que emergem as políticas 

educacionais e tendências, dependentes de políticas econômicas, e sua relação 

com a sociedade, com as leis, com os interesses e movimentos que orientaram os 

encaminhamentos dados à educação. Nesse sentido, busquei explicitar, por meio 

das mudanças relativas à legislação, a adoção do sistema de ciclos, da Progressão 

Continuada e dos sistemas de avaliação, tentativas feitas para alcançar a tão 

desejada qualidade da educação no Brasil.  

Apesar de todas as ações da legislação, da mudança para o sistema de 

ciclos, da progressão continuada, das mudanças no sistema de avaliação, ainda 

existem evasão escolar e retenção – fato que angustia os educadores. Por isso, há 

necessidade de buscar soluções para os problemas existentes, exigindo-se assim 

novas ações, novos estudos.  

Hoje os efeitos das perdas são evidentes. Revelam a necessidade de 

iniciativas como as de recuperação da aprendizagem e de reforço escolar como 

forma de minimizar esses danos. Porém, a recuperação, enquanto medida colocada 

pelas Leis 5692/71 e 9394/96, também não tem recebido a devida atenção. Os 

caminhos da recuperação necessitam de esclarecimentos, encaminhamentos 

metodológicos para que possam ter êxito. 

O novo PNE propõe saídas para a qualidade da educação. São diferentes 

perspectivas discutidas durante a Conferência Nacional de Educação32 (CONAE). 

Trata-se de uma nova tentativa para os próximos dez anos que traz consigo um 

pouco mais de 25 metas a ser cumpridas até 2020, destacando-se metas como a 

erradicação do analfabetismo e o aumento das verbas destinadas à Educação. 

                                                
31

 André Lázaro é secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad/MEC), 
empossado em 11/06/2007.  
32

 Conferência Nacional de Educação (CONAE). Disponível em: <http://conae.mec.gov.br/>. Acesso 
em: 5  jan. 2011. 

http://conae.mec.gov.br/


76 
 

Segundo Mozart Neves Ramos33 o número excessivo de metas do plano anterior 

tornou impraticável o seu cumprimento. Já o professor Jamil Cury, que participou da 

elaboração do plano, afirma que um dos principais motivos para que parte das 

metas não fosse cumprida foi a falta de previsão orçamentária no próprio PNE para 

sustentar as ações previstas. 

 Para esses especialistas34, o PNE (2001- 2010) fracassou, pois nesses dez 

anos nem todas as metas foram atingidas como, por exemplo: a erradicação do 

analfabetismo, a expansão da educação de jovens e adultos, e a redução da 

repetência e do abandono escolar. 

Conforme noticiado pelo Clipping Educacional, em 05 de agosto de 2010, o 

ministro da Educação, Fernando Haddad, ―receberá uma resolução aprovada pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE) que prevê o fim da reprovação nos três 

primeiros anos do ensino fundamental.‖ Essa medida vai ao encontro das metas não 

cumpridas pelo PNE anterior. 

 

 A medida, na prática, é uma tentativa de resgate dos ciclos de progressão 
continuada, criados com o propósito de combater a repetência e a evasão 
escolar. Pelo sistema, o aluno só pode ser reprovado ao término de cada 
etapa de aprendizagem, que pode variar de dois a quatro anos, 
dependendo do modelo adotado pela escola. No regime seriado, majoritário 
no País, o estudante pode ser reprovado a cada ano. O texto, aprovado no 
início de julho pelo CNE, depende da homologação do Ministério da 
Educação (MEC). Ele não prevê a adoção dos ciclos em todas as fases da 
educação básica, mas deixa explícita a recomendação para as séries 
iniciais, de forma a garantir a continuidade do processo de alfabetização das 
crianças. ―Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua 
autonomia, fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar 
os três anos iniciais do ensino fundamental como um bloco pedagógico ou 
um ciclo sequencial não passível de interrupção‖ (CLIPPING 
EDUCACIONAL CONSAE, 2010, clipping@editau.com.br). 
 

 

Vê-se, portanto, que mudanças estruturais continuam a ser propostas para 

melhorar a qualidade e reduzir o processo de diferenciação que tem se instalado na 

escola e contribuído para a falta de qualidade na educação, conforme já explicitado, 

no início deste capítulo, havendo assim a necessidade de que estudos de 

recuperação sejam implantados nas escolas para ajudar a modificar essa situação. 

No capítulo 2 desta pesquisa, o interesse está voltado para a recuperação da 

aprendizagem, tendo como base estudos de teóricos da área de avaliação, com foco 

na avaliação formativa, nas práticas formativas e na pedagogia diferenciada. 

                                                
33

 Membro do conselho do movimento Todos Pela Educação. Participa, também, do Conselho 
Nacional de Educação, 2009/2010. 
34

 Entrevistados pela Agência Brasil, em 29 de março de 2010. 
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_________________________________________________________________________ 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

O CAMINHO DA RECUPERAÇÃO E AS PRÁTICAS FORMATIVAS 

 

 

 

O processo de avaliação exige seriedade, 
respeito, compromisso e competência técnica, 
humana, política, social e ética. Conduzir um 
processo de avaliação requer um profissional 
sensível, criativo, solidário e comprometido com 
a libertação. 

Mônica Piccione Gomes Rios (2005) 
 

_________________________________________________________________________ 

 

O interesse pelo aprofundamento teórico sobre a temática da recuperação é 

proveniente de inquietações advindas do meu contato com a escola pública 

municipal e a preocupação com a aprendizagem. É preciso compreender por que 

alguns alunos têm êxito na escola e outros fracassam, após longos anos de 

escolaridade, havendo assim a necessidade de investigar como são realizadas as 

ações para a recuperação da aprendizagem.  

Os programas de recuperação de aprendizagem, objeto desta pesquisa, 

surgem, dentre outras tantas ações do poder público, como uma das medidas para 

melhoria da qualidade do ensino e da minimização do fracasso escolar. 

 

[...] nem todos os indivíduos que coexistem em uma sociedade, tanto as 
crianças como os adultos, enfrentam as situações da vida, sejam elas 
banais ou extraordinárias, com os mesmos meios intelectuais e culturais. 
Essa desigualdade existe tanto nas sociedades sem escola como nas 
sociedades altamente escolarizadas, mas a emergência da forma escolar 
modifica o estatuto, a natureza e a visibilidade das desigualdades culturais 
(PERRENOUD, 2000, p.18). 

 

A recuperação, quando cumpre a sua função, é assim uma das formas 

criadas para diminuir as desigualdades entre as crianças que apresentam 
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dificuldades na aprendizagem. De acordo com Perrenoud (2000a), é preciso criar as 

condições para que isso venha a ocorrer e, para que tal fato se concretize, faz-se 

necessária uma pedagogia diferenciada que permita a apropriação dos saberes 

pelos alunos. Trata-se de buscar formas que viabilizem a melhoria da aprendizagem.  

 Ainda que as considerações feitas no capítulo anterior sobre os resultados 

dos programas de recuperação, determinados pelas diretrizes legais, tenham sido 

criticados por alguns pesquisadores que se debruçaram sobre o assunto e por 

aqueles que foram a campo e chegaram à conclusão de que a recuperação se 

configurava como uma ação que visava a aprovação e não garantia a  

aprendizagem, temos que continuar nossas investigações sobre o assunto a fim de 

compreender melhor essa problemática.  

Perrenoud (2000b), certa vez, afirmou que o fracasso escolar é o fracasso da 

escola como um todo, pois é a própria organização escolar do trabalho pedagógico 

que o produz.  O fracasso é de todos, com certeza, pois as crianças que frequentam 

a escola não estão destinadas a se tornarem bons ou maus alunos: o sistema os 

transforma em bons ou maus alunos. Quando o ensino tem qualidade, revela 

disposições que vão além do que é individual, pois transforma as pessoas, suas 

atitudes, suas representações, suas possibilidades. 

Melhorar a qualidade da educação e modificar o quadro do fracasso que se 

verifica é essencial para o país. Sendo assim, parto do seguinte questionamento: 

Como a recuperação poderá produzir efeitos positivos? É esse questionamento que 

venho perseguindo e que tem sido objeto de estudo não só no Brasil, mas em vários 

países.  

 O insucesso escolar tem sido objeto de diversos estudos no exterior. Em 

Portugal, é possível observar a existência de um fosso educacional entre as pessoas 

oriundas de famílias com menor grau de escolarização e aquelas oriundas de 

famílias que apresentam maior e melhor grau de formação acadêmica. O insucesso 

escolar está, portanto, associado ao iletrismo, uma das causas, em Portugal, do 

abandono escolar. 

 Maria José Corte Real (2004), ao investigar as dificuldades na leitura de 

alunos, corrobora o que afirma Morais (1997, p.17): ―A investigação revela que as 

dificuldades de leitura estão presentes em 30% das pessoas que têm menos de 

nove anos de escolaridade, mas só em 1% das que têm pelo menos doze anos de 

escolaridade‖ (Morais, 1997, p.17). As taxas de abandono escolar, em Portugal, são 
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as maiores da União Europeia, fato expresso pelos índices levantados em 2001, no 

país. ―A saída da escola foi estimada em 45,5% (38% de meninas e 52% de 

rapazes)‖, índice levantado pelo Plano Nacional de Prevenção do Abandono 

Escolar35 (PORTUGAL, Plano Nacional de Prevenção do Abandono Escolar, 2004, 

p. 52). Conforme o Relatório da OCDE, citado por Real (2004): 

 

O combate ao abandono escolar tem sido uma das prioridades de vários 
governos, nomeadamente, após o 25 de abril. Mas, 30 anos volvidos houve 
ainda necessidade de se lançar um Plano Nacional do Abandono Escolar, 
tornado público a 7 de abril de 2004. Fruto de uma parceria entre o 
Ministério da Educação e o Ministério da Segurança Social e do Trabalho, o 
programa intitulado ―EU NÃO DESISTO‖ lançou um conjunto de medidas 
para combater e prevenir as altas taxas de saída precoce da escola. 
Lembremos que esta percentagem é a maior na Europa dos 15, onde a 
média é de 19%. É, pois, grande a diferença que nos separa não só da 
média europeia, mas também do nosso parceiro mais próximo, a Espanha, 
que apresenta 29% de abandono escolar. Apesar destes resultados, 
Portugal gastou em 2002 – 4,6%, em 2003 – 4,4%, e em 2004 – 4,0 % do 
seu Produto Interno Bruto em educação (www.min-finanças.pt). Superou 
nestes três anos o investimento médio europeu e o de países como a 
Alemanha, a Holanda, a Irlanda, a Espanha ou o Reino Unido (REAL, 2004, 
p.20-21). 
 
 

O Plano Nacional de Prevenção do Abandono Escolar é organizado em sete 

eixos. Um desses eixos relaciona o sucesso educativo ao acompanhamento 

atempado36 (Real, 2004, p.22) e atento dos alunos com dificuldades de 

aprendizagem, bem como o reforço do ensino da Língua Portuguesa e da 

Matemática (grifos meus).  

Além da visão apresentada por Real (2004), a percepção de Gomes et al 

(2010) sobre as relações entre reforço escolar e de possibilidade de mobilidade 

social por meio do reforço escolar, direcionado a alunos de Ensino Médio que 

desejam ingressar em universidades, não se diferencia dos sentidos atribuídos em 

nosso país: ―Assim como em Portugal, também no Brasil o reforço é um meio de 

promover o sucesso, sobretudo em exames competitivos, suprindo lacunas da 

escola regular‖  (GOMES et al., 2010, p.55). Tanto em Portugal quanto no Brasil, 

busca-se diminuir as diferenças, melhorando o processo educativo.  

Nessa direção, em 2005, foi criado pelo Consejo Europeo um Programa 

visando à melhoria da qualidade do ensino, tendo em vista objetivos que buscam 

                                                
35 Para maiores informações consultar: PORTUGAL. Ministério da Educação/ Ministério da Segurança 
Social e do Trabalho. “Eu não desisto”. Plano Nacional de Prevenção do Abandono Escolar, 2004. 
36

 De acordo com o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, atempado (adjetivo) significa: 1. Que 
se atempou; 2. Que aconteceu ou foi feito a tempo ou no tempo adequado. Disponível em: 
<http://www.priberam.pt/dlpo/Default.aspx>. Acesso em: 20 mai. 2011. 
 

http://www.priberam.pt/dlpo/Default.aspx
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alcançar certa unidade e qualidade no ensino. Esse Programa abrange a Educação 

Primária e seus objetivos visam: 

 adequar a idade do aluno à série que cursa; 

 à aquisição por pares dos alunos de competências básicas que asseguram as 

futuras aprendizagens; 

 à detecção das dificuldades de aprendizagem e intervenção em cada caso com  

medidas de reforço e mecanismos de apoio oportunos; 

 à atenção à diversidade dos alunos e à adaptação do ensino às necessidades e 

características dos alunos, atendendo também aos alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais. 

 Tais medidas foram adotadas por Portugal e Espanha, países que fazem 

parte da União Europeia e buscam solucionar, rapidamente, seus problemas. Os 

resultados obtidos nesse Programa já se verificam nos dados apresentados pelo 

Ministério da Educação e Cultura de Portugal37, conforme se observa no gráfico a 

seguir: 

 

 

                                                
37

 Ministério da Educação. Portugal. Disponível em: < http://www.min-edu.pt/> Acesso em: 20 dez 
2009. 

http://www.min-edu.pt/
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 Outro país que, assim como Portugal, vem utilizando as sugestões dadas pelo 

Programa é a Espanha, conforme já comentei anteriormente. O país lançou medidas 

que buscaram responder ao Programa. Dessas medidas destacam-se as 

dificuldades de adaptação do alunado às etapas iniciais e sua transição até as 

etapas finais do ensino secundário. Em função dessas dificuldades, coloca-se a 

necessidade de adotar medidas de apoio e reforço (Propuestas de mejora) que 

ajudem a superar tais dificuldades, o atendimento individualizado e também a 

diminuição do número de alunos em sala de aula. 

 

Em cada classe do País, o número médio de estudantes sob a 
responsabilidade de cada professor é de 25 alunos nas séries iniciais do 
ensino fundamental (1º ao 5º anos) e de 30 nas séries finais (6º ao 9º anos). 
Os dados fazem parte do estudo Education at a Glance (EAG) 2010, 
divulgado esta semana pela Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). [...] O tamanho das turmas 
brasileiras, segundo o estudo, é superior às de todos os países da OCDE. 
Neles, a média é de 21 alunos por classe nas séries iniciais e de 24 nas 
finais. Mas há variações entre os países. Na Coréia e no Chile, por 
exemplo, as turmas têm 30 alunos ou mais nas séries iniciais. Já países 
como Áustria, Finlândia, Portugal e México possuem 20 estudantes ou 
menos (INSTITUTO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA APLICADA - IBSA, 
2010, <http://www.ibsa.org.br/index.php>). 
 
 

É importante dizer que a redução do número de alunos, aliada a um ensino de 

qualidade, oferece condições ao aluno para aprender como também para o 

professor ensinar, elaborando aulas diferenciadas. Dessa forma, evidenciam-se a 

competência e compromisso do professor diante da diversidade encontrada em sala 

de aula, necessitando de um atendimento como o descrito neste parágrafo para 

obter resultados positivos. 

 

 […] La diversidad del alumnado, junto a la necesidad de la atención 
individualizada en esta etapa educativa, exige que el número máximo de 
niñas y niños por clase disminuya, por lo que el Consejo Escolar del Estado 
insta al MEC para que regule que el número máximo de niños y niñas por 
aula no sobrepase los quince. Asimismo, el MEC y las Administraciones 
educativas deben aplicar las reducciones de alumnado que prevé la Orden 
de 22 de julio de 1999 por la que se regulan las actuaciones de 
compensación educativa en centros docentes. Con objeto de debilitar los 
factores que generan desigualdad y para garantizar a los colectivos más 
vulnerables una atención que mejore su formación y que contribuya a 
prevenir los riesgos de exclusión social, se insta a las Administraciones 
educativas a incrementar la inversión en el Plan de Refuerzo, Orientación y 

Apoyo.[…] (PROPUESTAS DE MEJORA, 2005/2006, 

<http://www.educacion.es/cesces/informe-2005-2006/datos/apartado_2-

2.pdf>). 

 
Essas medidas revelam os encaminhamentos dados por esses países na 

busca por soluções para o insucesso e saída precoce dos alunos das escolas. Os 

http://www.educacion.es/cesces/informe-2005-2006/datos/apartado_2-2.pdf
http://www.educacion.es/cesces/informe-2005-2006/datos/apartado_2-2.pdf
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resultados deverão ser divulgados em 2011, uma vez que o Programa tem como 

data final o ano de 2010, trazendo importantes indícios sobre como proceder para 

obter práticas de sucesso na escola. 

A Finlândia é outro país que tem buscado a melhoria do ensino, apresentando 

a menor variação de notas por escola. O país criou um programa de apoio a alunos 

com dificuldades de aprendizagem cujos resultados estão sendo disseminados 

devido ao sucesso obtido. Na Finlândia38, os professores responsáveis pelo reforço 

escolar frequentam o curso de Educação Especial, cuja duração é de 5 a 7 anos, ou 

seja, têm uma formação diferenciada e ainda recebem auxílio de uma equipe de 

psicopedagogos, psicólogos e outros profissionais. Por meio de um trabalho 

diferenciado e de uma equipe bem preparada, procura-se minimizar as diferenças e 

melhorar o desempenho de todos os alunos. De acordo com Reikko Laukkanen, 

membro do Conselho Nacional de Educação da Finlândia, aproximadamente 20% 

dos alunos frequentam aulas suplementares no contraturno.  

Os resultados obtidos pela Finlândia no PISA (2008) revelam que o país está 

preparado para enfrentar as diferenças e desigualdades, pois apresenta apenas 1% 

de repetência e é o 2º colocado em Leitura e em Matemática.  

Para obter esses resultados, é preciso considerar alguns aspectos como a 

organização dos alunos nas salas de reforço: grupos de dois a seis estudantes com 

dificuldades de aprendizagem, não ultrapassando esse número. O limite no número 

de alunos também é observado nas salas regulares: 25 alunos apenas. A limitação 

―oportuniza‖ atenção individualizada aos alunos. As aulas de reforço duram apenas 

uma hora e meia e ocorrem no contraturno, obedecendo ao critério do grau de 

dificuldade de cada aluno. A identificação dessas dificuldades é feita pelo professor 

que pode ou não reconhecer se o problema é de ordem psíquica, familiar ou de 

aprendizado. Após o diagnóstico, o professor escolhe que recursos utilizará, 

balizado pela formação inicial e continuada. 

 

2.1 O conceito de recuperação e as pesquisas 

 

O conceito de recuperação tem sido definido pelos estudiosos da 

problemática como um assunto bastante complexo. 

                                                
38 Reportagem publicada pela revista Nova Escola, Edição Especial, maio 2008. Disponível em: 
<http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/planejamento-e-financiamento/como-nao-deixar-
ninguem-425224.shtml#>. Acesso em: 3 mai. 2009. 
  

http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/planejamento-e-financiamento/como-nao-deixar-ninguem-425224.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/planejamento-e-financiamento/como-nao-deixar-ninguem-425224.shtml
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No dicionário Houaiss (2009, p. 637) encontra-se o verbo recuperar 

relacionado aos seguintes significados: ―voltar a ter (o que estava perdido); reaver; 

(...) ter novamente; restabelecer (-se); (...) reabilitar (-se), reintegrar (-se). Esses 

conceitos confirmam os sentidos atribuídos pelos estudiosos.  

Paro (2001) afirma que o próprio termo "recuperação" é impróprio, pois 

significa recobrar algo que existia e de que se esteve privado. Para o autor, o 

aprendizado de fato não existiu, por isso o termo recuperação deve ser relacionado a 

uma correção em processo e a realização de um aprendizado que não houve. 

Em Nórcia (2008), a recuperação está associada à avaliação, pois esta 

caminha junto ao processo ensino/aprendizagem, dando ao aluno a oportunidade 

de fazer as correções necessárias durante o processo para que possa ter acesso a 

bens culturais e garantir sua permanência no sistema educacional. 

A visão de Paro (2001) não se distância de Nórcia (2008), quanto à 

necessidade de retificação, atualização de algo que não foi dominado e, portanto, 

não apropriado, não apreendido. 

Na mesma direção situa-se o pensamento de Macedo (1999), quando cita 

que uma parcela de alunos se perde durante o ano letivo e quando  

 

[...] precisam de conteúdos para preparar um trabalho ou resolver 
questões de uma prova, não sabem como recuperá-los. [...] Cabe 
aqui ressaltar que só se busca algo que representa um valor: 
aquele livro, aquela anotação que será útil de alguma forma, que 
despertou  algum tipo de interesse (MACEDO,1999, p.2). 

 

O pensamento de Macedo (1999) ressalta, portanto, o sentido dado pelo 

aluno ao que faz, ao que aprende. Se for significativo, é útil, senão, é descartado. 

Para Caldas (2010), a recuperação é vista como um apêndice do processo 

educacional e voltada para alunos rotulados de antemão [...]. A autora defende a 

ideia de que  

[...] a aprendizagem nas salas regulares deve ser objetivada com 
mais afinco, de modo que a assistência do professor e dos 
colegas que aprenderam - pares mais hábeis - se dê na própria 
sala, ou seja, a sala de aula deve ser o espaço de mediação, por 
excelência, no qual as crianças precisam ser intensamente 
trabalhadas, considerando-se as zonas de desenvolvimento 
proximal (CALDAS, 2010, p.225). 

 

A rotulação diz respeito à marca adquirida – não aprendizagem versus 
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recuperação – exposição do aluno pela saída da sala regular. 

Na legislação do Estado de São Paulo, o conceito está associado a 

dificuldades de aprendizagem: 

 

[...] É destinada aos alunos do ensino fundamental que apresentem 
dificuldades de aprendizagem não superadas no cotidiano escolar e 
necessitem de um trabalho mais direcionado, paralelo às aulas regulares 
(Resolução SE 15, de 22 fev. 2005). 

 
 

Belther (2006) faz referência à recuperação paralela como mecanismo de 

revisão de conteúdos e superação de dificuldades. 

 

A recuperação paralela constitui um mecanismo colocado à disposição do 
aluno para superar eventuais dificuldades de aprendizagem, não superadas 
no cotidiano escolar. No regime de ciclos e sem reprovação, as aulas de 
recuperação paralela adquiriram uma grande importância porque são elas 
que possibilitam a revisão dos conteúdos e superação das dificuldades dos 
alunos (BELTHER, 2006, p.84). 
 

Fica claro no texto de Belther (2006), a necessidade de superar as dificuldades 

de aprendizagem. Sendo assim, ela demandará ações que levem a esse fim. 

Em consonância com o pensamento de Paro (2001), enfatizo que a 

recuperação deve ser vista como uma correção em processo. Ela demanda: tempo, 

mediação permanente do professor, além do oferecimento de novas formas de 

tratamento de conceitos, uso de novos recursos instrucionais e de alternativas de 

ação que propiciem o envolvimento e participação do aluno, para que ele possa  

envolver-se nas atividades e atribuir-lhes sentido, construindo assim autonomia para 

resolver futuros problemas. Esse pensamento encontra similaridade com práticas 

formativas no sentido de Abrecht (1994), Allal (1986), Perrenoud (1999/2000). 

Conforme descrevi anteriormente, os países que vêm obtendo resultados 

positivos têm organizado os estudantes com dificuldades de aprendizagem em salas 

que apresentam número reduzido de alunos. Procuram proporcionar atenção 

individualizada, após ter sido feito o diagnóstico de suas necessidades, e respeitar o 

ritmo diferenciado e o conhecimento que os alunos trazem. Essas salas funcionam 

no contraturno e a identificação das dificuldades é feita pelo professor com formação 

especializada que escolhe os recursos que utilizará. 

Vê-se, portanto, que estão presentes, nesses países, elementos comuns: 

respeito à diversidade, diagnóstico, atendimento às necessidades dos alunos, 

adaptação do ensino às características dos alunos, formação especializada dos 

professores. 
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Logo, um país, que tenha em vista a melhoria da qualidade da educação, deve 

envidar esforços nessa direção. Ainda que as diferenças existentes entre os países 

sejam consideradas, elas não devem ser vistas como empecilho para 

implementação de um processo de recuperação produtivo. 

No Brasil, a adoção de ações que visam à recuperação das aprendizagens 

tem-se revelado uma tentativa criada para minimizar o fracasso visto nas escolas e 

para ―responder‖, burocraticamente, a determinações da legislação em 

funcionamento.  

Tal afirmação encontra respaldo nas recentes pesquisas sobre recuperação 

que abordam o fracasso escolar, a avaliação e recuperação de alunos. Há, porém, 

necessidade de continuar buscando soluções para os problemas existentes na 

educação. Quando retomei as pesquisas desenvolvidas para construir um 

referencial a respeito do que os pesquisadores vêm construindo sobre a 

recuperação da aprendizagem, sua relação com o processo de avaliação e com as 

práticas efetivadas, pude identificar aspectos importantes sobre o tema que podem 

indicar possíveis caminhos para melhorar o processo.  

É nessa direção que esta pesquisa caminha. Antes, porém, é preciso 

identificar quais são os elementos relacionados à recuperação da aprendizagem na 

escola, e considerados essenciais ao estabelecimento, direcionamento e 

organização da recuperação e de seus encaminhamentos. 

 

2.2 A recuperação e os elementos inter-relacionados 

 

É preciso revisar também os elementos que determinam, e definem o 

funcionamento da escola como um todo e são essenciais ao processo de 

recuperação da aprendizagem como, por exemplo, o Projeto Pedagógico (PP). A 

palavra projeto vem do latim projectu = lançado, palavra relacionada ao verbo 

projicere, que significa lançar para frente, conforme verbetes de diferentes 

dicionários.  Trata-se, portanto, de uma ação intencional, um compromisso que 

busca definir um conjunto de princípios que nortearão a ação pedagógica cotidiana. 

 O Projeto Pedagógico revela a visão do conjunto de pessoas que estão na 

escola e expressa ainda suas representações do momento político, econômico e 

social vivido. É um instrumento que auxilia a escola a definir suas prioridades 

estratégicas, a transformar as metas educacionais em propostas concretas, a decidir 
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o que fazer para alcançar as metas definidas, a propor formas de observar se os 

resultados foram atingidos. 

A escola deve, portanto, conceber, realizar e avaliar seu projeto educativo, 

uma vez que o trabalho pedagógico deve estar vinculado a sua realidade, e ter 

claramente definidos os referenciais que o dirigem.  

O Projeto Pedagógico é construído e vivenciado por todos os envolvidos com 

o processo educativo da escola, revelando assim suas dimensões: política e 

educativa. A dimensão política articula o compromisso sociopolítico aos interesses 

da comunidade e a educativa coloca em prática a intenção da escola, pois o PP 

deve refletir um processo permanente de reflexão e discussão de problemas 

escolares, na busca de alternativas viáveis à efetivação de suas intenções.  

 

 O projeto político-pedagógico deve fixar indicadores a serem alcançados 
pelo coletivo da escola. Indicadores não são padrões a serem obedecidos 
cegamente, mas marcas que o coletivo da escola espera atingir e para as 
quais se organiza. Pode envolver a fixação de índices menores de 
reprovação, índices maiores de domínio de leitura ou outro conteúdo 
específico, expectativas de melhoria do clima organizativo da escola etc. 
Pode envolver ainda a obtenção de uma melhor articulação com a 
comunidade local, ou a luta por demandas a serem feitas ao poder público e 
que sejam vitais para o melhor funcionamento da escola (FREITAS; 
FERNANDES, 2007, p.38).  
 

 

Para construir o PP, a escola tem autonomia e precisa estar articulada para 

poder expressar o que os professores e a equipe escolar pensam, propõem e 

desejam realizar. Procuram, assim, transformar o seu fazer pedagógico de modo 

coerente, já que a construção do PP reflete a organização do trabalho pedagógico 

da escola enquanto lugar social marcado pela manifestação de práticas diferentes 

que refletem luta e/ou acomodação de todos os envolvidos. Assim, a escola deve 

assumir o trabalho de reflexão sobre sua finalidade educativa, sobre sua estrutura 

organizacional pedagógica que se refere às interações políticas, sobre as questões 

curriculares e administrativas. O grupo de trabalho deve manter atitudes solidárias e 

de participação coletiva, pois é, durante esse processo, que são discutidos os 

problemas enfrentados pela escola, pelos professores e que devem ser alvo de 

preocupação do coletivo escolar. Dentre eles, quero colocar em foco a recuperação, 

tema deste trabalho e que passarei a discutir na sua relação com a avaliação.  

É essencial na construção do projeto pedagógico conhecer a organização do 

trabalho pedagógico e dele participar, pois esse trabalho envolve a problematização 
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e a compreensão crítica da realidade e a proposição de alternativas de ação, 

momento esse de criação coletiva.  

A recuperação, sendo um dos componentes desse processo, deve ser 

planejada pelo conjunto de atores da escola no seu encaminhamento, na 

organização do processo, na seleção dos conteúdos curriculares que serão 

retomados, enfim, na escolha das estratégias a serem utilizadas. 

Tendo em vista que o currículo escolar influencia e orienta a formação dos 

alunos, é preciso colocá-lo a serviço daqueles que necessitam de cuidados para a 

recuperação de sua aprendizagem. Sendo assim, é necessário que essa reflexão 

esteja presente nas discussões de todas as pessoas que fazem parte da 

comunidade escolar e que participam da construção do projeto pedagógico.  

O termo currículo tem sido definido e empregado sob diferentes pontos de 

vista. Para Gadotti (2005, p. 47):  

 

 Currículo é, antes de mais nada, um campo de reflexão e, ao mesmo 
tempo,uma noção complexa. Currículo (caminho, percurso, movimento, 
viagem, processo, vida, história, história de vida, pessoal e institucional, 
autobiografia) é uma relação intertranscultural, assim como é a relação. 
Reorientando-nos a cada momento, vivendo.  Nascemos e morremos várias 
vezes ao dia. O currículo deve ser educativo.  

 
Vê-se em Gadotti (2005), a importância de o currículo ser um percurso em 

que o diálogo seja um elemento recorrente, pois é uma de suas bases de construção 

para atender a todos que fazem parte do processo. 

Sacristán (2000) revela que o currículo pode ser um instrumento de 

diferenciação e de possível exclusão para os alunos, uma vez que os currículos 

dominantes exigem dos alunos conhecimentos que só uns poucos podem alcançar. 

É preciso levar em consideração os saberes construídos e as possibilidades de 

aprendizagem dos sujeitos, pois o aluno que é o alvo do processo 

ensino/aprendizagem é um indivíduo proveniente de um meio social, com bagagem 

prévia que possui condições de compreender e dar um significado peculiar ao 

currículo escolar (SACRISTÁN, 2000). O autor adverte que não é possível pensar na 

possibilidade de um núcleo de conteúdos curriculares obrigatórios e que proporcione 

iguais oportunidades de êxito para todos.  

Assim, fica evidente a necessidade de organização da escola, dos sujeitos da 

escola, da importância do diálogo e da interação permanente entre todos para que o 

currículo possa ser fruto de um processo decisório que determina qual será a 

formação cultural comum para todos os cidadãos, não importando sua origem social. 
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É preciso encontrar certo consenso sobre que habilidades e conhecimentos iniciais 

são essenciais, básicos. A escolaridade dos primeiros anos do ensino fundamental 

mantém um currículo igual para todos, embora já se perceba que nem todos tenham 

as mesmas probabilidades de sucesso para cumprir as expectativas definidas. 

 Quando os interesses dos alunos não encontram na cultura escolar qualquer 

reflexo, expressam variadas reações: recusa, confronto, desmotivação, fuga 

(SACRISTÁN, 2000). 

Essa desmotivação pode ser relacionada ao dizer de Apple (2006), quando 

afirma que o currículo é fruto do que é determinado por um grupo social o qual 

decide o que deve ser transmitido nas salas de aula. Esse currículo pode provocar 

reações adversas, pois se distancia do real e das necessidades dos alunos. É 

necessário que o professor, e os demais educadores na escola, procurem discutir 

que conhecimento será disseminado e qual é a relação que se estabelece entre a 

realidade e a concepção dominante de educação. 

 É importante ainda ressaltar que muitos professores utilizam o currículo como 

um ponto de referência, pois fazem apreciações e relações entre as orientações 

prescritas pela teoria e a prática, entre os modelos ideais de escola e a escola 

possível, entre as finalidades atribuídas às instituições escolares e as realidades 

efetivas. Por isso, alguns professores dedicam mais tempo às aprendizagens 

essenciais que constarão nas avaliações, do que à produção de conhecimentos que 

sejam relevantes aos alunos. Alguns professores também fazem uso de materiais 

prontos, produzidos pelo sistema e distribuídos com a finalidade de dar ―suporte‖ ao 

professor e ao trabalho que irá desenvolver, porque os consideram conhecimentos 

valiosos que servirão ao aluno, mas, na verdade, há a coerção imposta pelos 

processos de avaliação externa. 

Cabe também aos educadores que constroem o PP discutir o processo de 

avaliação. Essa discussão deve favorecer o discente e o grupo de educadores como 

um todo. Para que o aluno se aproprie dos saberes científicos, sociais, tecnológicos 

produzidos, deve ser considerada sua real condição, não só a que se refere aos 

processos cognitivos, mas também aos aspectos psicológicos, sociais e culturais. 

Conforme Abramowicz (1996, p.100), ―uma das funções da avaliação é 

fornecer subsídios para o aperfeiçoamento da qualidade de ensino‖ e não mascarar 

o seu real significado. Com relação ao aspecto cognitivo, a avaliação diagnóstica 

deve instrumentalizar professores e equipe, visando à melhoria do ensino oferecido. 
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 Assim, o PP deve considerar a recuperação da aprendizagem que a escola 

oferece, cabendo a todos buscar soluções e caminhos para garantir o sucesso de 

seus alunos.  

A avaliação é parte integrante do processo ensino/aprendizagem. Conforme 

Fernandes (2009) é um elemento essencial de desenvolvimento dos sistemas 

educativos porque: é a partir e, por meio dela, que o currículo pode ser avaliado e 

enriquecido pelas escolas; o ensino, por meio dos professores, pode ser organizado 

priorizando, por exemplo, a experimentação ou a resolução de problemas; os alunos 

podem estudar recebendo maior orientação e motivação, melhorando a autoestima e 

a aprendizagem; os pais ou os responsáveis pelos alunos podem acompanhar o 

desempenho escolar de seus filhos com maior interesse; a sociedade pode ficar 

mais informada a respeito do que e como os alunos estão aprendendo; e, os 

governos podem formular políticas públicas educativas e formativas mais 

fundamentadas e adequadas. 

Em suma, o Projeto Pedagógico procura reorganizar, formalmente, a escola, 

visando à qualidade do processo vivido. Acrescento ainda que essa organização do 

trabalho pedagógico mantém  relação com a organização social, devido ao fato de a 

escola ser uma instituição social que reflete, internamente, as determinações e 

contradições da sociedade capitalista. 

Outro componente essencial em que todos os professores devem se 

envolver, participando, e que visa à organização das ações que serão propostas 

para a melhoria da educação, do ensino e da aprendizagem dos alunos é o 

Conselho de Classe.  

Segundo Dalben (2004), o Conselho de Classe é uma das instâncias 

colegiadas da escola, capaz de imprimir dinamicidade ao coletivo escolar, pois é um 

dos espaços da discussão pedagógica. Ele é parte do processo de avaliação 

desenvolvido pela escola cuja função é redefinir práticas pedagógicas com o objetivo 

de ―oportunizar‖ formas diferenciadas de ensino que devem garantir a todos os 

alunos a aprendizagem e reorganizar o trabalho educativo didático concretizado na 

relação aluno-professor. É um espaço que visa buscar soluções diferenciadas para 

os problemas enfrentados pelos alunos e professores, por isso não pode configurar-

se como simples momento para fazer comparação entre alunos. 

 

O Conselho de Classe, a meu ver, ganhará sentido se vier a se configurar 
como espaço não só possibilitador da análise do desempenho do aluno e, 
mais, do desempenho da própria Escola, de forma conjunta e cooperativa 
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pelos que integram a organização escolar (professores e outros 
profissionais, alunos e pais), como também de proposição de rumos para a 
ação, rompendo-se com as finalidades classificatória e seletiva a que tem 
servido (SOUZA, 1998, p.58). 
 

 A função do Conselho de Classe é contribuir para o processo 

ensino/aprendizagem, favorecer a interação entre os pares da escola e discutir o 

processo de recuperação para que ele ocorra e obtenha o sucesso almejado. 

Na busca da democratização do ensino, deve-se utilizar uma avaliação que 

seja um instrumento de desenvolvimento do processo de aprendizagem dos alunos. 

A avaliação formativa, em processo, pode ser um dos caminhos para a 

aprendizagem efetiva. 

 

Dezenas de anos de pesquisa evidenciam claramente que o uso sistemático 
e regular de práticas de avaliação formativa melhoram de modo muito 
significativo as aprendizagens das crianças e dos jovens e, 
consequentemente, a qualidade geral dos sistemas educativos 
(FERNANDES, 2009, p. 20). 

 
Abramowicz trata da avaliação formativa, a partir de vários autores: 

Perrenoud (1999a), Nóvoa e Estrela (1993), Hadji (2001), Saul (1988), Freire (1996), e 

expressa uma visão de avaliação que se aproxima do que se deseja num processo de 

recuperação. Para a autora, a avaliação formativa é ―um instrumento privilegiado de 

uma regulação contínua. A maneira de regular a ação pedagógica pressupõe observar, 

acompanhar, intervir, apontando para uma ação comunicativa em um sentido 

essencialmente interativo, democrático e crítico‖ (ABRAMOWICZ, 2005, p.129).  

 Por ser um processo interativo, uma construção social, a avaliação envolve o 

contexto, a negociação, o conhecimento, o envolvimento dos atores; a avaliação 

deve utilizar métodos qualitativos, não se desprezando, porém, os quantitativos; os 

professores devem utilizar várias estratégias e instrumentos de avaliação e socializar 

seus critérios com os alunos (FERNANDES, 2009). 

Apesar de os autores utilizar diferentes denominações para uma avaliação 

que é integrada e está a serviço do ensino, há, com certeza, uma constante que é a 

sua natureza formativa, cuja principal função é regular e ―melhorar as aprendizagens 

[...], intrinsecamente associada ao ensino e à aprendizagem, devidamente 

contextualizada e em que os alunos têm um papel relevante a desempenhar‖ 

(FERNANDES, 2009, p.57). 

A avaliação formativa é vista como um processo pedagógico de 

acompanhamento das aprendizagens dos alunos e de ensino do professor, das 
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aprendizagens e da autorregulação do aluno e do professor, pois uma prática 

formativa é interativa, informativa. 

Nesse sentido, a prática da avaliação formativa pode ser considerada a mais 

adequada para ser utilizada no processo de recuperação das aprendizagens dos 

alunos, pois pressupõe acompanhamento do processo e ações formativas, visando 

à aprendizagem. 

A avaliação formativa processual movimenta a dimensão temporal do 

processo avaliativo, tirando o peso e as angústias dos alunos da realização de 

uma prova final que decidirá seus destinos. 

 

O clima de trabalho foi sempre de muita descontração e tranquilidade em 
relação à avaliação da aprendizagem. Acredito que uma das causas foi o fato 
de a avaliação ter sido processual, ficando os alunos livres daquele pesado 
trabalho entregue no final de curso, quando mais nada pode ser feito, a não ser 
esperar o veredito do professor. [...] O processo formativo utilizado 
reintroduziu na avaliação a dimensão temporal. Os alunos não foram 
avaliados com data marcada. Ao contrário, o que esteve em jogo foi o 
movimento, o percurso, a progressão da aprendizagem em toda a sua 
complexidade (CAPPELETTI, 2005, p.121-122). 

 

O processo realizado deixa evidente que o aluno é o ser partícipe mais 

importante do processo ensino/aprendizagem e, por isso o processo deve ter 

significado para ele, levando-o a compreender seu próprio processo de formação. O 

aluno deve ser o agente de sua progressão (ABRECHT, 1994). 

Abrecht (1994) corrobora as ideias de Cardinet (1982) quando cita que a 

avaliação pode fundamentar uma remediação, mas para isso é preciso que ela 

acompanhe o aluno, ao longo de sua trajetória, revelando as lacunas das suas 

aprendizagens. 

O professor precisa, portanto, proporcionar ao aluno situações que propiciem 

a aprendizagem diminuindo as diferenças. Ir em direção à avaliação formativa é não 

mais fabricar tantas desigualdades. É criar os meios para remediar as dificuldades 

dos alunos mais lentos, mais fracos (PERRRENOUD, 1999, p.154, grifos do autor). 

Sendo assim, o professor precisa ter clareza dos procedimentos que envolvem a 

avaliação formativa: suas etapas e atividades de ensino. 

Allal (1986) apresenta as etapas que fazem parte de uma avaliação formativa 

enquanto ação pedagógica: 

 coleta de informações concernentes aos processos e às dificuldades dos alunos; 

 interpretação dessas informações - diagnóstico dos fatores e origens das 

dificuldades; 
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 adaptação das atividades de ensino com a interpretação das informações. 

A finalidade pedagógica dessas etapas diz respeito à individualização dos 

modos de ação e de interação pedagógicas que visam assegurar aos alunos os 

objetivos essenciais da formação. A expressão individualização está relacionada à 

adaptação das atividades pedagógicas relativas aos indivíduos em formação e não 

necessariamente num trabalho individual. 

Este trabalho de adaptação das atividades deve fazer uso de estratégias que 

observem: 

 os aspectos da aprendizagem e os processos a utilizar na coleta das 

informações; 

 os princípios que orientam a interpretação e os diagnósticos dos problemas; 

 os encaminhamentos para a adaptação das atividades. 

A estratégia deve considerar os aspectos cognitivo, afetivo e social da 

aprendizagem e das interações, durante o processo de formação. 

Tais aspectos são essenciais, pois determinantes no processo ensino/ 

aprendizagem. 

Allal (1986) descreve os processos da aprendizagem: o funcionamento 

cognitivo do aluno diante da tarefa; as representações da tarefa explicitadas pelo 

aluno e também das estratégias que utiliza para chegar ao resultado, considerando-

se o erro como parte do processo. O professor deve ter clareza de todo o 

funcionamento do processo. 

A coleta de informações pode ser feita por meio de entrevistas, por meio da 

observação do comportamento e da fala do aluno durante a tarefa e na observação 

do grupo de alunos quando discutem os caminhos a seguir durante a tarefa. 

A interpretação das informações para o diagnóstico dos fatores das 

dificuldades de aprendizagem do aluno pode ser relacionada às interações entre 

aluno e: 

 estágios de desenvolvimento que são típicos; 

 sua forma de tratar as informações; 

 suas representações das propriedades da tarefa; 

 sua capacidade de integrar  informações fornecidas pela tarefa; 

 sua estratégia geral face à tarefa; 

 sua capacidade de reorientar a tarefa em função das informações da tarefa, do 

professor e dos outros alunos. 
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Para Allal (1986), as dificuldades dos alunos e sua interpretação podem ser 

também relacionadas às características da tarefa: grau de abstração exigido, modo 

de apresentação verbal, visual, complexidade, grau de abertura-solução, única ou 

múltipla. 

A adaptação das atividades pedagógicas deve ser guiada por hipóteses 

relacionadas aos fatores que estão na origem das dificuldades, e assim facilitando a 

assimilação das informações da tarefa, bem como aumentando as informações para 

a tomada de consciência de uma contradição ou procura de novo caminho.  

A procura de um novo caminho para solucionar uma tarefa exige dos sujeitos 

atenção e cuidado no processo que antecede as atividades, ao longo do processo 

da atividade e ao final dela. É fundamental observar como se dá a interação do 

aluno com o objeto do conhecimento. O professor deve conceber as atividades em 

função da dificuldade do aluno e acompanhar o percurso realizado, ajudando o 

aluno nos momentos em que ele responde ou expressa dúvidas. Fundamental é 

também o nível de interação professor/aluno, pois quanto maior a interação mais 

intimidade e facilidade terá o aluno para se expressar. Um aspecto que pode facilitar 

a interação é a forma de organização da sala. Uma sala, organizada em grupos 

pequenos e em estágios diferentes de aprendizagem, pode facilitar a interação 

aluno/aluno. 

Quanto à formulação de hipóteses diagnósticas, há relação entre a 

capacidade do professor de escolher e aplicar meios de adaptação para as 

situações de aprendizagem e as observações dos comportamentos dos alunos. As 

atividades propostas terão maior probabilidade de sucesso se o professor conseguir 

estabelecer um diálogo constante entre suas observações e suas ações de 

intervenção. Assim o acompanhamento da atividade será positivo. 

Allal (1986) e Abrecht (1994) destacam que a avaliação formativa pode 

assumir formas reguladoras diferentes: interativa, retroativa e pró-ativa.  

Hadji (2001) afirma, a partir do pensamento de Allal (1986), que a regulação 

pró-ativa corresponde à relação ―feedback‖ – julgamento - ajuste e está relacionada 

a um processo sistemático de avaliação que diz respeito à atividade de formação. A 

regulação interativa tem relação com ―feedback‖ - ajuste: 

 

[...] interações do aluno com o professor, com outros alunos, com um 
material didático – constituem ocasiões de avaliação (ou de auto-avaliação) 
que permitem adaptações do ensino e da aprendizagem. A regulação 
destas actividades é, portanto, de natureza interactiva. A finalidade é a de 
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oferecer uma orientação individualizada ao longo de todo o processo de 
aprendizagem, mais vantajosa do que uma remediação à ―posteriori‖  
(ALLAL, 1986, p.191). 
 

 

  Nesse tipo de regulação, o professor desempenha o papel de observador e 

animador. Circula na sala para observar os alunos dispostos em grupo ou 

individualmente, identificando seus avanços ou não, diagnosticando suas 

dificuldades e modificando, quando necessário, a situação.  

Fica, portanto, explícita a importância das interações, pois o processo envolve 

constante diálogo, perguntas, respostas, materiais diferentes, reorganização da 

atividade durante o processo. 

É preciso que o professor tenha o cuidado de conceber as atividades de 

modo a ajudar os alunos a descobrir as características de sua própria atividade e, se 

necessário, reorientar os encaminhamentos das tarefas. É preciso esclarecer que 

dentre esses materiais estão os jogos de simulação e programas de computador – 

que apresentam grande aceitação pelos alunos. Esses materiais podem ajudar a 

despertar o interesse do aluno, assim também como outros fatores podem ajudar. 

Allal (1986) e Perrenoud (2000a) afirmam que, para a aprendizagem do aluno, 

o professor precisa também considerar alguns fatores que podem influenciar o 

processo como motivação, aspectos do ambiente físico, estilos cognitivos de 

aprendizagem. 

Por isso, destaco a relação entre interação e motivação, além dos materiais 

instrucionais que possam ser utilizados no processo. 

A interação entre aluno/professor proporciona melhores condições para a 

aprendizagem, pois age sobre aspectos emocionais, cognitivos e comportamentais: 

 

1. Motivação e incentivo.  

Cabe ao professor: 

  buscar desenvolver o gosto pela aprendizagem, motivar os alunos; 

 criar situações em que os alunos possam movimentar-se, e pedir ajuda aos 

colegas; 

 desenvolver atividades visuais, auditivas, táteis ou que envolvam todos os 

sentidos; 

 dividir o tempo de aula, de modo a conciliar as explicações com os materiais 

didáticos, procurando equilibrar as orientações e a participação dos alunos; 

 estimular os alunos, elogiar seus progressos e incentivar seus esforços. 
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2. Ambiente e sua estrutura física.  

Cabe ao professor: 

 organizar os alunos em grupos, dependendo da atividade proposta; 

 organizar a sala e seus materiais – o ambiente pode contribuir para motivar 

os alunos; 

 criar um ambiente harmonioso - os alunos podem necessitar de maior ou 

menor silêncio para realizar as atividades. 

 

 

3. Estilo de aprendizagem e ensino.  

Cabe ao professor: 

 criar situações que possibilitem os alunos a exercer seu estilo próprio de 

aprendizagem. 

 

Para Perrenoud (2000b), é a própria organização escolar que produz o 

insucesso escolar, e não propriamente as dificuldades do aluno, pois o insucesso 

está relacionado a formas, normas, programas, níveis de exigência e também 

procedimentos de avaliação. Conforme o autor é preciso mudar a escola para que 

cada aluno possa aprender por meio de uma pedagogia que responda às suas 

características individuais (grifos do autor). 

O sistema escolar tem gerado desigualdades de conhecimento e de 

competências, por isso a escola deve contribuir para ampliar as competências dos 

alunos e não reprová-los.  

É imprescindível, portanto, a diferenciação pedagógica para atender aos 

alunos. Muitas vezes, é possível observar que os professores até fazem alguma 

diferenciação espontânea, mas essa diferenciação tende a preferir os alunos que 

fazem mais perguntas, que ajudam a construir uma ―boa aula‖ (PERRENOUD, 

2000a. grifo do autor). 

A pedagogia diferenciada representa um caminho que responde às 

necessidades que surgem, distanciando-se da aplicação rígida da pedagogia por 

objetivos. A diferenciação está, portanto, relacionada com a didática e com o 

questionamento sobre o sentido do trabalho escolar e a relação ―com os saberes e 

com a sua reutilização‖ (PERRENOUD, 2000a, p.53). O sentido do trabalho escolar 

está relacionado com o risco de pensar por si mesmo - capacidade de 
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autorregulação, pela transferência para situações-problema daquilo que antes se 

aprendeu, identifica afinal as autênticas competências, aquelas que surgem quando 

se esquece ―os saberes dos programas‖. Uma competência é a capacidade de 

produzir hipóteses, até mesmo saberes locais que, se não estão já ―constituídos‖, 

são ―constitutíveis‖ a partir dos recursos do sujeito. É que o saber-mobilizar está 

presente em qualquer competência. São representações orientadas para a ação 

(grifos do autor). 

 Perrenoud (2000a) propõe uma regulação interativa a partir de Allal (1986), 

em que a regulação faça parte do dispositivo didático e da ação pedagógica. O 

professor conhece os obstáculos mais comuns e pode por isso antecipá-los. Mas 

terá de propor aos alunos envolvidos em grupos de necessidade os meios para 

ultrapassar os obstáculos que cada um for dando a conhecer, o que pode ser feito 

com orientação do tempo e uso de métodos ativos e procedimentos de projeto. 

Diante do que foi colocado até o momento, considero fundamental na 

recuperação o uso de uma metodologia dinâmica. Enfatizo, assim, que uma 

diferenciação no ensino requer uma avaliação formativa, uma prática formativa que 

auxilie o aluno a aprender, a interpretar, a dominar os métodos de trabalho e de 

aprendizagem (grifos meus).  

 

Acredito que a avaliação formativa constitui uma dimensão do ensino e das 
situações didáticas e, nesse sentido, creio que dispenso um cuidado 
especial à metodologia do ensino empregada nos cursos. Cito, entre 
outros, diversos procedimentos usados nas disciplinas referidas: trabalhos 
em grupo, painéis, debates, seminários, atividades com psicodrama 
pedagógico, além de outros recursos emergentes. Creio que a avaliação 
formativa pretende auxiliar o aluno a aprender usando tudo o que for 
possível e viabilizando a comunicação professor-aluno pelo diálogo 
(ABRAMOWICZ, 2005, p.135).  

 
 

Essas considerações explicitam a necessidade de alterações no processo de 

recuperação e de avaliação nos sistemas públicos de educação. Estes apresentam 

problemas para consolidar práticas de ensino e de avaliação que permitam o 

desenvolvimento de competências dos alunos do ensino fundamental para que 

tenham o êxito necessário e deem prosseguimento aos seus estudos. Ainda 

perduram problemas relativos à democratização efetiva dos sistemas de educação 

no Brasil, assim como em outros países.  

 Como discutido no Capítulo 1, a população escolar aumentou de forma 

drástica nos últimos trinta anos. A importante conquista da universalização do ensino 

diversificou a clientela escolar, assim como modificou os sistemas de educação e de 
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formação. Urge a necessidade de reconstruir o currículo e a avaliação nas escolas, 

para que haja uma mudança qualitativa nas práticas adotadas pelos professores, 

dando um novo sentido a essas práticas, fazendo com que os alunos se apropriem 

dos saberes que são necessários ao prosseguimento de seus estudos. Para que 

isso se torne realidade, é preciso que os elementos que influenciam o processo de 

―construção‖ de melhoria da educação e do ensino sejam adaptados. 

Este capítulo pretendeu esclarecer, inicialmente, como se configura a 

recuperação no âmbito da legislação, das dissertações e teses pesquisadas39, que 

explicitam as relações entre recuperação e aprendizagem, e os aspectos que 

influenciaram e influenciam a recuperação. Buscou-se também apresentar as 

relações entre a regulação interativa e uma pedagogia diferenciada, destacando os 

aspectos considerados essenciais para o processo ensino/aprendizagem, dentre os 

quais se diferenciam aqueles diretamente relacionados à melhoria da qualidade do 

processo ensino/aprendizagem e à recuperação. 

 

 

  

                                                
39

 Foram pesquisadas vinte e seis Dissertações de Mestrado e duas Teses de Doutorado. Ver Anexo 
G. 
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_________________________________________________________________________ 

 

CAPÍTULO 3 

 

O LÓCUS DA PESQUISA 

 

 

Ao enfatizarmos o lugar de destaque da escola 
no processo avaliatório, traduzimos um 
determinado tipo de avaliação que extrapola a 
mera verificação do rendimento. Estaríamos 
pensando em uma concepção de avaliação que, 
sendo abrangente, englobaria a condição 
existencial do aluno, o controle democrático, 
destacando a participação, as dimensões 
qualitativas, o processo e o produto, além de 
conter, também, elementos para a tomada de 
decisões no plano docente e de unidade escolar. 
Ressaltamos, portanto, que a avaliação não 
pode ser vista isolada de uma proposta 
educacional que se pretenda viabilizar, vindo 
contextuada em um projeto de educação e 
sociedade. 

Mere Abramowicz (2001)  
 

_________________________________________________________________________ 

 

Este capítulo descreve a metodologia da pesquisa, os procedimentos para a 

obtenção dos dados e as escolas observadas, pertencentes à rede municipal de 

Santos. A pesquisa envolveu três turmas de recuperação: uma na Unidade 

Municipal de Ensino (UME) ―Profª Bianca‖ e outras duas na UME ―Profª Santana‖. A 

decisão de trabalhar com alunos de quarto ano do ensino fundamental partiu de um 

pedido da equipe técnica da UME  ―Profª Santana‖, pelo fato de existir na escola um 

único quarto ano com alunos que apresentavam sérios problemas de aprendizagem. 

Na UME ―Profª Bianca‖, conforme combinado com a equipe técnica e professores, 

foi escolhido o quarto ano por ser o único da escola e porque a maioria dos alunos 

dessa classe estudam na escola desde o 1.º ano. Os dias das observações das 

aulas foram combinados com a equipe técnica, professores da sala comum e das 

salas de recuperação de cada escola. A abordagem qualitativa foi a opção adotada 
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nesta pesquisa, utilizando a técnica de observação participante. Passo, inicialmente, 

a descrever a cidade em que realizei a pesquisa.  

 

3.1 Município de Santos 

Santos40 é um município brasileiro localizado no litoral do Estado de São 

Paulo, sede da Região Metropolitana da Baixada Santista.  

Santos41 já era habitada por índios e portugueses antes mesmo do 

desembarque de Martim Afonso de Souza, em São Vicente, em 22 de janeiro de 

1532. Com ele, desembarcaram mais de 400 pessoas, de diversas origens, dando 

início à miscigenação de povos na região. O fundador de Santos, Brás Cubas, 

recebeu de Martim Afonso de Souza as terras de Jurubatuba. Ele também comprou 

o local situado no Enguaguaçu ("enseada grande"), hoje, centro da cidade, local em 

que já existia uma igrejinha, o outeiro de Santa Catarina. 

Por volta de 1546 Santos foi elevada à categoria de vila e, em 26 de janeiro 

de 1839, passou a ser cidade, adotando como aniversário oficial o dia 26 de janeiro.   

Após os primeiros anos da colonização, aumentou consideravelmente o 

movimento de imigração europeia, especificamente, a partir de 1808 devido à 

abertura dos portos às nações amigas. Dessa forma, Santos recebeu povos 

oriundos de várias partes do mundo, tendo o privilégio de reunir as influências e 

características de uma cidade cosmopolita.  

Santos faz parte da rede mundial de municípios que priorizam a educação, 

desde 30 de outubro de 2008, quando a cidade foi incluída oficialmente na 

Associação Internacional das Cidades Educadoras (Aice)42. 

No ano de 2010, quando a cidade comemorou 464 anos, em 26 de janeiro, 

Santos foi caracterizada pelos seguintes ―números‖43:  

432.213 habitantes é a população da cidade, em 2009, segundo a Fundação 

Seade.  

                                                
40

 Ver localização de Santos no Anexo B 
41

 Atualmente a maior cidade do litoral de São Paulo, distante 72 km da capital, Santos é uma das 

principais estâncias balneárias do país. As belas praias contornadas pelo maior jardim de orla 
marítima do planeta (Guinness Book), o mais importante porto da América Latina, as belezas naturais 
da Mata Atlântica, a diversidade arquitetônica e artística do Centro Histórico e o Santos Futebol 
Clube, de Pelé, são algumas das atrações da Cidade.  
42Associação Internacional das Cidades Educadoras (Aice). Disponível em: 
<http://www.bcn.es/edcities/aice/estatiques/espanyol/sec_iaec.html>. Acesso em: 2 jan.2010. 
43

 Referência: JORNAL DA ORLA. Santos, 464 anos. 24 de janeiro de 2010. Disponível em: 

<http://www.jornaldaorla.com.br>. Acesso em: 09 jul. 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_da_Baixada_Santista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Internacional_das_Cidades_Educadoras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Internacional_das_Cidades_Educadoras
http://www.bcn.es/edcities/aice/estatiques/espanyol/sec_iaec.html
http://www.jornaldaorla.com.br/
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14,5% do território total de Santos ficam na ilha (39,4 km²). A maior parte do 

município está na área continental (231,6 km²), mas 206 km² são considerados de 

preservação ambiental. 

1,327 bilhão de reais foi o orçamento da Prefeitura de Santos para 2010. 

19,704 bilhões de reais é o Produto Interno Bruto (PIB) de Santos. Se fosse 

um país, considerando-se o PIB per capita (R$ 47.108,41 por habitante), a cidade 

estaria em 46º no ranking mundial, à frente de países como Nova Zelândia, Israel, 

Portugal, Arábia Saudita, Chile e México. 

 65.531.462,54 reais foi o valor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) 

para o ano de 2009. 

6.841 foram investidos por aluno da rede municipal em 2009. É o quarto maior 

valor do Estado, superado apenas por Paulínia, São Caetano do Sul e Campinas. A 

rede pública municipal de ensino atende cerca  de 42 mil alunos. Destes, 3.353 são 

atendidos em período integral. 

11.208.258 refeições foram servidas em escolas municipais, estaduais e 

entidades de atenção à criança, no ano de 2009. 

21 mil alunos da rede municipal de ensino participam do Projeto Cidadão, 

promovido pelo Jornal da Orla, com apoio da Secretaria de Educação. O objetivo da 

iniciativa é  estimular o exercício da cidadania, incentivando os estudantes a agir 

como multiplicadores de informação. 

5800 navios atracaram no Porto de Santos, em 2009, o suficiente para fazer 

uma fila de mais de mil quilômetros. 

 Para o prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, ―os índices de 

qualidade de vida da população são análogos aos das melhores cidades do 

planeta‖. Ao ser questionado sobre a Educação em Santos, o prefeito afirmou que:  

 
 É preciso aprimorar a qualidade da educação básica, investindo no ensino 
integral.  Por isso, o nosso governo criou o Programa Escola Total

44
, que 

busca manter o maior número possível de crianças na escola em dupla 
jornada. Nesse projeto, o aluno recebe toda programação curricular 
obrigatória e participa no contraturno de atividades culturais, esportivas e de 
cidadania. Quem participa do Escola Total tem direito a cinco refeições 
diárias e conta com total apoio da equipe da Secretaria de Educação 

                                                
44

 Programa Escola Total – Para maiores esclarecimentos sobre o Programa ver site da PMS. 
Disponível em: <http://www.santos.sp.gov.br/escolatotal.php>. Acesso em: 05 fev. 2011. 

http://www.santos.sp.gov.br/escolatotal.php
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(JORNAL DA ORLA
45

, 2010, disponível em: 
<http://www.jornaldaorla.com.br>). 

 

A cidade de Santos recebeu prêmio46 pelo seu trabalho a favor da erradicação 

do analfabetismo, em 20 de junho de 2007. O Selo de Município Livre do 

Analfabetismo, conferido pelo do Ministério da Educação (MEC), foi entregue a 64 

municípios brasileiros que atingiram mais de 96% de alfabetização. 

No Estado de São Paulo, apenas três municípios receberam o Selo:  Águas 

de São Pedro (com taxa de analfabetismo de 2,94%), São Caetano (com taxa de 

2,99%), e Santos (com taxa de 3,56%). Santos é o mais populoso dentre os três, 

com cerca de 430 mil habitantes. 

 

3.2 Seleção das Escolas 

Esta pesquisa foi realizada em duas escolas que pertencem à rede municipal 

de Santos, Estado de São Paulo, Brasil. As escolas foram referendadas por nomes 

fictícios47. 

 A Prefeitura Municipal de Santos atualmente mantém 80 unidades escolares, 

que eram denominadas de Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), Escola 

Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) e, a partir de 2006, passaram a ser 

denominadas Unidades Municipais de Educação (UME), qualquer que seja o ensino, 

medida implantada, conforme a Seduc/Santos, a partir do dia 5 de junho de 2006, 

em função da Lei Complementar nº 572/2006, sancionada e promulgada pelo 

prefeito, após aprovação da Câmara Municipal, em 25 de maio de 2006, unificando o 

que até aquele momento estava fragmentado. 

Obtive autorização da Secretária Municipal de Educação de Santos para a 

realização da pesquisa, durante o ano de 200948, concedida após entrada de 

requerimento formal que explicitou o tema e o objetivo da pesquisa. Apresentei 

ainda a declaração de matrícula no Curso de Doutorado da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC/SP), expedido pela Universidade. A própria Secretaria 

de Educação de Santos (Seduc/Santos) selecionou as escolas, sendo o critério 

adotado para essa seleção a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação 
                                                
45

 JORNAL DA ORLA. Santos, 464 anos. 24 de janeiro de 2010. Entrevista realizada na sede do 
jornal. Disponível em: <http://www.jornaldaorla.com.br>. Acesso em: 09 jul. 2010. 
46

 Fonte: Prefeitura Municipal de Santos. Disponível em: <http://www.santos.sp.gov.br>. Acesso em: 
09 jul. 2010. 
47 As escolas foram denominadas UME ‖Profª Bianca‖ e EME ―Profª Santana‖. 
48

 Ver Cronologia da Pesquisa no Apêndice A. 

http://www.jornaldaorla.com.br/
http://www.jornaldaorla.com.br/
http://www.santos.sp.gov.br/
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Básica (IDEB) de 2007. Foram escolhidas duas escolas municipais de ensino 

fundamental: a que obteve a maior nota no IDEB/2007 e também a que obteve a 

menor nota nesse indicador de qualidade. De acordo com os dados do MEC, que 

podem ser observados nos gráficos49 a seguir, os índices obtidos pelas duas 

escolas, em 2007 foram: 5.5, o maior e o menor, 3,8.  

No Gráfico 3, da UME ―Profª Bianca‖,50 estão expressos os índices do IDEB 

referentes aos anos 2005 e 2007 e as metas propostas pelo MEC de 2007 até o ano 

de 2021. O gráfico demonstra que a UME ―Profª Bianca‖ superou o índice proposto 

pelo MEC, em 2007. 

 
 Gráfico 3 – UME “Profª Bianca” - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49

 Os gráficos foram elaborados de acordo com os dados do MEC/INEP. 
50
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O Gráfico 4, da UME ―Profª Santana‖,51 expressa o índice do IDEB referente 

ao ano de 2007, porém esclareço que o MEC não divulgou o IDEB referente ao ano 

de 2005. Em seguida, apresento as metas propostas pelo MEC de 2009 até o ano 

de 2021. 

    

Gráfico 4 – UME “Profª Santana” - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

                                    

            

3.3  Caracterização das Escolas 

 

Este trabalho envolveu uma amostra de duas escolas de ensino fundamental 

do Município de Santos, de uma população de 80 escolas, que atendem cerca de 32 

mil alunos e que integram as escolas do município, não considerando as estaduais. 

As escolas selecionadas, situadas em bairros distintos da cidade, foram 

denominadas52 UME ―Profª Bianca‖ e UME ―Profª Santana‖. 

Foram acompanhadas três turmas de recuperação, sendo uma delas às 

quartas-feiras, no período da manhã, na UME ―Profª Bianca‖ e outras duas turmas, 

às sextas-feiras, uma, no período da manhã e outra, no período da tarde, na UME 

                                                
51

 Nome fictício. 
52

 As escolas receberam nomes fictícios: UME ―Profª Bianca‖ e UME ―Profª Santana‖. 
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―Profª Santana‖. Cada escola conta com uma equipe técnica, representada pelo 

Pessoal Técnico-Administrativo: diretor, assistente de diretor, coordenador 

pedagógico e orientador educacional. 

A decisão de trabalhar com alunos do quarto ano do ensino fundamental 

partiu de um pedido da equipe técnica da UME ―Profª Santana‖, durante a primeira 

reunião que participei na escola. A equipe técnica sugeriu que a classe observada 

fosse o quarto ano, por existir na escola um único quarto ano com alunos que 

apresentavam graves problemas de aprendizagem. Na UME ―Profª Bianca‖, 

conforme combinado na primeira reunião em que estive presente na escola, 

juntamente com a equipe técnica e professores, foi escolhido o quarto ano por haver 

também um único na escola e porque a maioria dos alunos desta classe estudam 

juntos desde o 1º ano. Os dias e horários das observações53 das aulas foram 

combinados com a equipe técnica, professores da sala comum e das salas de 

recuperação de cada escola. 

As UMEs selecionadas funcionam em dois períodos: o 1º período, das 7h às 

11h 45m e o 2º período, das 13h às 17h 45m. As aulas têm a duração de 45 minutos 

e existe um intervalo para alunos e professores de 15 minutos. Os professores do 

Ciclo I do ensino fundamental podem optar por uma carga semanal de 40 horas, que 

corresponde a uma jornada de 200h/a mês ou por uma carga semanal de 30 horas, 

que corresponde a uma jornada de 150h/a mês, caso não optem por participar das 

reuniões semanais que acontecem na escola. Os professores do Ciclo II podem 

optar por: uma jornada reduzida, que corresponde a 90 a 145h/a mês ou uma 

jornada parcial que corresponde a 150 a 180h/a mês, ou ainda uma jornada 

completa que corresponde a 185 a 200h/a mês. Esses professores do Ciclo II 

podem completar sua jornada em mais de uma escola. As reuniões semanais, 

denominadas Hora de Trabalho Pedagógico (HTP), são realizadas nas escolas 

municipais de 2ª à 5ª feira, nos seguintes horários: 1º período, das 11h 50 às 12h 35 

e 2º período, das 17h 50 às 18h 35. As HTP apresentam a seguinte organização: 

- Reunião de Registro de Processo (RRP): 2ª feira, quando os professores 

estão reunidos para realizar registros do processo ensino/aprendizagem, diário de 

classe, preparação de atividades e avaliações, entre outras atividades pedagógicas. 

- Reunião de Aperfeiçoamento Profissional (RAP): 3ª feira, com a participação 

da Coordenadora Pedagógica, a Orientadora Educacional e professores, quando 

                                                
53

 Ver Cronologia da Pesquisa no Apêndice A. 
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são tratados assuntos referentes à formação, com discussão de textos e 

informações inerentes ao trabalho pedagógico envolvendo os professores e alunos. 

- Reunião de Experiência Compartilhada (REC): 4ª feira, quando há troca de 

experiências entre os docentes, principalmente as que aconteceram em sala de aula 

ou em cursos. Podem contar eventualmente com a participação da Coordenadora 

Pedagógica ou da Orientadora Educacional. 

- Reunião Pedagógica Semanal (RPS): 5ª feira, com a participação da 

Diretora da escola, da Assistente de Direção, da Coordenadora Pedagógica ou da 

Orientadora Educacional, dos professores, quando são socializadas as informações 

da Seduc/Santos, geralmente trazidas pela Supervisora de Ensino e tratados 

assuntos administrativos internos. 

Os professores também têm um Horário de Trabalho Individual (HTI), 

destinado preferencialmente ao atendimento dos pais ou responsáveis pelos alunos. 

Os professores do Ensino Fundamental I devem cumprir o HTI no horário das aulas 

de Educação Física, e os professores do Ensino Fundamental II devem cumprir o 

HTI de acordo com os ajustes de horários das aulas. 

 

3.3.1 UME “Profª Bianca” 

 A caracterização da escola foi por mim elaborada partir de informações 

colhidas no site da Prefeitura do Município de Santos, no Plano Escolar da UME 

―Profª Bianca‖ e também por meio da descrição feita pela Diretora atual da Escola. 

A UME ―Profª Bianca‖ está situada no bairro da Aparecida54, que tem cerca de 

1,5 milhão de m² de extensão e atualmente é o mais populoso do município, com 

cerca de 37 mil moradores. Seu nome é uma alusão à igreja de Nossa Senhora 

Aparecida, situada na praça de mesmo nome. Localizado na Zona Leste da cidade, 

entre os bairros do Embaré e Ponta da Praia, e também, entre os canais 5 e 6, 

abriga diversos edifícios e conjuntos habitacionais para todas as classes sociais. 

Entre esses conjuntos, destaca-se o conjunto habitacional Marechal Humberto de 

Alencar Castello Branco, conhecido por BNH (Banco Nacional de Habitação) da 

Aparecida entre os maiores de toda a América Latina. Conta com a Biblioteca 

Municipal Mario Faria (Posto 6), além de três escolas, também municipais. Na área 

da saúde, dispõe de unidade básica, além do AME (Ambulatório Médico de 

                                                
54

 Ver fotos do bairro Aparecida no Anexo D. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_da_Concei%C3%A7%C3%A3o_Aparecida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_da_Concei%C3%A7%C3%A3o_Aparecida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embar%C3%A9_(Santos)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_da_Praia_(Santos)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Nacional_de_Habita%C3%A7%C3%A3o
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Especialidades), do governo estadual. Oferece diversas opções de comércio e lazer, 

com um grande shopping center, praia, cinemas, supermercados, feiras, teatro, 

escolas técnicas e universidade. No bairro há, também, o Serviço Social do 

Comércio (SESC) Aparecida, um grande complexo de educação, lazer, saúde e 

cultura.  

A escola, criada por Decreto Municipal de 06 de agosto de 1928 como Grupo 

Escolar Municipal, foi inaugurado no dia 11 de agosto de 1928, no mesmo local onde 

hoje se encontra instalada, no bairro Aparecida. O proprietário, ao ficar viúvo 

prematuramente de sua esposa, quis homenageá-la mandando construir uma escola 

em sua propriedade, doando o patrimônio à Prefeitura Municipal de Santos. Na 

época, a escola contava com 4 salas de aula totalmente mobiliadas, dependências 

destinadas à administração, gabinete dentário, grande pátio coberto e cercado  e 

sanitários. 

O jornal A Tribuna, em 12 de agosto de 1928, noticiou que ―A Prefeitura, 

prestando uma justíssima homenagem à memória da esposa do doador, fez 

inaugurar [seu] retrato, (...), ficando assim perpetuado, no novo Grupo Escolar 

Municipal, o nome da ilustre educadora‖ (A TRIBUNA, 1928, p.4). 

Segundo o relato da Diretora atual da UME, os anos passaram e com o 

crescimento do bairro, a escola também cresceu, tendo sido ampliada em 1944 com 

o pavimento superior, contando com mais quatro salas de aula, biblioteca, 

laboratório de Ciências e sanitários. Em 1972, ganhou mais um prédio com dois 

pavimentos e hoje funcionam nele três salas de aula, um laboratório de Informática,  

sala da Orientadora Educacional, sala para instrumentos da Banda (piso superior), 

duas salas de aula, uma sala de Atendimento às Necessidades Educacionais 

Especiais, uma sala dos Professores, uma sala da Coordenadora Pedagógica, uma 

cozinha, um depósito para material de Educação Física e limpeza, sanitários no 

térreo, um pátio coberto e uma quadra poliesportiva descoberta. Segundo a Diretora: 

―Ao seu redor temos canteiros com árvores com dezenas de anos, fazendo parte da 

história da Escola‖.  

A UME ―Profª Bianca‖ conta, em 2009, com 26 classes de 1º ao 9º ano do 

ensino fundamental, com cerca de 900 alunos e uma Sala de Atendimento às 

Necessidades Educacionais Especiais (SANEE), em dois períodos, além de uma 

biblioteca bem estruturada, laboratórios de Ciências e de Informática.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/SESC
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A SANEE, sala de recuperação dos alunos, fica no andar térreo da escola, é 

pequena e organizada. Tem oito carteiras e oito cadeiras para os alunos e a mesa 

da professora. Não existe local determinado – cada aluno escolhe sua carteira. Atrás 

da mesa da professora existe uma lousa e atrás das carteiras dos alunos encontra-

se uma mesa com banquinhos. No fundo da classe foram colocadas estantes onde 

estão arrumados os materiais pedagógicos.  A sala tem somente uma porta, a da 

entrada, que dá para um corredor de acesso ao pátio e um pequeno vitraux 

basculante acima das estantes, no fundo da classe.  A professora distribui o material 

da aula que ela prepara – os alunos não trazem material. Ao lado da porta estão 

dispostas as atividades dos alunos, presas num varal com pregadores decorados. A 

professora vai buscar os alunos classe do 4º ano. Terminada a aula os alunos são 

dispensados e voltam sozinhos para a classe.   

A UME ―Profª Bianca‖ conta ainda com Associação de Pais e Mestres e 

Conselho de Escola, com membros atuantes e bem comprometidos, segundo 

informação da Diretora da escola. A Equipe Técnica da escola, de acordo com o 

Plano Escolar cedido pela Seduc/Santos, é formada pela Diretora, Assistente de 

Diretor, Coordenadora Pedagógica e Orientadora Educacional. O quadro de pessoal 

é composto por uma secretária de unidade escolar, dois oficiais de administração, 

seis inspetores de alunos, uma auxiliar de bibliotecário, dezesseis professores de 1º 

ao 5º ano, vinte e seis professores de 6º ao 9º ano, além de dois professores de 

Educação Especial. O quadro de pessoal de apoio é composto por duas cozinheiras, 

uma merendeira, uma ajudante geral, um porteiro, uma recepcionista e seis 

auxiliares de limpeza.  

A Direção afirma em seu relato, que ―trabalham a história de amor‖ que deu 

origem à escola, levando ao conhecimento de todos que a Patrona da escola, com 

sua consciência social e o amor que nutriu o coração de seu marido, mudaram o 

curso da história da região, com a doação da Escola à Prefeitura, para dar 

atendimento às crianças carentes da época e que até hoje continua beneficiando 

incontáveis vidas nos seus 81 anos: ―Queremos que os nossos alunos reflitam sobre 

esse ato de amor e as consequências benéficas que a Escola proporcionou e ainda 

proporciona à comunidade, formando grandes homens e mulheres que 

desempenham relevantes serviços em nossa sociedade‖ (DIRETORA da UME ―Profª 

Bianca‖). 
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3.3.2 UME “Profª Santana” 

 A UME ―Profª Santana‖ está localizada no bairro do Morro Penha55, bairro 

situado na região dos morros da cidade de Santos. O seu nome é de origem 

indígena e significa "pouca vegetação". O Morro recebeu esse nome pelo fato de 

haver no seu sopé uma rocha saliente, rala de vegetação.  

A escola fica bem próxima ao Largo da Saudade, situado em frente ao 

Cemitério da Filosofia, no bairro do Saboó, um bairro localizado parte na zona 

central da cidade e parte na zona noroeste da cidade.  

Não foi possível obter dados oficiais recentes sobre número de pessoas que 

residem no Morro Penha, mas até o ano 2000, o Morro era habitado por 2,5 mil 

pessoas56 que ocupavam uma área de 5.982.668 metros quadrados57. De acordo 

com dados obtidos em conversa com funcionários da própria escola, que residem no 

Morro Penha, os moradores dispõem de uma Policlínica da Prefeitura situada perto 

da Igreja Nossa Senhora da Penha, erguida pela  própria comunidade local, por 

meio de doações. Atualmente o imóvel também abriga o Centro Comunitário. Há um 

posto da Polícia Militar, uma ONG denominada Pró Viver58, frequentada por alunos 

da escola, muitos bares, um empório (também chamado de ―venda‖). Na subida do 

Morro estão instaladas uma floricultura e uma marmoraria. Como não existem 

espaços públicos de convivência, os alunos da UME ―Profª Santana‖ frequentam os 

espaços externos da escola (quadra poli esportiva) à noite e nos fins de semana.  

A história da UME ―Profª Santana‖‖ começou no século XIX, quando, a 15 de 

março de 1892, o Conselho da Intendência Municipal desapropriou uma área de 

terreno ocupada pela chamada ―Chácara da Philosophia‖, no atual Morro Penha. 

Nesse local, anos depois, foi construída uma casa de isolamento para tratamento de 

varíola. A casa funcionou durante vários anos até que foi demolida, restando apenas 

o terreno como propriedade municipal. 

A 11 de outubro de 1937, o processo nº 12.011 apresentava o projeto de 

construção de um grupo escolar na ―Chácara da Philosophia‖. Esse projeto 

compreendia duas possibilidades: a primeira, a construção de um prédio com 

cobertura de laje de concreto armado; a segunda, com cobertura de telhas. 

                                                
55

 Ver foto no Anexo E. 
56

 Fonte: Censo 2000 do IBGE. 
57

 Fonte: Prefeitura Municipal de Santos. Disponível em: <http://www.santos.sp.gov.br>. Acesso em: 
09 jul. 2010. 
58

 Ver detalhes da ONG Pró Viver no Anexo F. 

http://www.santos.sp.gov.br/
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Aprovado o projeto com laje de concreto, no dia 29 de novembro de 1937 foi 

publicado edital abrindo concorrência pública para a construção. No dia 7 de março 

de 1938, foi assinado o contrato e as obras começaram 15 dias depois. 

No dia 23 de junho de 1939, foi inaugurado o prédio, com uma área 

construída de 621m², num terreno de 1.100m² que possuía, ainda, uma área coberta 

com 184m²  e uma área livre com 479m². O edifício compreendia 6 salas de aula, 

diretoria, secretaria, sala de professores, depósito, cantina, enfermaria, consultório 

médico, consultório odontológico, 3 banheiros para o corpo docente e 8 banheiros 

para os alunos. 

Naquela mesma data, foi criada oficialmente a escola que, pelo Decreto nº 

228, agrupou as já existentes na Praça dos Andradas e no Caminho do Matadouro.  

A UME ―Profª Santana‖ conta, em 2009, com 18 classes de 1º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental, com cerca de 400 alunos e duas Salas de Atendimento às 

Necessidades Educacionais Especiais (SANEE), em dois períodos, totalizando onze 

salas de aula, uma biblioteca bem estruturada, um laboratório de Informática, sala 

da Orientadora Educacional e da Coordenadora Pedagógica, diretoria, secretaria, 

sala de professores, cozinha, dois depósitos para material de limpeza, sanitários 

para Equipe Técnica, professores e alunos, um pátio coberto e uma quadra poli 

esportiva descoberta.  

A SANEE, sala de recuperação dos alunos, que funciona no período da tarde, 

está situada no 1º andar do prédio da escola, é pequena, mas organizada e 

aconchegante. A lousa fica do lado direito da porta de entrada. A mesa da 

professora fica encostada na parede e ao seu lado foi colocado um armário onde 

estão arrumados os materiais pedagógicos. Em cima da mesa da professora foram 

colocadas pequenas estantes com portas de vidro onde estão organizados os livros. 

Na parede oposta à porta de entrada há uma janela de onde se avista a entrada da 

escola, a quadra de esportes, o morro Penha, a avenida de entrada da cidade e uma 

parte do bairro do Saboó. Ao lado esquerdo da janela, há uma chapeleira antiga 

onde os alunos colocam casacos, guarda-chuva, enquanto estão em aula. Na outra 

parede, há uma porta de comunicação com outra sala que, no período da manhã, é 

ocupada pela sala de recuperação. Os alunos e a professora trabalham em torno de 

uma mesa situada no meio da sala. A professora vai buscar os alunos na entrada da 

escola e, ao final da aula, acompanha-os novamente até a saída.  
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A outra sala de recuperação dos alunos, que funciona no período da manhã, 

também no 1º andar da escola, é pequena e organizada. A lousa fica à esquerda da 

porta de entrada. A mesa da professora fica ao lado de dois armários onde estão 

arrumados os materiais pedagógicos. Na parede em frente aos armários, há uma 

porta de comunicação com outra sala que, no período da tarde, é ocupada pela 

professora e alunos em recuperação. Na parede oposta à porta de entrada, há uma 

janela de onde se avista a entrada da escola, a quadra de esportes, o morro Penha 

e ainda a avenida de entrada da cidade e uma parte do bairro do Saboó. Os alunos 

e a professora trabalham em torno de uma mesa colocada no meio da sala, com oito 

cadeiras. Os alunos entram com a professora na sala de aula. Após a aula, voltam 

sozinhos para suas classes. Os alunos de ambas as salas não trazem material, pois 

este é fornecido pelas professoras. Também não existe local determinado nas salas 

de recuperação – cada aluno escolhe sua cadeira ou banquinho. 

A UME ―Profª Santana‖ conta ainda com Associação de Pais e Mestres e 

Conselho de Escola. A Equipe Técnica da escola de acordo com o Plano Escolar, 

cedido pela Seduc/Santos, é formada pela Diretora, Assistente de Diretor, 

Coordenadora Pedagógica e Orientadora Educacional. O quadro de pessoal é 

composto por uma secretária de unidade escolar, um oficial de administração, quatro 

inspetores de alunos, dois auxiliares de bibliotecário, doze professores de 1º ao 5º 

ano, quatorze professores de 6º ao 9º ano, além de dois professores de Educação 

Especial. O quadro de pessoal de apoio é composto por três cozinheiras, três 

ajudantes gerais, uma porteira, além de duas recepcionistas.  

A caracterização das escolas e dos bairros revela as diferenças geográficas, 

econômicas e sociais existentes e os recursos a que tem acesso a população. 

 

3.4  Opção Metodológica 

A partir do problema proposto e tendo como base as teses, dissertações, e a 

legislação de ensino que normatiza os mecanismos de recuperação nas escolas 

públicas, optei pela pesquisa qualitativa, pela sua adequação ao trabalho que vem 

se delineando. A metodologia que fundamenta este estudo é a ―investigação 

qualitativa‖, empregando as técnicas de análise documental, entrevistas, 

questionários, além da observação participante.  

 

[...] a pesquisa qualitativa recobre hoje um campo transdisciplinar, 
envolvendo as ciências humanas e sociais, assumindo tradições  ou 



111 
 

multiparadigmas  de análise, derivadas do positivismo, da fenomenologia, 
da hermenêutica, marxismo, da teoria crítica e do construtivismo, e 
adotando multimétodos  de investigação para o estudo de um fenômeno 
situado no local em que ocorre, e, enfim,procurando tanto encontrar o 
sentido desse fenômeno quanto interpretar os significados que as pessoas 
dão a eles (CHIZZOTTI, 2006, p.28). 

A opção pela pesquisa qualitativa deu-se pelo fato de que os procedimentos 

utilizados levam em consideração o ambiente natural como fonte de dados 

(BOGDAN E BINKLEY, 1994), ou seja, as escolas de ensino fundamental do 

Município de Santos e seus sujeitos: alunos, professores e equipe técnica. Bogdan e 

Binkley (1994), Ludke e André (1986) apontam a característica do ambiente natural 

como um dos aspectos desse tipo de pesquisa, como também indicam seu caráter 

descritivo. 

Inicialmente, a pesquisa teve um caráter exploratório, na medida em que me 

voltei para as teses e dissertações que tratam do assunto, e também para a análise 

do conjunto de escolas selecionadas do ensino fundamental do município, para 

familiarizar-me com o objeto de pesquisa. Posteriormente, busquei descrever a 

realidade. Uma pesquisa qualitativa caracteriza-se por utilizar o ambiente natural 

para a coleta dos dados, por meio de um amplo contato do pesquisador com a 

realidade investigada, em diferentes ocasiões e situações, para identificar o contexto 

em que ocorre o fenômeno a ser estudado, suas influências e determinações 

(BOGDAN e BINKLEY,1994). 

Da mesma forma, a pesquisa qualitativa está muito mais voltada para a 

análise do processo do que propriamente com os resultados obtidos. ―Os 

investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente 

pelos resultados ou produtos‖ (BOGDAN e BINKLEY, 1994, p.49). 

É no cotidiano que a pesquisa qualitativa coleta informações para a 

interpretação que os participantes dão ao seu fazer, forma como entendem e se 

posicionam, neste caso, com relação à recuperação, problema aqui estudado. A 

interpretação dada pelos participantes, professores, gestores e alunos, é relevante 

porque desvenda uma prática que permite estabelecer importantes relações entre o 

que é desejado e o que efetivamente ocorre na escola. 

Bogdan e Binkley (1994) afirmam que o mundo deve ser examinado a partir 

do pressuposto de que tudo pode apresentar potencialmente uma pista para a 

compreensão do objeto escolhido. 
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O trajeto percorrido pela pesquisa exigiu o emprego de diferentes formas de 

coleta e de registro de dados. De fato, para seu desenrolar foram escolhidos e 

utilizados diferentes procedimentos e materiais que se mostraram adequados às 

questões da pesquisa. Foram eles: análise documental, observação de aulas de 

recuperação, observação de aulas da classe comum do 4º ano, 

questionários/entrevista com professores e equipe técnica das escolas, participação 

em reuniões, observação das escolas e do seu entorno.  

Sendo assim, os conceitos vão surgindo como representações da realidade e 

do conjunto de realidades em função de suas características comuns essenciais. Os 

conceitos formulados por pesquisadores são generalizações da ―ordem das 

conclusões ou das interpretações‖ (LAVILLE & DIONE, 1999, p.93), tendo valor 

explicativo até que surjam outras teorias que as invalidem. 

Bogdan e Binkley (1994) apresentam a investigação qualitativa numa 

perspectiva sociológica, caracterizada pela descrição, observação participante e 

entrevista. Os dados recolhidos são denominados ―qualitativos‖ porque são repletos 

de detalhes descritivos relativos a pessoas, locais e conversas. As questões de 

investigação têm o objetivo de estudar os fenômenos em sua complexidade.  

Neste estudo busquei observar e compreender as ações e comportamentos a 

partir da teoria que fundamenta esta pesquisa. Estabeleci contato com os sujeitos da 

pesquisa ao longo do ano letivo de 2009, conforme pode ser constatado na 

Cronologia da Pesquisa59. A observação do que foi escutado e observado em sala 

de aula foi registrada por escrito. Além disso, a entrevista e os questionários com 

perguntas semiestruturadas foram respondidos pelos professores e equipe técnica 

das escolas envolvidas. Na observação participante, o pesquisador está em contato 

com os sujeitos, em interação, afetando essa situação de certa forma e também 

sendo afetado por ela, ainda que objetivamente não pretenda fazer qualquer 

intervenção. 

Para Laville & Dione (1999), a observação situa o pesquisador e o orienta, 

pois, a partir dela, se movimenta, emite juízos e faz descobertas sobre os 

comportamentos, sobre o desenvolvimento dos sujeitos e suas ações. 

 

A observação como técnica de pesquisa não é contemplação beata e 
passiva; não é também um simples olhar atento. É essencialmente um olhar 
ativo sustentado por uma questão e por uma hipótese cujo papel essencial 

                                                
59

 Cronologia da Pesquisa: ver Apêndice A. 
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– é um leitmotiv desta obra – mais uma vez reconhecemos (LAVILLE & 
DIONE, 1999, p. 176). 
 

 

O conceito das autoras sobre observação estruturada está fundamentado em 

dois princípios: o primeiro agrupa esclarecimentos do contexto; o segundo diz 

respeito a comportamentos dos sujeitos. Esse tipo de observação tem, portanto, 

exigências e limites: conhecimento do contexto em detalhes e capacidade de análise 

minuciosa. 

A classificação feita por Laville & Dione (1999) introduz o conceito de técnica 

intermediária de observação realizada por meio de questionários ou entrevistas.  

Os questionários propiciam alcançar rapidamente um grande número de 

pessoas, facilitando a compilação e comparação das respostas obtidas. Na etapa de 

tratamento dos dados, os questionários oferecem a possibilidade de construir 

categorias, bem como a entrevista e a observação da sala de aula, sendo 

posteriormente interpretadas.  

Esta pesquisa, desenvolvida em duas escolas públicas de ensino 

fundamental, no Município de Santos, procurou levantar, inicialmente, o 

posicionamento dos diretores, assistentes de direção, coordenadores, professores 

quanto ao processo de recuperação em desenvolvimento nas escolas e identificar se 

as práticas realizadas nas escolas trouxeram avanços para a aprendizagem. Antes 

de iniciar a pesquisa de campo, procedi ao levantamento bibliográfico. 

Quanto à análise documental, foram selecionados os documentos obtidos na 

escola: atas de conselho, avaliações diagnósticas, materiais usados pelas 

professoras em sala de aula, documentos legais e oficiais a respeito dos programas 

de recuperação paralela, os registros das professoras e do conselho de classe.  

O questionário foi elaborado contendo questões que identificaram a 

representação dos professores e equipe técnica sobre o que é recuperação e quais 

aspectos são relevantes para o desenvolvimento desse processo. A realização da 

entrevista e dos questionários com as professoras buscou identificar a prática 

dessas profissionais no acompanhamento da recuperação da aprendizagem dos 

alunos. Foram coletados dados sobre a organização das turmas, os critérios de 

seleção dos alunos para recuperação, integração entre professores da sala comum 

e da sala de recuperação.  

Foram respondidos seis questionários (equipe técnica e professores) e 

realizada entrevista com uma professora. Ofereci aos sujeitos da pesquisa a 
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possibilidade de realizar a entrevista ou de responder ao questionário. Esclareço, 

porém, que o conteúdo da entrevista e dos questionários dos professores60 é igual. 

As perguntas dos questionários da equipe técnica61 têm algumas diferenças em 

relação à dos professores. 

A entrevista foi gravada na escola e, posteriormente transcrita por mim. Os 

questionários foram entregues à equipe técnica e aos professores de cada escola, 

que me devolveram, após responderem às questões.  

3.4.1 Diário de campo: observação das aulas62 

Para a análise das práticas dos professores foram coletados dados por meio 

de observações de aulas durante o ano letivo de 2009, nas duas escolas do ensino 

fundamental do Município de Santos selecionadas pela Seduc.  

Para a observação das aulas, utilizei um roteiro em que procurei abordar os 

aspectos que interessavam à pesquisa: conteúdos, metodologia, número de alunos 

presentes e outros aspectos relacionados à temática. A primeira informação 

analisada foi a frequência dos alunos às aulas de recuperação. Das aulas 

observadas, constatei que havia uma média de seis alunos por dia.  

No caso das escolas pesquisadas neste estudo, as aulas de recuperação da 

UME ―Profª Bianca‖ ocorriam no mesmo horário das aulas regulares. Na UME ―Profª 

Santana‖ havia duas salas de recuperação: numa as aulas ocorriam no mesmo 

horário das aulas regulares e na outra em horário contrário, ou seja, no período da 

tarde. 

As atividades de sala de recuperação envolveram as áreas de Matemática e 

Língua Portuguesa. Porém, havia articulação de conteúdos com outras áreas do 

conhecimento. As aulas eram diversificadas com resolução de problemas, exercícios 

colocados na lousa ou xerocopiados, leitura de histórias infantis pela professora, uso 

de revista ou livro para leitura, utilização de jogos, de quebra-cabeças ou de caça-

palavras, aproveitamento de material reciclado, como cartolinas, para desenhar ou 

fazer cartazes, correção de exercícios feita pelos alunos em grupo, entre outros. 

3.4.2 Síntese das observações das aulas63 e categorias de análise   

                                                
60

Entrevista/Questionário dos professores: ver Anexo D. 
61

 Questionário da equipe técnica: ver Anexo D. 
62

 Diário de Campo: observaççoes das aulas: ver Apêndice B. 
63

 Diário de Campo: sínteses das observações das aulas: ver Apêndice C. 
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O levantamento de informações junto aos alunos foi feito durante o horário 

das aulas, obedecendo às condições definidas pela escola, pela equipe técnica e 

sua dinâmica. Para tal, considerei o que Bogdan e Binkley (1994) afirmam: 

 

Como os investigadores qualitativos estão interessados no modo como 
normalmente se comportam e pensam nos seus ambientes naturais, tentam 
agir de modo que as actividades que ocorrem na sua presença não difiram 
significativamente daquilo que se passa na sua ausência. De modo 
semelhante, como os investigadores neste tipo de investigação se 
interessam pelo modo como as pessoas pensam sobre as suas vidas, 
experiências e situações particulares, as entrevistas que efectuam são mais 
semelhantes a conversas entre dois confidentes do que a uma sessão 
formal de perguntas e respostas entre um investigador e um sujeito. Esta é 
a única maneira de captar aquilo que é verdadeiramente importante do 
ponto de vista do sujeito (BOGDAN e BINKLEY, 1994, p.68-69). 
 

Para organizar os dados coletados nas observações em campo, sintetizei-os 

visando ao levantamento das categorias percebidas nos questionários e entrevista64. 

Estes foram confrontados com as sínteses das aulas observadas, identificando os 

elementos recorrentes e me permitiram levantar o que considerei relevante: 

 o lugar: a escola e seu entorno, a sala de aula; 

 as pessoas: suas opiniões sobre a realidade; 

 o objeto de estudo: a recuperação da aprendizagem e os aspectos que 

se articulam ao processo como ambiente, clima, procedimentos das 

professoras, dos alunos, atitudes, recursos, encaminhamentos. 

 

O desenvolvimento de um sistema de codificação envolve vários passos: 
percorre os seus dados na procura de regularidades e padrões bem como 
de tópicos presentes nos dados e, em seguida escreve palavras e frases 
que representam esses mesmos tópicos e padrões. Estas palavras ou 
frases são categorias de codificação. As categorias constituem um meio de 
classificar os dados descritivos que recolheu [...], de forma a que o material 
contido num determinado tópico possa ser fisicamente apartado dos outros 
dados (BOGDAN e BINKLEY, 1994, p.221, grifos dos autores). 

 

 A leitura dos dados permitiu identificar as principais ideias, palavras-chave 

que refletem o modo de pensar dos sujeitos, sua visão sobre os acontecimentos e 

sobre as questões colocadas. Estas ideias permitiram a classificação dos dados 

descritivos e a organização de categorias que fundamentam as análises. 

Os pressupostos teóricos sobre recuperação, sobre aprendizagens, sobre o 

processo ensino/aprendizagem iluminaram, orientaram e se constituíram em uma 

rede teórica que subsidiou a identificação e a escolha de categorias que surgiram a 
                                                
64

 Questionário da Equipe Técnica – Quadro das Ideias Centrais e Categorias: ver Apêndice E. 
Entrevista/questionário dos Professores – Quadro das Ideias Centrais e Categorias: ver Apêndice F. 
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partir do empírico. Com esse estudo, e tendo em vista o problema e os objetivos da 

pesquisa, as categorias eleitas foram as seguintes: conceito de recuperação; 

procedimentos metodológicos do professor - indícios de práticas interativas 

formativas; interação; causas das dificuldades dos alunos na visão dos professores 

e da equipe técnica - aspectos externos e internos; ambiente e estrutura física. 

Na categoria conceito de recuperação busquei identificar a percepção do 

conceito de recuperação na visão dos sujeitos envolvidos na pesquisa na relação 

intersubjetiva com a teoria. É preciso esclarecer que a literatura relativa aos estudos 

sobre recuperação da aprendizagem é escassa, não existindo muitos teóricos que 

se debrucem sobre o assunto; por essa razão busquei fundamentos em teses, em 

dissertações, em livros e artigos que tratam do tema, e também na legislação que 

trata de recuperação e avaliação.  

Tendo em vista o que já foi abordado no capítulo teórico que trata do assunto, 

os estudos de recuperação são inicialmente colocados por meio da Lei nº 5.692/71, 

com o intuito de propiciar melhor aproveitamento aos alunos que tivessem 

rendimento insuficiente e, assim, recuperar notas para sua aprovação. A partir de 

1996, com a Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN/96), os estudos de recuperação são 

reconfigurados, mantendo sua obrigatoriedade, mas havendo um novo 

direcionamento: a qualidade da aprendizagem. O tema recuperação é também 

abordado no Parecer nº 12/1997, do CNE/CEB, como um direito do aluno e também 

como forma de garantir sua aprendizagem. 

Na legislação do Município de Santos, especificamente, no Regimento 

Escolar, a recuperação é citada no Capítulo VI, artigo 72, que diz respeito à 

avaliação processual e à recuperação – recuperação vista como atividade inserida 

na avaliação ao longo do ano e que se insere também no Período de Atividades 

Complementares – determinando que seja realizada pelo professor. 

 
Artigo 72 - A avaliação processual tem como premissa a avaliação do 
desenvolvimento da aprendizagem do aluno, estabelecendo mecanismos 
que assegurem: 
I – avaliação interna e externa; 
II – avaliação da aprendizagem ao longo do processo, contínua e 
cumulativa, de modo a permitir a apreciação do desempenho dos alunos; 
III – atividades de recuperação ao longo do processo e no Período de 
Atividades Complementares; 
IV – indicadores de desempenho; 
V – controle de freqüência; 
VI – acompanhamento do processo educativo pela equipe técnica; 
VII – compromisso do Professor com a eficiência técnica na sua tarefa de 
ensinar; 
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VIII – conscientização das famílias quanto as suas responsabilidades no 
âmbito do processo educativo. 
Parágrafo único - O Período de Atividades Complementares tem por 
objetivo a retomada de aprendizagem (SANTOS, Regimento Escolar, 2007, 
p.17).  

 

Conforme evidenciado, no Município de Santos a legislação específica 

referente à recuperação está atrelada à avaliação da aprendizagem. De forma 

semelhante, no entender de Paro (2001, p.42): 

 
A recuperação deveria ser pensada como princípio derivado da própria 
avaliação. Esta, num processo contínuo e permanente, embutido no próprio 
exercício de ensinar e aprender, diagnosticaria os problemas e dificuldades 
que a recuperação, também num processo contínuo e permanente, de 
solucionar (ou intentar soluções) pelo oferecimento de novos recursos e 
alternativas de ação. 

 

Na categoria ambiente e estrutura física busquei identificar de que forma 

estes podem contribuir para a construção de um ambiente harmônico e agradável 

para a aprendizagem. Nesta categoria, procurei identificar, no discurso dos sujeitos, 

a percepção que tinham do ambiente e observar se o ambiente em que as pessoas 

estavam inseridas permitia que as atividades fluíssem, ocorressem de forma 

diferenciada. Se o espaço físico da sala de aula não for adequado pode prejudicar a 

condução do processo e até a aprendizagem dos alunos. Destaco como fatores 

obstaculizadores barulhos externos, sala sem ventilação adequada, ausência de 

materiais, entre outros. 

O espaço deve dar mobilidade ao aluno e estimular seus sentidos. A sala de 

aula deve ser um ambiente rico e variado, oferecendo a possibilidade de propiciar a 

interação dos alunos. O ambiente escolar, como um espaço público no qual grande 

parte de nossas crianças e jovens passam seu tempo, é um dos lugares que 

permitem exercitar tal convívio e a qualidade desse convívio deve ser satisfatória 

tanto para o aluno quanto para o professor. Para Freire (1991, p.33) é necessário 

reconstruir a ―cara‖ das escolas ―[...] transformando as escolas em centros de 

criatividade, em que se ensine e se aprenda com alegria‖. 

Na categoria procedimentos metodológicos do professor, busquei indícios de 

práticas interativas formativas que produzem efeitos positivos e promovem a 

aprendizagem. Procurei observar como os professores organizavam suas aulas, que 

tipo de atividade utilizavam, como avaliavam seus alunos, quais os recursos e 

materiais utilizados nas aulas de recuperação. Dessa forma, foi possível verificar se 
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a metodologia empregada nas aulas de recuperação, as estratégias e os recursos 

contribuíram para aprendizagem, promovendo experiências desafiadoras, 

indispensáveis para que a recuperação atinja seus objetivos. Os princípios que 

norteiam a categoria procedimentos metodológicos do professor explicam como a 

metodologia utilizada pode ou não contribuir para a aprendizagem do aluno. 

No caso desta pesquisa, as decisões e escolhas feitas pelas professoras 

dependem de suas concepções metodológicas, além de suas visões sobre o 

processo educativo e sobre os sujeitos que fazem parte do processo.  

É importante esclarecer, inicialmente, que a concepção de educação que 

orienta esta análise pressupõe que educação é construção de conhecimento, 

construção de uma prática e concretiza-se por meio de um projeto social, político, e 

envolve, portanto, uma práxis.  

Para Freire (1987, p.146): 
 

[...] a educação é simultaneamente uma determinada teoria do 
conhecimento posta em prática, um ato político e um ato estético. Essas 
três dimensões estão sempre juntas – momentos simultâneos da teoria e da 
prática, da arte e da política, o ato de conhecer a um só tempo criando e 
recriando, enquanto forma os alunos que estão conhecendo. 
 

 

Educar envolve, portanto, conhecer, criar e formar, ações que exigem 

conhecimento de uma metodologia, dos métodos, estratégias e materiais que fazem 

parte desse processo. 

O vocábulo metodologia, segundo Japiassú e Marcondes (1996, p.182) 

significa ―(...) ciência ou estudo dos métodos. Investigação sobre os métodos 

empregados nas diferentes ciências, seus fundamentos e validade, e sua relação 

com as teorias científicas‖. Trata-se de uma visão que expressa uma generalização 

que cabe em qualquer área. Relacionando especificamente a palavra método ao 

processo ensino/aprendizagem, devemos observar o que afirma Libâneo (1996, 

p.149), tendo em vista que sua concepção envolve os sujeitos e os meios:  

 
Os métodos são determinados pela relação objetivo-conteúdo, e referem-se 
aos meios para alcançar os objetivos gerais e específicos do ensino, ou 
seja, ao como o processo de ensino, englobando as ações a serem 
realizadas pelo professor e pelos alunos para atingir os objetivos e 
conteúdos. (...) As características dos métodos de ensino estão orientados 
para objetivos; implicam uma sucessão planejada e sistematizada de ações, 
tanto do professor quanto dos alunos; requerem a utilização de meios.  
 

O alcance dos objetivos está vinculado, portanto aos métodos, à decisão do 

professor de selecioná-los e utilizá-los em sala de aula. Essas escolhas dependem 
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de uma concepção metodológica, além da visão que o professor detém do processo 

educativo e sobre os sujeitos que fazem parte do processo. Por isso, é importante 

identificar os saberes mobilizados e empregados na prática das professoras 

observadas, pois esses saberes contribuem para resolver os problemas enfrentados 

em seu cotidiano e podem indicar caminhos que contribuam para a aprendizagem. 

Esses conhecimentos teóricos e práticos provêm de sua formação inicial, de sua 

formação contínua, de suas experiências, e também do conhecimento das 

disciplinas a serem ensinadas. Trata-se, portanto, de um conhecimento que diz 

respeito à didática, aos métodos utilizados em sala de aula. 

Conforme Caldeira e Azzi (2006, p.103):  

 

Sendo o processo ensino-aprendizagem objeto de estudo da Didática, não 
podemos deixar de questionar: como possibilitar uma aprendizagem 
relevante que se apóie nas experiências e nos saberes que o aluno foi 
adquirindo, na sua vida escolar e fora dela, e os questione. Como conseguir 
que os conceitos teóricos que servem para uma análise da realidade se 
incorporem ao pensamento do aluno como poderoso instrumento de 
conhecimento, análise e resolução de problemas da prática cotidiana, e não 
como meros conhecimentos retóricos que ele utiliza para obter aprovação e 
esquecer em seguida? 

 

É essa aprendizagem significativa que se deve buscar na recuperação e é o 

que procuro identificar por meio da análise das palavras que emergiram nos 

questionários, entrevistas, observações do diário de campo e nas sínteses das 

aulas.  

Na categoria causas das dificuldades dos alunos na visão dos professores e 

da equipe técnica – procurei indícios de aspectos externos e internos que interferem 

no processo. Busquei identificar no discurso dos professores e da equipe, sua visão 

sobre as dificuldades dos alunos e da escola. Com relação ao professor, procurei 

identificar se os professores reconheciam as dificuldades dos alunos e promoviam 

situações diferenciadas para mediar as dificuldades que podem abranger aspectos 

cognitivos, psicológicos, sociais e culturais.  

Trata-se de uma questão que vem sendo estudada na área da saúde e da 

educação, pois interessa a ambas. Na área da educação, há vários estudos sobre o 

assunto, numa tentativa de identificar, descrever e indicar caminhos para a solução 

dos problemas. 

Para Guerra (2002, p.22), 
 

[...] crianças com dificuldades de aprendizagem não são deficientes, não 
são incapazes e, ao mesmo tempo, demonstram dificuldades para 
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aprender. Incapacidades de aprendizagem não devem ser confundidas com 
dificuldades de aprendizagem.  

 

Um aluno com dificuldades de aprendizagem não pode ser considerado como 

uma criança incapaz, mas como aquela que apresenta alguma dificuldade para 

aprender. São crianças que enfrentam muitos obstáculos na escola. Demonstram 

curiosidade e vontade de aprender, mas são inquietas ou incapazes de prestar 

atenção. Por exemplo, durante as tarefas esquecem as instruções ou os objetivos, o 

que torna difícil sua compreensão.  

A aprendizagem é um processo complexo e impõe variáveis, algumas 

intrínsecas e outras extrínsecas ao aluno, que são dinâmicas e por isso, para 

explicar as dificuldades de  aprendizagem é necessário levar em conta os aspectos 

orgânicos (lacunas no desenvolvimento geral, déficits perceptivos, problemas 

neurológicos, por exemplo), psicológicos, sociais, sem reduzir a importância de cada 

um deles e suas relações. É preciso esclarecer que existem fatores orgânicos que 

foram considerados como causa dos problemas de aprendizagem, mas esse 

conceito mudou a partir dos estudos na área da saúde mental, de forma que o aluno 

não fosse mais visto como o único responsável pelos resultados obtidos na escola: 

insucesso ou sucesso escolar. 

  

Transtorno de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem específica 
(learning disabilities) se define como "um transtorno em um ou mais dos 
processos psicológicos básicos implicados na compreensão ou no uso da 
linguagem falada ou escrita, que pode se manifestar em uma habilidade 
imperfeita para escutar, falar, ler, escrever, soletrar ou fazer cálculos 
matemáticos" [...] (SAMPAIO, 2009, p.90, grifo do autor). 
 
 

Os problemas de aprendizagem podem ocorrer quando são utilizadas 

metodologias  inadequadas às necessidades dos alunos, como também podem 

ocorrer por: privação cultural e econômica, ausência de formação docente 

continuada e adequada às suas necessidades, não planejamento das atividades, ou 

até mesmo desconhecimento da realidade cognitiva dos alunos. Para Sampaio 

(2009), é preciso reconhecer que não há uma adaptação curricular à realidade 

socioeconômica do aluno. 

Na categoria interação65, identifiquei de que forma alunos, professores e 

equipe técnica interagem66. Busquei evidências da interação: professor/aluno; 

                                                
65

 Interação - influência ou ação mútua entre coisas e/ou seres (HOUAISS e VILLAR, 2008, p. 429). 
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aluno/aluno; professor da recuperação/professor classe regular; professor da 

recuperação/equipe técnica, pois a interação é um princípio fundamental no 

processo da recuperação e também para os encaminhamentos das situações que 

ocorrem na escola, não somente aquelas relacionadas ao processo 

ensino/aprendizagem. 

A interação é um conceito que tem como fundamento a relação entre seres 

humanos: ―ações dos seres humanos são levadas a efeito em resposta às ações 

dos outros, mas também prevendo-as. [...] é apenas por meio da interação que os 

acontecimentos e situações sociais têm significado‖ (SEDGWICK; EDGAR, 2003, 

p.181). Desse modo o ser constrói a própria realidade e  forma sua identidade 

pessoal. Tendo em vista esse processo, busquei evidências da interação: 

professor/aluno; aluno/aluno; professor da recuperação/professor classe regular; 

professor da recuperação/equipe técnica, pois a interação é um dos princípios 

fundamentais no processo da recuperação e nos encaminhamentos das situações 

que ocorrem na escola. Esclareço inicialmente que a categoria interação foi se 

materializando nas respostas da diretora, da professora em momentos diversos e 

ficaram evidentes nas observações e também nas sínteses das aulas, momentos em 

que observei a interação ocorrendo entre professora/aluno e aluno/aluno. 

 Allal (1986) e Perrenoud (2000a), conforme já foi evidenciado no capítulo 2, 

afirmam que o professor precisa considerar os fatores que influenciam o processo 

ensino/aprendizagem. Desta forma, enfatizo que a interação é um dos elementos 

desencadeadores da aprendizagem, além dos materiais e dos recursos utilizados 

nesse processo. 

Destaco a importância das interações sociais e a mediação como aspectos 

determinantes para a construção do conhecimento, pois o aluno, por meio da 

interação com as pessoas que o rodeiam, vai se desenvolvendo e se constituindo 

como sujeito. Em função dessas trocas, o aluno passa por uma série de 

transformações: ―todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas 

vezes: primeiro, no nível social, e, depois no nível individual; primeiro, entre pessoas 

(interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica).‖ (VYGOTSKY, 

1994, p. 75). 

                                                                                                                                                   
66

 Interagir – 1. Agir afetando e sendo afetado por outro(s); 2. Ter diálogo, comunicação (com outro) 
em uma dada situação; relacionar-se (HOUAISS e VILLAR, 2008, p. 429). 
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Nessa perspectiva fica evidente a função do outro no processo de 

aprendizagem e também da qualidade que essas interações sociais devem ter. O 

professor deve estar atento ao que o aluno é capaz de fazer e aprender sozinho, e o 

que é capaz de fazer e de aprender com a ajuda do outro: observando, imitando, 

seguindo orientações dadas pelo professor.  

 

Aprender vem de ―ad‖ (junto de alguém ou algo) e ―praehendere‖ (tentar 
prender, agarrar, pegar). Aprendemos porque somos seres inacabados 
[...]. Nós, seres humanos, não só somos seres inacabados e incompletos 
como temos consciência disso. Por isso, precisamos aprender ―com‖. 
Aprendemos ―com‖ porque precisamos do outro, fazemo-nos na relação 
com o outro, mediados pelo mundo, pela realidade em que vivemos 
(GADOTTI, 2002, p.28-29, grifo do autor). 

 

De acordo com Morales (2006), o professor e o aluno devem estar abertos à 

interação, pois é preciso que haja empatia entre ambos para facilitar a aproximação. 

O autor afirma que há dois tipos de interação: relação de comunicação mais pessoal 

que reconhece os êxitos, reforça a autoconfiança e o respeito, expressa afetividade;  

relação de orientação própria ao estudo que está relacionada ao papel do professor 

quando cria e comunica de uma forma facilitadora do aprendizado.  

Esses dois tipos de interação ficaram evidentes nas salas de recuperação em 

diversos momentos. 

 

3.5. Sujeitos da Pesquisa 

3.5.1 Equipe técnica e professores  

A equipe técnica das escolas tem a responsabilidade de conduzir e organizar 

o processo escolar desenvolvido nas escolas, necessitando para isso de uma 

formação em nível superior - Licenciatura em Pedagogia. São profissionais que 

articulam a construção do plano escolar e do projeto pedagógico, respondendo por 

todas as situações que se apresentem. A função é bastante complexa e pode ser 

examinada no Regimento67 Escolar das Escolas Municipais.  

A função do professor que trabalha com a recuperação dos alunos é a mesma 

de um professor de classe regular, tendo como prioridade o atendimento aos alunos 

que apresentam dificuldades de aprendizagem. Para que o professor atenda aos 

                                                
67

SANTOS. Prefeitura Municipal de Santos. Secretaria de Educação – Departamento Pedagógico. 
Regimento Escolar das Unidades Municipais de Educação, 2007. Disponível em: 
<http://www.santos.sp.gov.br/frame.php?pag=/educacao/educacao.php>. Acesso em 20 jan.2010. 

http://www.santos.sp.gov.br/frame.php?pag=/educacao/educacao.php
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alunos, ele precisa ser licenciado em Pedagogia e ainda ter uma formação 

diferenciada: Pedagogia do Excepcional.  

É preciso esclarecer que todos os profissionais da UME ―Profª Bianca‖ e da 

UME ―Profª Santana‖ apresentam esse perfil, conforme pode-se verificar nas Tabela 

1  e 2, a seguir: 

 

           Tabela 1 –  UME “Profª Bianca” - Perfil: Equipe Técnica e Professores
68 

Informações Diretora (BL) 
Coordenadora 
Pedagógica 
(BS) 

Professora (BM) 

Idade 59 52 47 

Formação 
Superior/ 
Especialização 

Superior 
Superior/ 
Pedagogia do 
Excepcional 

Cargo Efetivo Sim Sim Sim 

Anos na escola 14 1 14 

Anos na Equipe Técnica 25 1 0 

Anos de experiência na 
educação 

40 8 
27(docente), 
sendo 
18 (SANEE) 

Horas trabalhadas por 
semana 

56 56 40 

Lazer 
Caminhada 

Filmes 
Música 

Caminhada 
Nadar 

Ler 

Ler 
Praia 

Caminhada 

Leituras 

Jornais 
Revistas 

Livros 
(educação) 

Revistas 
científicas 
Revistas 

pedagógicas 

Psicologia 
Místicos 
Animais 

Ferramentas 
Eletrônicas 

Computador 
Internet 
E-mail 

Computador 
Internet 
E-mail 

Não utiliza 
 

 

A Tabela 1 apresenta o perfil dos sujeitos da UME‖ Profª Bianca‖, que 

responderam à entrevista ou ao questionário de pesquisa: a diretora da escola, a 

                                                
68

 Os sujeitos participantes da pesquisa foram identificados da seguinte maneira: letra maiúscula igual 
ao nome adotado para a escola, no caso, para a UME ―Profª Bianca‖, adotou-se a letra ―B‖ seguida de 
uma letra maiúscula. Assim, tem-se: Diretora (BL), Coordenadora Pedagógica (BS) e Professora 
(BM). 
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coordenadora pedagógica e a professora da sala de recuperação, descrevendo e  

especificando detalhes de sua formação, experiência dos sujeitos na função, idade. 

Por meio desses dados, é possível verificar que são profissionais que atuam há 

muito tempo em Educação e suas preferências. 
 

             Tabela 2 – UME “Profª Santana” - Perfil: Equipe Técnica e Professores69
 

       
Informações 

Assistente de 
Direção (SC) 

Coordenadora 
Pedagógica 
(SA) 

Profª (SL) Profª (SS) 

Idade 51 36 60 50 

Formação 
Superior/ 
Especialização 

Superior/ 
Especialização 

Superior/ 
Pedagogia do 
excepcional 

Superior/ 
Pedagogia do 
Excepcional 

Cargo Efetivo Sim Sim Sim Sim 

Anos na 
escola 

10 1 6 14 

Anos na 
Equipe 
Técnica 

15 1 0 0 

Anos de 
experiência 
na educação 

27 14 
19 (docente), 

sendo 
6 (SANEE) 

25 (docente), 
sendo 

18 (SANEE) 

Horas 
trabalhadas 
por semana 

60 (outro cargo 
de professor) 

63 (outro cargo 
de profesor) 

40 40 

Lazer 

Praia 
Cinema 

Restaurante 
Caminhada 

Viajar 

Praia 
Viagens 
Cinema 
Leituras 
Compras 

Teatro 
Cinema 
Bailes 

Atividade física 
Leitura 

Bordado 

Leituras 
Autoajuda 
Psicologia 
Formação) 

 
Formação 
Literatura 
Classíca 

Autoajuda 

Revistas: 
Nova Escola, 

Veja e Exame. 
Pesquisas 

Jogos didáticos 
Gibis infantis 

Revistas 
pedagógicas 

Livros 
doutrinários 

Ferramentas 
Eletrônicas 

Computador 
Internet 

 

Computador 
Internet 
E-mail 

Acessa 
Internet 

às vezes 

Computador 
Internet 
E-mail  

 

                                                
69 Os sujeitos participantes da pesquisa foram identificados da seguinte maneira: letra maiúscula igual 
ao nome adotado para a escola, no caso, para a UME ―Profª Santana‖, adotou-se a letra ―S‖ seguida 
de uma letra maiúscula. Assim, tem-se: Assistente de Direção (SC), Coordenadora Pedagógica (SA), 
Professora (SL) e Professora (SS). 
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 A Tabela 2 apresenta o perfil dos sujeitos da UME‖ Profª Santana‖, que 

responderam ao questionário de pesquisa: a assistente de direção, a coordenadora 

pedagógica e as professoras das salas de recuperação e que são efetivas no cargo 

que ocupam, idade, experiência, tempo na escola. Revelo, portanto, que também 

nesta escola, os profissionais apresentam muita experiência e formação 

especializada. 

Fica evidente que os profissionais que trabalham nas escolas municipais, 

equipe técnica e professoras, são experientes e têm formação especializada. Este 

fato os capacita para trabalhar nas funções que exercem, pois se trata de uma 

exigência de concurso a que foram submetidas ao ingressarem na Prefeitura 

Municipal de Santos (PMS). 

 

3.5.2 Alunos que frequentam a sala de recuperação 

É importante evidenciar que os alunos que frequentam as escolas 

selecionadas têm características diferenciadas, pois as escolas atendem a classes 

sociais diferentes, estão localizadas em bairros diferentes com características 

próprias. Os alunos têm, portanto, acesso a bens culturais diversos e que 

influenciam no seu processo de formação.  

 

UME “Profª Bianca” 
 
          Tabela 3 – UME “Profª Bianca” – Dados gerais da Sala de Recuperação/2009 
 

Professora BM 

Alunos 
Data 
Nasc. 

Idade 
Início 

na 
UME 

Fez 
Pré- 

Escola 
Retenção Frequência 

Frequentou 
SANEE 

Mora 
perto 

da 
escola 

ALAC 09/08/1999 10 2006 sim Não Regular não Sim 

CGMP 06/10/1999 10 2006 sim Não Regular não Sim 

FRSC 16/02/2000 9 2009 sim Não Regular não Sim 

GB (1) 20/03/2000 9 2009 sim Não Regular não Sim 

GCPA 
(1) 

15/09/1999 10 2009 sim Não Regular não Sim 

PHMT 11/10/1999 10 2006 sim Não Regular não Sim 

SPSN 18/11/1999 10 2005 sim 1 Regular 3º ano Sim 

TKSO 20/09/1999 10 2006 sim Não Regular 3º ano Sim 

(1) veio de escola particular 
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 A Tabela 3 deixa explícita a caracterização e formação do grupo sala. A idade 

dos alunos varia entre 9 e 10 anos, não apresentando, portanto, defasagem 

idade/série. Dos oito alunos encaminhados aos estudos de recuperação, somente 

um deles ficou retido uma vez; dois deles frequentaram a sala de recuperação 

quando cursavam o 3º ano. 

 
Tabela 4 – UME “Profª Bianca” – Síntese dos dados da Sala de Recuperação/2009 

 
Professora BM 

Classe do 4º ano - matrícula inicial: 37 alunos; matrícula final: 36 alunos 

Alunos Data Nasc. Início Desistência Transferência Desligamento 

ALAC 09/08/1999 16/03/2009 - - 08/07/2009 

CGMP 06/10/1999 16/03/2009 - - - 

FRSC 16/02/2000 16/03/2009 - - - 

GB 20/03/2000 02/09/2009 - - - 

GCPA 15/09/1999 02/09/2009 - - - 

LOP (1) 04/11/1999 16/03/2009 -  13/07/2009 - 

PHMT 11/10/1999 16/03/2009 - - 08/07/2009 

SPSN 18/11/1999 16/03/2009 - - - 

TKSO 20/09/1999 16/03/2009 - - - 

(1) transferido de escola particular e retido no 4º ano em 2008; transferido em 
13/07/2009 para outra UE. 

 

A Tabela 4 revela que dois alunos foram desligados por conseguirem 

recuperar os conceitos básicos considerados essenciais para o acompanhamento do 

aluno nas atividades da sala regular, sendo que dois novos alunos (GB e GPCA) 

passaram a frequentar a sala de recuperação a partir de setembro/2009. Vê-se 

também que um aluno (LOP) do 4º ano foi transferido. 
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   Gráfico 5 – UME “Profª Bianca” – Síntese dos dados da Sala de Recuperação/2009 
 

 
 

 

O Gráfico 5 apresenta uma síntese dos dados dos alunos do 4º ano 

encaminhados aos estudos de recuperação da UME ―Profª Bianca‖. Evidencia que 

dois alunos (ALAC e PHMT) foram desligados da sala de recuperação antes do 

término do ano letivo, por aproveitamento, É importante destacar que nenhum aluno 

encaminhado para a recuperação desistiu do atendimento durante o ano de 2009. 

 

UME “Profª Santana” 
               

     Tabela 5 – UME “Profª Santana” – Dados gerais da Sala de Recuperação/2009 

 

Professora SS e Professora SL  

Alunos Data Nasc. Idade Profª 
Início na 

escola 

Fez Pré-

Escola 
Retenção Frequência 

Frequentou a 

SANEE 

Mora 
perto 

da 
escola 

ARCS 16/02/1998 11 SS 2005 sim 1 Regular 3º ano Sim 

CMNA 13/11/1998 11 SS 24/09/2009 não Não Regular não Sim 

EMS 04/02/1999 10 SL 2005 sim 1 Regular 2º ano Sim 

MCP 05/12/1997 12 SL 2004 sim 2 Regular 2º e 3º anos Sim 

MNOV 22/12/1999 10 SL 2006 não Não Regular não Sim 

MBFS 12/02/2000 9 SL 2006 não Não Regular 2º e 3º anos Sim 

RMS 13/03/1999 10 SS 2005 sim 1 Regular 3º ano Sim 

VMSG 29/04/1998 11 SL 2005 sim 1 Regular 2º e 3º anos Não 

WSA 11/05/1999 10 SS 2005 sim 1 Regular 3º ano Sim 
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A Tabela 5 mostra que os nove alunos que frequentaram a sala de 

recuperação da UME ―Profª Santana‖ são oriundos do próprio bairro, ou seja, moram 

perto da escola, com exceção de um deles (VMSG). A idade dos alunos varia entre 

9 e 12 anos, portanto, alguns deles já apresentam defasagem idade/série. A maioria 

dos alunos que permaneceu na sala frequentou a pré-escola, com exceção de três 

deles. Dos nove alunos que frequentaram a sala ao longo do ano, apenas dois 

(CMNA, MNOV) deles não tinham frequentado a sala de recuperação anteriormente, 

e três nunca foram retidos. Dos seis alunos que já foram retidos, um deles foi retido 

por duas vezes. A maioria deles frequenta esta escola desde o primeiro ano e 

apenas um aluno (CMNA) ingressou na escola em 2009. 

 

 
Tabela 6 – UME “Profª Santana” – Síntese dos dados da Sala de Recuperação/2009 

 

Professora SS e Professora SL 
Classe do 4º ano - matrícula inicial: 35 alunos; matrícula final: 31 alunos 

Alunos Data Nasc. Profª Início Desistência  Transferência 
Encaminhado 

para 

ASB 20/06/1999 SL 29/05/2009 - 23/10/2009 - 

ARCS 16/02/1998 SS 06/03/2009 - - - 

CRD 29/07/1997 SS 06/03/2009 06/03/2009 - 
Projeto 

Semente 

CMNA  
MS -

24/09/2009 
13/11/1998 SS 20/10/2009 - - - 

EMS 04/02/1999 SL 09/06/2009 - - - 

FSS (1) 27/11/1999 SS 27/03/2009 15/04/2009 - - 

JRD 28/09/1998 SS 06/03/2009 06/03/2009 - 
Projeto 

Semente 

JSOS 19/06/1998 SL 06/03/2009 09/06/2009 - 
Projeto 

Alfabetização 

KACS (2) 23/10/1999 SS 28/05/2009 03/11/2009 - - 

LSFC 12/03/1996 SS 06/03/2009 02/10/2009 - 

Projeto 
Alfabetização/ 

Projeto Tô 
Ligado 

LPR 03/12/1999 SS 26/05/2009 - 27/07/2009 - 

MCP 05/12/1997 SL 09/06/2009 - - - 

MNOV 22/12/1999 SL 06/03/2009 - - - 

MBFS 12/02/2000 SL 16/03/2009 - - - 

NBP (3) 12/04/1999 SL 16/03/2009 30/06/2009 - - 
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RMS 13/03/1999 SS 06/03/2009 - - - 

RNS 27/04/1997 SL 06/03/2009 09/06/2009 13/07/2009 
Projeto 

Alfabetização 

VMSG 29/04/1998 SL 09/06/2009 - - - 

WSA 11/05/1999 SS 06/03/2009 - - 
Serviço de 

Valorização da 
Criança (SVC) 

WCA 16/07/1998 SL 06/03/2009 09/06/2009 - 
Projeto 

Alfabetização 

(1)  Os responsáveis não se interessaram pelo atendimento da S.A.N.E.E. 
(2)  Desligamento da S.A.N.E.E. por excesso de faltas. 
(3)  Desistência a pedido do pai. O aluno já apresentava evolução na aprendizagem, segundo a 
Profª SL. 

 
A Tabela 6 permite observar que dos vinte alunos encaminhados para a 

recuperação de estudos, somente nove, ou seja, menos da metade dos alunos 

frequentaram a recuperação até o final do ano de 2009. Diversas foram as causas: 

três alunos (ASB, LPR, RNS) foram transferidos para outras escolas; seis deles 

(CRD, JRD, JSOS, LFSC, RNS, WCA) foram encaminhados para projetos como 

Projeto Tô Ligado, Projeto de Alfabetização, Projeto Semente; três desistiram: um 

(FSS) a pedido do pai, outro (NBP) porque os responsáveis não se interessaram 

pelo atendimento da SANEE, e um (KACS) deles foi desligado por excesso de faltas.  

          

Gráfico 6 – UME “Profª Santana” – Síntese dos dados da Sala de Recuperação/2009 
 

       

| 

 

 

O Gráfico 6 apresenta uma síntese dos dados dos alunos do 4º ano 

encaminhados aos estudos de recuperação da UME ―Profª Santana‖. Pode-se 
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perceber a classe tinha 31 alunos matriculados ao final do ano, sendo que desses, 

20 alunos foram encaminhados aos estudos de recuperação. Desses 20, somente 

nove alunos, ou seja, menos da metade dos alunos frequentaram a recuperação até 

o final do ano de 2009. A frequência desses nove alunos que continuaram seus 

estudos até o final do ano pode ser considerada regular, pois não tiveram mais de 

25% de faltas em relação às aulas dadas pelas professoras da recuperação. 

Muitos desses alunos são encaminhados para os Projetos da PMS e de 

ONGs pelos responsáveis, para que fiquem ocupados no período que não 

frequentam as aulas regulares. Esta participação em outros projetos provoca 

ausências nas aulas de recuperação, um aspecto que precisa ser considerado, pois 

o processo de recuperação poderia ser mais proveitoso para esses alunos, tendo 

em vista que a continuidade do processo é essencial para o sucesso de sua 

recuperação.  

É preciso também destacar que não há retenção no 4º ano do ensino 

fundamental, por aproveitamento, segundo a legislação da PMS. Apenas um aluno 

de cada escola foi retido por frequência. 

Este capítulo procurou descrever a opção metodológica da pesquisa, tendo 

em vista o percurso realizado para a identificação das categorias trazidas à luz por 

meio da teoria, dos dados levantados nos questionários, entrevista, observações em 

sala e sínteses produzidas. As categorias identificadas refletem os elementos que 

busquei para responder a problemática que envolve a recuperação da 

aprendizagem. 

No próximo capítulo apresento a análise e interpretação dos dados a partir 

das fontes de informação utilizadas, ou seja, pesquisa documental/bibliográfica, 

observação em campo, sínteses das aulas assistidas, questionários e entrevista. 
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_________________________________________________________________________ 

 

CAPÍTULO 4 

 

O DESVELAR DA REALIDADE 

 

 

 

Um professor, ao realizar seu trabalho em sala 
de aula, expressa as crenças e valores 
adquiridos ao longo de sua formação. Além 
dessa concepção, há ainda as concepções da 
escola, da instituição que se colocam diante do 
professor e, eventualmente, podem se 
transformar em um obstáculo a ser enfrentado.  

Irene da Silva Coelho (2009) 
 

________________________________________________________________________ 

 

A interpretação e a análise dos dados parte da triangulação das diferentes 

fontes de informação utilizadas, ou seja, pesquisa documental/bibliográfica, 

observação em campo, sínteses das aulas assistidas, questionários e entrevista.  

De acordo com os objetivos da pesquisa70, as informações e análises 

efetuadas neste capítulo têm por base as categorias selecionadas: conceito de 

recuperação; procedimentos metodológicos do professor; interação; causas das 

dificuldades dos alunos encaminhados à recuperação na visão dos professores e da 

equipe técnica; ambiente e estrutura física.  

Os relatos registrados no diário de campo, elaborados a partir das 

observações feitas nas salas de recuperação, das respostas dos questionários, da 

entrevista e dos documentos obtidos, foram extraídas as ideias centrais e agrupadas 

em categorias. 

A análise é feita por escola, ou seja, primeiro analiso a UME ―Profª Bianca‖ e, 

em seguida, analiso a UME ―Profª Santana‖. Essa organização se deve a diferenças 

                                                
70

 Ver os objetivos da pesquisa nas páginas 27 e 28. 
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existentes entre as escolas – diferenças que abarcam desde os índices do IDEB e 

situação geográfica até diferenças socioeconômicas da população atendida. 

 

4.1  UME “Profª Bianca” 

 

4.1.1 Categoria: conceito de recuperação 

 

Na categoria conceito de recuperação busquei identificar qual é a concepção 

de recuperação da aprendizagem na visão da equipe técnica e das professoras 

envolvidas na pesquisa, estabelecendo relações entre os conceitos formulados por 

elas e os que fundamentam esta tese. Esta categoria foi objeto de interpretação e 

análise na questão três (equipe técnica71 e professores72). 

 

                                     

 

Assim, quando indagadas sobre o significado da recuperação, a equipe 

técnica e a professora afirmaram que a recuperação está relacionada ao processo 

ensino/aprendizagem e à avaliação. 

O significado atribuído pela diretora BD à recuperação expressa um ―voltar‖, 

um ―tentar de novo‖, uma tentativa de dar ―novo significado à aprendizagem‖. 

 
A recuperação é um processo contínuo, ao longo de todo o ano, a partir do diagnóstico das 
dificuldades. Recuperar significa voltar, tentar de novo, usar novas estratégias, dar novo 
significado à aprendizagem. Cabe ao professor apurar o que o aluno não aprendeu, suas 

                                                
71

 Questionário da Equipe Técnica – Questão 3: O que é recuperação da aprendizagem para você? 

Comente. 
72

 Questionário/Entrevista dos Professores – Questão 3. O que é recuperação da aprendizagem para 

você? Descreva a rotina da SANEE e as principais dificuldades pedagógicas encontradas no seu 
dia a dia. (Observação: a segunda parte dessa questão será analisada em outra categoria). 
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causas e analisar porque o ensino não produziu seus efeitos. A recuperação é uma das 
partes de todo o processo ensino/aprendizagem, respeitando a diversidade de 
características e de necessidades de todos os alunos. (Q3BD) 

 
A resposta da diretora envolve diversos aspectos: a visão de que se trata de 

um processo, que deve ocorrer a partir de um diagnóstico – uma avaliação das 

dificuldades – a atribuição de um juízo sobre o que o aluno sabe e o que precisa 

aprender. Ela também deixa claro que se trata de um processo contínuo ao qual 

estão relacionadas algumas ações como identificar as causas da não aprendizagem, 

a análise do não alcance dos objetivos, ou seja, a ação de avaliar implica analisar, 

compreender por que o aluno não aprendeu. 

 

Recuperar é criar possibilidades, comprometer-se em contribuir para uma 
educação de qualidade. O que vem a ser uma educação de qualidade? Há 
várias formas de responder a esta questão, mas inseridos no contexto da 
recuperação paralela, qualidade é proporcionar os sujeitos possibilidades de 
tornarem-se pessoas melhores. [...] o educando não adquiriu o 
conhecimento esperado então cabe retornar o ensino para que ele venha 
obtê-lo de fato (LOPES e TREMMELL, 2009, p. 2909). 

 

A resposta dada pela coordenadora da escola é sintética: 

Recuperar aprendizagens mal apreendidas [...]. De forma criativa e atraente ao próprio 
aluno. (Q3BC) 
 

Em sua resposta, a coordenadora revela a necessidade de recuperar o que 

não foi bem assimilado pelo aluno. Também aponta a necessidade de que essa 

ação precisa ser realizada de forma ―criativa e atraente‖, ou seja, evidencia a 

necessidade de diversificar a abordagem do ensino, de usar estratégias 

diferenciadas para que o aluno possa vir a ser envolvido pelo processo. 

As duas respostas revelam, portanto, a questão da retomada de conteúdos e 

que esses sejam apresentados de maneira criativa e diferenciada. 

A professora BM ao responder a mesma questão comenta: 

A recuperação de uma aprendizagem para mim é isso. [...] É você puxar através de uma 
atividade e acabar indo além daquilo que foi esperado. (Q3BM) 

 

O trecho da resposta da professora deixa implícito que o conceito 

recuperação revela um ―ir além‖. Esta expressão ganha significado quando a 

relaciono ao todo da resposta.  

 Ir além daquilo que foi dado e esperado: 
 

 Então a recuperação, no caso pra mim, da aprendizagem entrou nisso. Quer dizer um 
conteúdo que foi além, um conteúdo que não era, não estava trabalhando aquilo 
necessariamente. Eu falei a ela, eu vou trabalhar uma outra coisa, vou entrar com outro 
conteúdo que logicamente eu vou puxar aquilo que você me colocou, que é a dificuldade 
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dele. Mas que eu sei que se eu entrar só com essa dificuldade não vai chamar nem um 
mínimo de atenção. (Q3BM) 

 

 O ―ir além‖ está relacionada à ação de oferecer ao aluno a oportunidade de 

retomada - não somente do conteúdo em que o aluno apresenta dificuldade, mas 

também de dar ao aluno a chance de conhecer mais sobre o assunto abordado, 

para depois introduzir a dificuldade em si. 

 Retomada e utilização de recursos e materiais diversificados que fazem parte 

do dia a dia do aluno e envolvem questões práticas, chamando sua atenção 

para os conceitos que precisam ser apropriados. 

 

Como já aconteceu em operações matemáticas [...] ela não trabalhava dinheiro, a nossa 
moeda corrente. E eu comecei a trabalhar, eu falei pra elas: Olha, gente! Dinheiro eles lidam 
diariamente. Criança adora lidar com dinheiro. Então como chamar a atenção porque eles 
adoram dinheiro. Não há quem não goste. Então o que eu comecei a trabalhar, a 
multiplicação lidando com dinheiro. (Q3BM) 

 

Há, portanto, nas respostas dadas pela diretora, coordenadora e professora, 

convergências: o ―voltar‖ no sentido de recuperar aquilo que não foi assimilado e o 

uso de estratégias diversificadas, envolvendo a questão metodológica; a 

necessidade de usar estratégias diversificadas na forma de apresentar os 

conteúdos, a partir do interesse do aluno. 

Para MASETTO e ABREU (1997), devem ser considerados alguns princípios 

para que a aprendizagem ocorra: ela deve ser significativa para o aluno, fazer parte 

de seu contexto, envolvê-lo como um todo; sendo pessoal, envolve mudanças de 

comportamento; os objetivos estabelecidos devem ser reais e ter significado para os 

alunos; o feedback acompanha o processo contínuo da aprendizagem e deve 

fornecer dados tanto para o aluno como para o professor, caso necessitem de 

correções; deve ter como base o diálogo entre professores e alunos, além de um 

clima de confiança que deve permear as relações entre os atores escolares num 

trabalho conjunto. 

Diante das respostas, percebo que a equipe técnica e a professora 

compreendem a avaliação como um processo: a recuperação está associada à 

avaliação e é pensada como processo contínuo e permanente intrínseco ao próprio 

exercício de ensinar e aprender, procurando solucionar e oferecer alternativas com a 

intenção de recuperar o não aprendido.  

 

Se compreendermos que a recuperação da aprendizagem de nossos alunos 
é condição imprescindível para construir sua competência para colocar-se a 
serviço dos usuários de seus serviços (a sociedade, em geral), não 
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podemos abdicar de nossa responsabilidade de providenciar condições 
para que a aprendizagem possa ocorrer. A tarefa é árdua e necessita da 
adesão e cumplicidade do estudante. Logo, o diálogo e a relação vincular 
entre os sujeitos aprendentes (professor/aluno; aluno/alunos) é estratégica 
(DE SORDI, 2005, p.25). 
 
 

4.1.2 Categoria: procedimentos metodológicos do professor 

 

Por meio da categoria procedimentos metodológicos do professor, busquei 

indícios de práticas interativas formativas que produzissem efeitos positivos na 

promoção da aprendizagem. Procurei observar nas aulas de recuperação como os 

professores se organizavam, que tipos de atividades, recursos e materiais 

utilizavam, como avaliavam seus alunos, quais mudanças poderiam sugerir para 

melhorar o trabalho realizado.  

Os princípios que norteiam a categoria procedimentos metodológicos do 

professor explicam como a metodologia utilizada pode ou não contribuir para a 

aprendizagem do aluno.     

 É importante esclarecer inicialmente que a concepção de prática envolve 

uma práxis: decisões e escolhas feitas pelas professoras que dependem de suas 

concepções metodológicas, além de suas visões sobre o processo educativo e 

sobre os sujeitos que fazem parte do processo. Por isso, é importante identificar os 

saberes mobilizados e empregados na prática das professoras observadas, pois 

esses saberes podem indicar caminhos que contribuam para a aprendizagem de 

alunos de modo geral.  

É essa aprendizagem significativa que se deve buscar na recuperação e é o 

que procuro identificar por meio da análise das ideias que emergiram das diferentes 

fontes: questões 1, 4, 6 (equipe técnica), nas questões 1, 4, 5 e 7 (professores), no 

diário de campo (DCBM7) e nas sínteses das aulas (SABM2) e (SABM3), pois 

envolvem questões relativas à reflexão sobre o processo e escolhas feitas pelo 

professor, ou seja, os procedimentos didáticos utilizados. 
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A primeira pergunta73 dos questionários da equipe técnica e dos professores 

diz respeito ao trabalho realizado pelo professor - de sua satisfação ou insatisfação 

com trabalho.  

As respostas revelam uma percepção positiva dos participantes: equipe 

técnica e professoras demonstram satisfação com o trabalho realizado. A equipe 

técnica da escola reconhece a qualidade do trabalho realizado pela professora, 

assim como a professora também valoriza o que faz. 

 A diretora deixa claro esse posicionamento quando afirma que:  

[...] percebemos grande empenho no desenvolvimento de suas atribuições. A professora do 
período da manhã, que acompanhou os alunos com necessidades especiais do 4º ano A 
(2009) é muito envolvida com os alunos atendidos e faz uma extensão do seu trabalho aos 
demais educandos da(s) classe (s), participando de atividades e projetos com o coletivo, 
tornando natural e prazerosa a frequência dos alunos na SANEE. (Q1BD) 

 

Fica explícita a amplitude da prática educativa e a função do professor de 

prover os indivíduos de conhecimentos e experiências que os preparem para a vida 

em sociedade, que conheçam o lugar em que vivem, que os faça refletir sobre o que 

os cerca, que reflitam sobre suas experiências. Esse procedimento ficou evidente 

durante o processo de observação das aulas, pois as ações da professora revelaram 

a importância dada a esse preparo e a reflexão constante que se propicia aos 

alunos: 

                                                
73

 Questionário da Equipe Técnica: 1. Você se sente satisfeita com o trabalho desenvolvido pelos 
professores da SANEE? Comente. 
Questionário dos Professores: 1. Você se sente satisfeita com o seu trabalho como docente na 
SANEE? Comente. 
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A aula começa pela retomada dos dias da semana (em todas as aulas observadas, ela 
retoma as relações temporais) – esse procedimento permite que o aluno se oriente no 
tempo e construa relações de anterioridade e posterioridade. Conforme já disse 
anteriormente, essas retomadas dão aos alunos a oportunidade de fixarem essas noções. 
Os alunos acertam as perguntas feitas e a professora parabeniza-os. Em seguida, ela lê 
uma reportagem sobre a cidade. A professora aproveita para falar sobre os conhecimentos 
que as crianças possuem sobre os bairros, procurando trabalhar o vocabulário. (SABM3) 
 

 

A professora repete alguns procedimentos visando à compreensão e fixação 

desses conteúdos – fixação necessária uma vez que os alunos precisam aprender 

conceitos e procedimentos necessários à vida escolar e fora dela. Na sequência da 

aula, ela lê uma reportagem sobre a cidade, colocando assim os alunos em contato 

com temas sobre o lugar em que vivem, fazendo com que reflitam sobre o que já 

sabem a respeito de seu bairro e que reelaborem esse saber, ampliando assim seus 

conhecimentos. 

Libâneo (1994, p.17) considera: 

 

A educação - ou seja, a prática educativa – é um fenômeno social e 
universal, sendo uma atividade humana necessária à existência e 
funcionamento de todas as sociedades. Cada sociedade precisa cuidar da 
formação dos indivíduos, auxiliar no desenvolvimento de suas capacidades 
físicas e espirituais, prepará-los para a participação ativa e transformadora nas 
várias instâncias da vida social [...]. A prática educativa não é apenas uma 
exigência da vida em sociedade, mas também o processo de prover os 
indivíduos dos conhecimentos e experiências culturais que os tornam aptos a 
atuar no meio social e a transformá-lo em função de necessidades econômicas, 
sociais e políticas da coletividade. 

 

Fica também evidente na fala da diretora BD o compromisso da professora e 

o efeito de sua ação com os alunos: o trabalho realizado pela professora é bom, 

contribui para que os alunos aprendam de forma prazerosa, sintam-se motivados e 

não faltem. 

Não há faltas. [...] Outra tarefa é proposta, utilizando imagens de produtos e textos 
publicitários e informativos. A atividade consiste em que os alunos descrevam as imagens e 
depois façam a leitura do texto. Percebe-se que as atividades de descrição oral de objetos 
propiciam que os alunos estabeleçam relações entre o que veem e seus conhecimentos 
prévios - procedimento que facilita a aprendizagem. (SABM2)  

 
 

De acordo com Imbernón (2000), o docente deve compreender seu papel 

como alguém que planifica, facilita a aprendizagem, reflete sobre seu trabalho e 

promove a participação dos alunos em tarefas que articulam o saber intelectual e a 

realidade social. Essa articulação é realizada pela professora: o planejamento  

atende aos interesses dos aluno e os prepara para a vida. 
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A professora, ao responder a questão um (Q1BM), revela sua satisfação e 

tece elogios à educação especial e às mudanças que ocorreram na legislação  que 

propiciaram modificações na percepção dos sujeitos quanto ao papel da educação 

especial. Essas mudanças se refletiram na recuperação e promoveram modificações 

nos conteúdos, formas de avaliação e principalmente na visão que se tem sobre os 

alunos encaminhados à recuperação. 

 

Foi uma das melhores coisas que a educação especial fez. Não rotular nossas crianças. 

(Q1BM) 
 

A mudança de visão que se tinha sobre a educação especial contribuiu para 

que a sala de recuperação não sofresse mais o preconceito e a discriminação que 

antes sofria, pois modificou  a qualidade do atendimento e a imagem dos sujeitos 

envolvidos no processo. 

A professora comenta ainda que: 

 [...] o atendimento foi melhorando muito. Temos que trabalhar o conteúdo que essa criança 
está fazendo em sala de aula, desde onde essa criança parou. (Q1BM)  

 

Este comentário revela o sentimento e visão da professora sobre o seu 

trabalho. Fica também explícita a percepção que a professora tem da necessidade 

de realizar um trabalho diferenciado, motivado por ―um problema a resolver, uma 

crise a solucionar, decisão a tomar, ajuste do funcionamento, formação, construção 

de saberes.‖ (PERRENOUD, 2002).  

Uma reflexão sobre a ação requer do professor a ação de retomar, revisar, e 

também de provocar, instigar, instruir, colaborar, mediar, desenvolver habilidades. 

 

O trabalho docente é a atividade que dá unidade ao binômio ensino-
aprendizagem, pelo processo de transmissão-assimilação ativa de 
conhecimentos, realizando a tarefa de mediação na relação cognitiva entre 
o aluno e as matérias de estudo (LIBÂNEO,1996, p.88). 
 
 

Fica explícita, na afirmação de Libâneo, a importância da participação ativa 

dos sujeitos, tanto do aluno quanto do professor.  

A afirmação feita pela professora ao responder (Q1BM) que o atendimento 

melhorou, pode ser explicada pela sua postura e a prática que realiza:  

  

 A aula começa por um procedimento que se repete diariamente (em todas as aulas 
observadas, ela retoma as relações temporais: o mês anterior, o mês atual, os dias da 
semana) – esse procedimento permite que o aluno se oriente no tempo e espaço. Essas 
retomadas dão aos alunos a oportunidade de fixarem essas noções e à medida que os 
alunos acertam, a professora parabeniza-os: eles contam, ordenam, classificam. (SABM2) 
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O trabalho da professora oferece ao aluno a oportunidade de aprender, por 

meio da repetição de alguns procedimentos e a constante reflexão sobre o processo, 

isto é, por procedimentos  que se repetem, contribuindo assim para a aprendizagem 

do aluno e sua motivação. 

 
A motivação é intrínseca quando se trata de objetivos internos, como a 
satisfação de necessidades orgânicas ou sociais, a curiosidade, a aspiração 
pelo conhecimento; é extrínseca, quando a ação da criança é estimulada de 
fora, como as exigências da escola, a expectativa de benefícios sociais que 
o estudo pode trazer, a estimulação da família, do professor ou dos demais 
colegas. Na aprendizagem escolar, a motivação intrínseca precisa ser 
apoiada, muito frequentemente, na motivação extrínseca, a fim de manter 
de pé o interesse, a atenção e o envolvimento dos alunos no trabalho 
docente (LIBÂNEO,1996, p.88). 

 

As respostas à primeira questão dadas pela professora e pela diretora 

convergem em relação à visão que possuem sobre o processo e à ação dos sujeitos 

envolvidos no trabalho de recuperação. O sentimento de satisfação com o trabalho 

realizado é verificado nas duas respostas e está relacionado ao processo e ao 

resultado obtido.  Fica, portanto, explícita a reflexão e avaliação que a diretora e a 

professora realizam, revelando aspectos relacionados ao atendimento e sua 

qualidade, como também aos procedimentos utilizados e à atitude dos sujeitos. 

Ao responder a primeira questão (Q1BC) a coordenadora pedagógica da 

escola apresenta um outro olhar, que restringe o sucesso da recuperação somente 

ao esforço do professor, eximindo a participação dos educadores da escola, das 

condições que a escola oferece. 

 

Nas escolas complexas, o trabalho do professor depende do seu próprio esforço. (Q1BCP) 

 

A coordenadora pedagógica ignora aspectos importantes como a gestão, 

orientação e o contexto – elementos constitutivos da ação da escola como um todo e 

não somente da professora.  

A quarta questão74 está relacionada a um procedimento que exige a reflexão 

sobre o trabalho, sobre a prática realizada pelos professores e equipe técnica, 

solicitando que descrevam quais são os critérios de encaminhamento e dispensa 

dos alunos da sala de recuperação. A questão envolve, portanto, o procedimento da 

                                                
74

 Questionário da Equipe Técnica e Questionário dos Professores: 4. Quais são os critérios para a 

seleção dos alunos enviados para a SANEE e quais os critérios para serem dispensados? Quais os 
profissionais que opinam sobre esses critérios? 
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avaliação das dificuldades de aprendizagem dos alunos e dos procedimentos 

realizados no encaminhamento e dispensa. 

A resposta da diretora à quarta questão (Q4BD) repete os critérios descritos 

nas Orientações Pedagógicas75 – citados no capítulo 1, produzido pelo 

Departamento Pedagógico da Seduc ao enumerar esses critérios: 

 

Relatório de avaliação pedagógica, preenchido pelo (a) Professor (a) de Educação Básica; 
Registro de avaliação do aluno em seu grupo-classe pelos Serviços de Orientação 
Educacional e de Coordenação Pedagógica; Avaliação do aluno e registros realizados pelo 
(a) Professor (a) da SANEE; Convocação dos pais ou responsáveis pelo (a) Orientador (a) 
Educacional: preenchimento de ficha informativa e autorização do pai ou responsável para 
que o aluno possa frequentar a Sala, após ciência do responsável. (Q4BD) 
 

Essas orientações são oficiais e traduzem as intenções da Secretaria de 

Educação de controlar e dirigir o processo, ainda que possam ser realizadas pela 

escola apenas como um procedimento burocrático e não, necessariamente, com a 

intenção de oferecer a possibilidade de transformar o processo.  

Sendo assim, é necessário ter clareza sobre quais são as intenções dos 

sujeitos: aqueles que dirigem e aqueles que devem cumprir os dispositivos oficiais. 

Por isso, é importante refletir sobre os sentidos que a palavra controle 

adquire: ―verificar, averiguar a conformidade com a norma‖76 e se o cumprimento 

dessa norma garantirá o resultado que se deseja atingir com os alunos na escola. 

Bonniol e Vial (2001, p.92) afirmam que existem diferentes formas de controle, pois 

este é: 

[...] normativo e implica – ou pressupõe e imprime – o respeito às regras 
consideradas boas, por serem transcendentes, indiscutíveis, naturais, 
estabelecidas pela sabedoria do uso ou regulamentares, isto é, impostas 
por um poder superior [...] - Antes de mais nada, essa normatividade é 
lógica.  
 

De acordo com Bonniol e Vial (2001), os sujeitos envolvidos no processo 

podem tomar como natural essa forma de controle, deixando assim de refletir sobre 

o que cabe ou não aos mesmos. É o que se verifica na fala da diretora da escola 

(Q4BD) ao reproduzir a norma estabelecida, sem nenhum comentário sobre este 

controle.  

[...] todo controle é necessariamente político. [...] Assim, a instituição do 
controle tem a finalidade de permitir a manutenção das instituições por meio 
de uma reprodução fiel. No que se refere às condições epistemológicas de 
produção do conhecimento, assim como às condições econômicas e 

                                                
75 Para maiores esclarecimentos ver site da Prefeitura Municipal de Santos. Secretaria de Educação – 
Departamento Pedagógico. Orientações Pedagógicas VI. Disponível em:  
< http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/download.php?view.942>. Acesso em: 5  jan. 2010. 
76 Segundo BONNIOL e VIAL (2001, p.92). 

http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/download.php?view.942
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ideológicas de funcionamento social, a função do controle é a afirmação de 
uma coerência, a vitória da ordem sobre a desordem e a incerteza. Tanto no 
caso de estabelecer a conformidade ou a compatibilidade entre uma 
suposição e fatos reais, entre uma previsão, um diagnóstico, um 
prognóstico e sua prescrição, a realização de um acontecimento, quanto no 
caso de controlar uma situação variável, no sentido de dominá-la, a 
intenção é garantir a manutenção da ordem ou de limitar as conseqüências 
da entropia (BONNIOL e VIAL, 2001, p.93). 

 

Ainda que a direção da escola siga os princípios impostos, sua fala revela 

também conhecimento dos procedimentos adotados pela professora na organização 

de suas atividades – aspecto positivo para a escola, para a professora, e para os 

alunos – pois tem seu trabalho acompanhado e reconhecido,  

Em sua resposta à questão quatro, sobre o encaminhamento à sala de 

recuperação, a diretora repete o que consta nas Orientações Pedagógicas da 

Seduc: ―o diagnóstico é individual ou coletivo e a avaliação é contínua, processual e 

cumulativa”. Quanto ao desligamento, ela afirma que os alunos são desligados da 

recuperação ―quando os motivos que levaram ao atendimento não mais existem”, ou 

seja, revela que a recuperação tem efeitos incidentes diretamente sobre o 

conhecimento do aluno. Sobre o atendimento, a diretora repete o que diz o Caderno 

de Orientações da Seduc:  

 

A formação dos grupos de atendimento especializado dar-se-á por meio da articulação entre 
o (a) professor (a) Especializado (a), o (a) Coordenador (a) Pedagógico (a) e o (a) 
Orientador (a) Educacional da UME. (Q4BD) 

 

 Percebe-se, portanto, que sua resposta reproduz os dispositivos colocados 

enquanto uma política da Secretaria de Educação que, de um lado busca orientar o 

trabalho a ser realizado numa tentativa de melhoria do processo educacional, mas 

que, de outro lado, atua como forma de controle. 

A resposta da coordenadora à questão quatro (Q4BC) vai ao encontro da 

resposta da diretora (Q4BD), pois repete os mesmos dispositivos norteadores da 

Secretaria de Educação - os critérios são coletivos e participam do processo: corpo 

docente e orientador educacional (OE) tanto para inclusão quanto para exclusão do 

aluno da sala. A coordenadora afirma ainda que os resultados positivos ficam 

evidentes,  

 

 [...] quando se percebe a melhor sociabilidade com seu grupo classe, a maior autonomia e 
melhor relacionamento com seus professores. (Q4BC) 

 

A coordenadora expressa a importância dada a aspectos comportamentais e 

sociais dos alunos envolvidos no processo ensino/ aprendizagem e construção de 
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sua autonomia e sociabilidade – os conhecimentos que os alunos dominam 

contribuem para prepará-los para atuar no meio social. Preparo importante, pois 

ajudará o aluno na escola e fora dela.  ―As crianças vão à escola para dominarem 

conhecimentos e habilidades e desenvolverem operações mentais, tendo em vista a 

preparação para a vida social e para o trabalho.‖ (LIBÂNEO, 1996, p.89). 

Em resposta a essa mesma questão (Q4BM) a professora comenta: 

 

As professoras vão observar os alunos e a professora de recuperação também, por volta de 
20 dias para saber os que vão ser encaminhados à recuperação. (Q4BM) 
 

 

A professora revela que se trata de um trabalho conjunto entre as professoras 

da sala regular e da sala de recuperação. Durante esse processo, a professora da 

sala de recuperação vai observar o aluno para identificar qual é o tipo de dificuldade 

que ele apresenta.  Ela ainda pode acompanhar a atividade que é trabalhada na sala 

regular e refletir sobre o significado dado pelo aluno à atividade e se esta vai ao 

encontro da necessidade do aluno. 

O processo diagnóstico do aluno não é algo simples, pois, muitas vezes, o 

professor em sala de aula suspeita de que algo não está bem com um aluno, mas 

não sabe ao certo qual é a dificuldade de aprendizagem que ele apresenta; por isso 

é importante que o professor da sala de recuperação observe o processo na sala 

regular e depois também faça o diagnóstico. A participação e acompanhamento da 

professora de recuperação é algo pouco comum, pois normalmente o 

encaminhamento é feito pela professora da sala regular e a equipe técnica.  

Tendo em vista o diagnóstico e os resultados das avaliações, a professora 

propõe atividades diferenciadas para os alunos. As atividades geralmente 

apresentam um componente lúdico na sequência produzida pela professora – 

aspecto que deve ser comentado, pois é um elemento que contribui para a 

motivação e aprendizagem do aluno:  

 

Elas começam a aprender de uma maneira mais lúdica, de outra forma e que elas 
conseguem superar aquela dificuldade. (Q4BM) 

 

Pela resposta da professora, é possível perceber sua preocupação em criar 

situações diversificadas para superar as dificuldades. A afirmativa permite observar 

na expressão ―de outra forma‖ que a professora busca modos diferentes de ensinar 

procedimentos que ajudarão mais tarde o aluno a resolver problemas que se 

apresentem. 
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Em várias oportunidades pude verificar esse tipo de atividade presente na 

sala de recuperação, conforme consta no diário de campo: 

 

A atividade é proposta ao grupo e envolve a operação multiplicação: fazer de conta que 
darão um presente a uma pessoa. Cada um deles vai escolher um brinquedo para os alunos 
presentes (7) na classe. A professora sugere que comprem 7 brinquedos iguais. Dessa 
forma, a professora vai dando as orientações e fazendo perguntas para que os alunos 
reflitam - assim ela vai ajudando os alunos a organizarem as ideias. Os alunos vão 
respondendo individualmente e acertando. A professora também efetua uma operação, 
porém faz a conta errada para ver se os alunos percebem.  Alguns percebem e outros não. 
A professora refaz a conta junto com os alunos para que eles observem o procedimento. 
(DCBM7) 

 
Os procedimentos utilizados pela professora desafiam os alunos a pensar, a 

tentar resolver a situação-problema, construindo um percurso que é retomado por 

eles quando a professora erra propositadamente. Fica claro na atividade proposta 

pela professora, a preocupação que os alunos se apropriem do conhecimento que 

faz parte da atividade, gerando interesse e a realidade dos alunos, motivando-os a 

participar dela e facilitando a compreensão de seus significados. 

Zabala (1999) explica que a aprendizagem de conteúdos procedimentais 

envolve: realização de ações ordenadas e com finalidade, exercício, reflexão sobre a 

atividade e aplicação em contextos diferenciados. 

A ação da professora revela, portanto, um plano que propõe um desafio para 

o aluno que o levará a assimilar procedimentos relacionados ao conceito de 

multiplicação. 

 

Concretamente, ensinar é desencadear um programa de interações com um 
grupo de alunos, a fim de atingir determinados objetivos educativos relativos 
à aprendizagem de conhecimento e à socialização. [...] A tarefa do 
professor consiste, grosso modo, em transformar a matéria que ensina para 
que os alunos possam compreendê-lo e assimilá-lo (TARDIF, 2002, p.118-
120). 
 

 Trata-se de um saber que é construído pelo professor ao longo de sua 

trajetória e de seu processo de formação. 

Quanto à dispensa do aluno, a professora revela que o critério está 

relacionado aos resultados obtidos por eles na recuperação e com o professor da 

sala regular:  

 

O processo da saída é decidido pela professora da sala regular e a da recuperação, além da 
coordenadora e da orientadora que ficam com as fichas e relatórios de avaliação. (Q4BM) 

 

 As respostas dadas pela diretora, coordenadora e professora convergem, pois 

apresentam aspectos que vão ao encontro das ações efetivamente realizadas pela 
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professora em sala de aula e que foram por mim observadas no diário de campo e 

nas sínteses das aulas. 

A resposta da professora BM à quinta77 questão, em relação à avaliação de 

seus alunos, deixa claramente exposta uma prática avaliativa formativa: 

Eu avalio diariamente e eu converso muito com as crianças e sempre digo para os pais que 
eu não tenho filhos e acho que no momento, para mim, é como se eles fossem um pouco 
meus. Tudo o que eu faço,tudo o que eu converso, eu observo o que eu acho que está 
certo, o que eu acho que está errado, as atitudes que eles têm, o conteúdo dado lógico, 
porque agente vai observar no dia a dia e a SANEE abrange tudo, então não é só o 
conteúdo específico, tem todo um contexto. Observo o aluno como um todo. A postura do 
aluno perante todas as atividades propostas e aos colegas. (Q5BM) 

 

Vê-se, portanto, a professora observar os conceitos assimilados pelo aluno, 

os procedimentos que utiliza no processo de resolução das situações apresentadas 

e até as atitudes que eles têm diante daquilo que lhe é proposto. 

A sexta pergunta78 identifica as mudanças no trabalho da recuperação que a 

equipe técnica sugere para melhorar a aprendizagem dos alunos. É preciso 

comentar que as respostas dadas pela diretora (Q6BD) e coordenadora (Q6BC) 

foram sucintas e apontaram dois aspectos.  

A primeira sugere a presença de uma equipe multidisciplinar na escola. 

Um trabalho multidisciplinar com a presença de Psicólogos, Psiquiatras e Assistentes 
Sociais também viriam contribuir, em muito, para o sucesso na aprendizagem dos nossos 
alunos. (Q6BD) 
 

A segunda sugere a formação em serviço.  

 

Formações ´in loco´ com subsídios quanto a possíveis dados (e soluções) clínicos. (Q6BC) 
 

As respostas são diferentes, mas visam à possibilidade de melhorar o 

atendimento oferecido. Essas sugestões poderiam complementar os serviços 

oferecidos aos alunos, e assim possibilitar aos professores a melhoria de seu 

trabalho, garantindo, em certa medida, as trocas entre os pares.  

Essa mesma pergunta (questão sete do questionário dos professores) é feita 

com o objetivo de identificar se ela proporia modificações, visando à melhoria da 

aprendizagem dos alunos. A professora afirma:  

                                                
77

 Questionário/Entrevistados Professores – Questão 5: Como você avalia seusalunos? 
Queestratégias você utiliza no desenvolvimento do seu trabalho? 
78

 Questionário da Equipe Técnica: 6. Em sua opinião, o que precisaria mudar no trabalho da SANEE 
para obter maior êxito na aprendizagem dos alunos? 
Questionário dos Professores: 7. Em sua opinião, o que precisaria mudar no trabalho da SANEE, 
para obter maior êxito na aprendizagem dos alunos? 
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Eu não mudaria nada. Faço com amor o que eu faço, então, o que eu gostaria é, gostaria 
que eles aprendessem o melhor, mas eu sei que eles estão aprendendo. Se nós não 
acreditássemos nos limites, se nós não acreditássemos na capacidade deles de alcançar 
esses limites nós não teríamos feito educação especial. E eu fiz com amor, então eu acho 
que não tem que mudar nada. O bonito de viver é isso. É a gente saber que na vida 
ninguém é igual. Todo mundo é igual, mas todo mundo é diferente. Todo mundo tem suas 
diferenças a gente tem que saber respeitar para ser respeitado, para isso então eu não 
mudaria nada. (Q7BM) 
 

A resposta da professora enfoca outros aspectos, revelando um profundo 

amor à profissão e aos alunos. Vai, entretanto, além do amor, na sua competência 

pedagógica – ela faz um trabalho diferenciado.  Esse trabalho se concretiza nas 

ações realizadas em sala de aula junto aos alunos: desde o momento em que ela vai 

à sala regular para observar os alunos passíveis de encaminhamento à 

recuperação, ao acompanhamento dado em sala de aula e às atividades que 

proporciona para eles relacionarem os conteúdos escolares ao seu dia a dia, 

visando a uma formação global, integral do aluno.  

 

A formação integral do indivíduo é meta ser alcançada. Ao canalizar a 
afetividade para produzir conhecimento, o professor desempenha o papel 
do mediador entre o aluno e esse conhecimento, ampliando suas 
possibilidades de obter sucesso em suas ações. O professor deve apreciar 
e valorizar o esforço de cada aluno, motivando, elogiando, incentivando, em 
especial a criança e o adolescente, não exigindo deles o que exigiria de um 
aluno adulto (ALMEIDA; MAHONEY, 2009, p. 65-66). 

 

4.1.3 Categoria: interação 

 

Na categoria interação79, identifico de que forma alunos, professores e equipe 

técnica interagem. Esta categoria foi objeto de interpretação e análise nas questões 

1 e 2 (equipe técnica), nas questões 2 e 4 (professores) e na síntese das aulas 

(SABM1), (SABM6), (SABM7). 

        

                                                
79

 Segundo Houaiss e Villar (2008, p. 429) interação significa ―influência ou ação mútua entre coisas 
e/ou seres [...]‖. 
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Tendo em vista os significados construídos pelos seres humanos durante 

acontecimentos e situações sociais, ou seja, significados construídos por meio de 

interações, busquei evidências dos tipos de interação que ocorrem entre 

professor/aluno; aluno/aluno; professor da recuperação/professor classe regular; 

professor da recuperação/equipe técnica, pois entendo que a interação é um dos 

princípios fundamentais do processo da recuperação, já que é um dos aspectos que 

influencia o processo. Esclareço inicialmente que a categoria interação foi se 

materializando nas respostas dos sujeitos e observações e sínteses das aulas. 

Na síntese da aula da professora BM, esse processo é constante, pois a troca 

que ocorre entre professora e alunos influencia o processo ensino/aprendizagem. 

Morales (2006) afirma que há dois tipos de interação: relação de comunicação mais 

pessoal que reconhece os êxitos reforça a autoconfiança e o respeito, expressa 

afetividade; relação de orientação própria ao estudo que está relacionada ao papel 

do professor quando cria e comunica de uma forma facilitadora do aprendizado.  

 

A interação professor/aluno é bastante acentuada: os alunos opinam sobre as atividades, 
sobre a ordenação das atividades e sua participação. A atividade começa com a professora 
conversando com os alunos e fazendo perguntas sobre diferentes temas, mas que estão 
inter-relacionados. Os alunos respondem sobre o passado e o futuro, e eles vão fazendo 
observações e comparações sobre: dinheiro, moradia, carro, campainha da casa, animal de 
estimação, antônimos, sinônimos etc. A interação propicia que a professora vá avaliando a 
compreensão das crianças e acrescentando novos assuntos e, assim, obtendo a atenção 
dos alunos. As tarefas vão sendo orientadas pela professora e quando surgem dúvidas, ela 
esclarece. Assim a professora redireciona a atividade e responde às necessidades dos 
alunos. (SABM1) 

 

A professora cria situações para que os alunos se sintam livres para opinar e 

participar da organização da aula. Dessa forma, ela cria um clima adequado à 

participação dos alunos: eles conversam, ela introduz assuntos que levam os alunos 

a pensar sobre temas diferentes, estabelecendo relações entre o que já viram, 

conhecem e estão a conhecer – a interação ocorre entre aluno/aluno, 

aluno/professora e os novos conhecimentos. A professora age como facilitadora e 

orientadora do estudo, conforme o pressuposto de Morales (2006). O outro tipo de 

interação também ocorre, pois ela dá atenção, escuta, auxilia no momento em que 

dúvidas surgem. Por isso, o professor deve partir do nível de desenvolvimento do 

aluno, e fazê-Io progredir, assegurando a realização de aprendizagens significativas 

no sentido dado por Ausubel (1973), vinculando o novo que deve ser apreendido aos 

conhecimentos prévios do aluno.  
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Em função dessas trocas, o aluno passa por uma série de transformações: 

―todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, 

no nível social, e, depois no nível individual; primeiro, entre pessoas 

(interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica).‖ (VYGOTSKY,  

1994, p. 75). 

 

[...] Quando têm dúvidas, pedem ajuda da professora que, prontamente, faz perguntas que 
levam o aluno a raciocinar e chegar em seguida, a um resultado. A professora parabeniza 
os alunos. Fica evidente a preocupação da professora em ajudar os alunos, usar materiais 
diversificados e do cotidiano dos alunos, além do cuidado em atender individualmente os 
alunos. Ao final, os alunos organizam as atividades e as guardam. (SABM6) 
 

Na síntese da aula de BM (SABM6), observo novamente a interação 

ocorrendo: tanto os alunos quanto a professora estão abertos à interação, há 

empatia, afetividade entre eles, aspecto que facilita a aproximação. Fica claro que o 

conhecimento pressupõe uma relação envolvendo o sujeito que conhece/aprende, o 

conhecido e o mediador que facilita a apropriação do conhecimento.  

O envolvimento, o comprometimento e interação da professora com os alunos 

e a escola são percebidos e reconhecidos pela diretora (Q1BD) quando esta 

responde à questão um80.  

 

A Professora do período da manhã, que acompanhou os alunos com necessidades 
especiais do 4º ano A (2009) é muito envolvida com os alunos atendidos e faz uma extensão 
do seu trabalho aos demais educandos da(s) classe (s), participando de atividades e 
projetos com o coletivo, tornando natural e prazerosa a frequência dos alunos na SANEE. 

(Q1BD)  
 

A resposta da diretora evidencia as ações da professora como elemento da 

escola, que contribui para o desenvolvimento das atividades escolares, cumprindo 

sua função como agente do processo ensino/aprendizagem. Ela transforma a escola 

e a sala da recuperação num lugar de possibilidades de aprendizagens pela 

interação entre alunos/educadores e alunos/alunos. Fica claro que a mediação 

pedagógica está relacionada à atitude, ao comportamento do professor enquanto 

desencadeador da aprendizagem, pois deve propiciar as condições de 

aprendizagem, criando o clima adequado para que essas ocorram.  

A qualidade da interação fica evidente no diálogo existente entre direção e 

professora. Quando a professora solicita materiais à diretora e ela os providencia, 

                                                
80

 Questionário da Equipe Técnica - Questão1. Você se sente satisfeita com o trabalho desenvolvido 
pelos professores da SANEE? Comente. 
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atende a uma necessidade que se coloca. De acordo com a resposta da diretora à 

questão dois81: 

 

Materiais da sala de recuperação atendem às reivindicações das professoras, e 
desenvolvimento das atividades. (Q2BD) 
 

Este fato pode ser comprovado se confrontado com a resposta da professora 

à mesma questão82. 

 

Nós temos o material da escola. O material é solicitado com antecedência para a Direção da 
escola. (Q2BM) 
 

De fato, a professora solicita o material à direção da escola e esta 

disponibiliza o material necessário, cumprindo seu papel enquanto gestora. O fato 

de a diretora atender à professora revela que a comunicação entre elas é eficaz. 

Paro (1996, p.18 -19) afirma que a administração é a ―utilização racional de 

recursos para a realização de fins determinados‖. Tais recursos envolvem, segundo 

o autor, ―os elementos materiais e conceituais que o homem coloca entre si e a 

natureza para dominá-la em seu proveito‖, assim como ―os esforços despendidos 

pelos homens e que precisam ser coordenados com vistas a um propósito comum‖. 

Nas aulas observadas, identifiquei que a interação é uma constante, pois é 

fundamental que o professor tenha acesso ao que o aluno já sabe e o que precisa 

aprender, conforme os princípios postulados por Vygotsky (1994). 

A interação também é observada quando a professora acompanha o 

processo e vai avaliando os alunos. 

 

A gente tem o retorno muitas vezes automático por estar em contato diariamente com eles e 
com as professoras. Então, caso as notas melhorem, e dentro dessas notas, não é uma 
nota 100% mas que a gente vê que melhoraram as notas, que a gente vê que ela teve um 
esforço muito grande e até mesmo pra trabalhar a autoestima então ela pode ser 
dispensada, desligada da sala. (Q4BM) 

 
  A relação professor-aluno é uma condição do processo de aprendizagem, 

pois essa relação dá sentido ao processo educativo. Nota-se, portanto, que a 

interação ocorre com intuito de identificar o que os alunos sabem e suas dificuldades 

ou dúvidas. Esse comportamento fica explícito na resposta da professora à questão 

                                                
81

 Questionário da Equipe Técnica - Questão 2. Você considera o ambiente e os materiais disponíveis 
para realizar o trabalho da SANEE adequados e suficientes para o desenvolvimento do processo 
ensino/aprendizagem? O que você citaria para melhorá-los? Comente. 
82

 Questionário/Entrevista dos Professores - Questão 2. Você considera o ambiente e os materiais 
disponíveis para realizar o trabalho da SANEE adequados e suficientes para o desenvolvimento do 
processo ensino/aprendizagem? O que você citaria para melhorá-los? Comente. 
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quatro83, quando esta explica como acompanha e avalia o aluno para depois 

dispensá-lo da recuperação. Ela explica que é por meio do contato diário, do 

esforço, da melhoria das notas que dispensa os alunos. Sendo assim, o ensinar e o 

aprender transcorrem dos vínculos entre as pessoas e inicia-se no âmbito familiar. A 

base desta relação vincular é afetiva, pois é por meio de uma forma de comunicação 

emocional que os sujeitos aceitam uns aos outros e dão acesso ao professor e ao 

processo de aprendizagem (VYGOTSKY, 1994).  

As relações que são construídas no ambiente escolar envolvem, portanto, 

aspectos emocionais, intelectuais e sociais. A escola é um local de interações e 

caracteriza-se como um dos lugares que propiciam a reflexão sobre a realidade e 

também em que se inicia a sistematização do conhecimento que é socialmente 

construído.  

A sala de aula é o lugar do diálogo, pois propicia negociações, local em que 

são administrados os conflitos que podem surgir a partir do novo, diante daquilo que 

não se conhece ou não se domina totalmente, e que são apresentados aos alunos 

na forma de situações-problema. Estas situações motivam os alunos e assim eles 

entram em interação, envolvendo-se em  discussões, pois se sentem mobilizados 

pelas estratégias que o professor utiliza em classe. Esse tipo de situação foi por mim 

observado durante a aula da professora BM: 

 

A aula começa pela retomada dos dias da semana. A atividade é proposta ao grupo envolve 
a operação multiplicação: fazer de conta que darão um presente a uma pessoa. Cada um 
deles vai escolher um brinquedo para os alunos presentes (7) na classe. A professora 
sugere que comprem 7 brinquedos iguais. Dessa forma, a professora vai dando as 
orientações e fazendo perguntas para que os alunos reflitam - assim ela vai ajudando os 
alunos a organizarem as ideias. Os alunos vão respondendo individualmente e acertando. 
Fica evidente a preocupação da professora em contextualizar a atividade, manter a 
interação professor/aluno e atendê-los individualmente. A professora também efetua uma 
operação, porém faz a conta errada para ver se os alunos percebem.  Alguns percebem e 
outros não. A professora refaz a conta junto com os alunos para que eles observem o 
procedimento. (SABM7) 
 

FREIRE (1996, p.96), afirma que o bom professor envolve afetivamente seus 

alunos e cria uma situação-desafio, propícia à aprendizagem: 

 

O bom professor é o que consegue, enquanto fala trazer o aluno até a 
intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio 
e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam 
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porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem 
suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. 

 

Sendo assim, o cansaço é positivo e revela o predomínio de ações que 

produzem reações no outro e desencadeiam a aprendizagem. 

Verifico também que há interação quando a professora da recuperação 

comenta sobre a conversa que teve com a orientadora educacional e depois com os 

pais, ao responder à questão quatro:  

 

Os professores vão avaliar, e conversar comigo, vão passar as dificuldades deles e eu 
passo para a Orientadora Educacional (OE) da escola e avaliamos. Chamamos os pais 
desses alunos e passamos as dificuldades. Caso eles entendam e concordem com essa 
frequência dos alunos, explicamos que esta sala não é um castigo, pelo contrario, é um 
privilégio. (Q4BM) 

 
De acordo com Perrenoud (2000b), o professor deve informar e envolver os 

pais sobre o processo por que passa o aluno: consiste em negociar, ouvir e 

compreender o que os pais têm a dizer, solicitando sua participação no processo de 

acompanhamento da aprendizagem de seu filho. O professor age sobre o aluno para 

buscar desenvolver o gosto pela aprendizagem: criando situações em que os alunos 

possam movimentar-se, pedir ajuda aos colegas; estimulando os alunos, elogiando 

seus progressos e incentivando seus esforços. 

 
 

4.1.4 Categoria: causas das dificuldades dos alunos encaminhados à 

recuperação na visão dos professores e da equipe técnica 

 

A presente categoria tem o objetivo de identificar as causas das dificuldades 

de aprendizagem dos alunos encaminhados para a recuperação e a interpretação foi 

subsidiada pela análise da questão 5 (equipe técnica), da questão 6 (professores) e 

sínteses das aulas (SABM3) e (SABM4).  
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As causas das dificuldades de aprendizagem dos alunos é uma questão que 

vem sendo estudada na área da saúde e da educação, pois interessa a ambas. Na 

área da educação, há vários estudos sobre o assunto numa tentativa de identificar, 

descrever e indicar caminhos para a solução dos problemas.  

Um aluno com dificuldades de aprendizagem não pode ser considerado uma 

criança incapaz, pois enfrenta muitos obstáculos na escola, mas demonstra 

curiosidade e vontade de aprender apesar de, às vezes, apresentar inquietação ou 

incapacidade de prestar atenção durante a tarefa, dificultando sua compreensão.  

Transtorno de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem específica 
(learning disabilities) se define como "um transtorno em um ou mais dos 
processos psicológicos básicos implicados na compreensão ou no uso da 
linguagem falada ou escrita, que pode se manifestar em uma habilidade 
imperfeita para escutar, falar, ler, escrever, soletrar ou fazer cálculos 
matemáticos" [...] (SAMPAIO, 2009, p.90, grifo do autor). 

 

A aprendizagem é um processo complexo e que impõe variáveis, algumas 

intrínsecas e outras extrínsecas ao aluno, que são dinâmicas e, por isso, para 

explicar as dificuldades de aprendizagem é necessário levar em conta os aspectos 

orgânicos, psicológicos, sociais, sem reduzir a importância de cada um deles e suas 

relações.  

Os problemas de aprendizagem podem ocorrer quando são utilizadas 

metodologias  inadequadas às necessidades dos alunos, como também podem 

ocorrer por: privação cultural e econômica, ausência de formação docente 

continuada e adequada às suas necessidades, não planejamento das atividades, ou 

até mesmo desconhecimento da realidade cognitiva dos alunos. Para Sampaio 

(2009), é preciso reconhecer que não há uma adaptação curricular à realidade 

socioeconômica do aluno. 

A questão cinco84 da equipe técnica aborda os procedimentos relacionados à 

identificação dos tipos de dificuldades que os alunos apresentam: cognitivas, 

comportamentais, afetivas ou de outra natureza, que são identificadas pelas 

professoras e, posteriormente, comunicadas à equipe técnica. Dificuldades que 

devem ser trabalhadas pela escola para ajudar os alunos a superá-las.  

No entanto, é preciso ter cautela ao identificar e encaminhar um aluno para a 

recuperação por apresentar dificuldades na aprendizagem. É necessário que vários 

fatores sejam analisados.  
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 Questionário da Equipe Técnica: 5. Para você, quais são as causas da não aprendizagem dos 
alunos encaminhados para a SANEE? Comente. 
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Em se tratando da rede municipal de Santos, a orientação oficial sobre as 

dificuldades de aprendizagem são encontradas nas Orientações Pedagógicas da 

Seduc85 que estabelecem que a prática educativa deve propor alternativas no 

currículo regular para atendimento individualizado, fazendo adaptações nos 

objetivos, conteúdos, critérios e procedimentos de avaliação, atividades e 

metodologias para atender às diferenças individuais dos alunos. Essas orientações 

são respeitadas pela escola quanto aos encaminhamentos e procedimentos 

adotados.  É o que verifico nas respostas obtidas. 

A resposta da diretora à questão cinco (Q5BD) deixa evidente a função que 

tem o professor em identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade, que eliminem as barreiras para a participação dos alunos, 

considerando as suas necessidades específicas. No entanto, a diretora menciona 

novamente as Orientações Pedagógicas da Seduc, seguindo a normativa oficial. 

Antes, porém, de concluir sua resposta, acrescenta que: 

 

 Os alunos apresentam defasagem ou dificuldade acentuada na aquisição de 
conhecimentos, em virtude de problemas de ordem pessoal/familiar, faltas motivadas por 
doença ou traumatismos, omissão da família, falta de estímulo nas atividades. (Q5BD)  

 

É possível observar na resposta da diretora alguns aspectos que identificam o 

aluno e a família como responsáveis pela dificuldade, como também aponta a 

possibilidade de que o aluno tenha dificuldade por ―falta de estímulo nas atividades‖; 

porém não é possível afirmar se essa ―falta de estímulo nas atividades‖ refere-se às 

atividades realizadas no ambiente escolar ou familiar. 

É preciso considerar a possibilidade de que a escola e, até mesmo o 

professor, tenham certa responsabilidade em relação à não aprendizagem do aluno. 

O que se vê constantemente é a responsabilização somente do aluno e não das 

demais pessoas envolvidas no processo. 

 

Tanto é perverso atribuir somente aos aprendizes  a "culpa" por seus 
insucessos, isentando o papel dos educadores e da ideologia dominante, 
quanto é perverso negar que possam ter, eles próprios, algumas 
dificuldades que precisam ser consideradas, com vistas a minimizá-las ou 
eliminá-las. [...] Admitir a existência de um distúrbio de aprendizagem no 
aluno não implica "absolver" o sistema educacional de suas 
responsabilidades. Ao contrário, caracteriza-se como mais um desafio para 
o aprimoramento das respostas educativas das escolas, estimulando-as a 
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identificar e remover barreiras para a aprendizagem de todos os alunos, 
com ou sem deficiência, com ou sem distúrbios de aprendizagem! 
(CARVALHO, 2006, p.75, grifos do autor). 

 
Percebe-se que a visão de Carvalho (2006) equilibra as diferentes frentes de 

prováveis insucessos, admitindo a importância de encontrar soluções para o 

problema, mas não isentando os envolvidos de suas responsabilidades.  

A resposta da coordenadora BC sobre as causas da não aprendizagem dos 

alunos encaminhados para a recuperação aborda apenas questões familiares, ou 

seja, a percepção que a coordenadora tem a esse respeito é de que: 

 

[,,,] sempre passam por questões do pretérito familiar. (Q5BC) 

 

Trata-se de uma visão, de certa forma, unilateral, pois somente considera 

questões anteriores à escola e relacionadas à família, eximindo a escola como 

eventual causa das dificuldades de seus alunos.   

A resposta da professora a essa pergunta86 (Q6BM) aponta aspectos sociais 

e psicológicos do aluno, especificamente relacionados à sua exposição à violência. 

A professora relaciona as dificuldades ao tipo de vida a que as crianças são 

submetidas. 

 

 As crianças têm dificuldades de aprendizagem. Muitas delas porque não têm uma 
orientação adequada, têm estrutura familiar totalmente errada, moram em lugares que 
ninguém gostaria de morar, não têm uma mesa para fazer uma lição de casa, vão fazer a 
lição sentadas no chão e vão dormir com tiroteio. (Q6BM) 

 

A resposta dada pela professora BM apresenta detalhes que não foram 

citados pela coordenação ou direção da escola e são fatores que podem interferir na 

aprendizagem dos alunos.  

A diretora e a coordenadora enfocam os aspectos familiares enquanto a 

professora enfatiza o contexto socioeconômico. Mas, tanto a equipe técnica quanto 

a professora, não se detêm especificamente nos procedimentos metodológicos e 

estratégias de ensino ou na escola, embora a professora considere as condições em 

que vivem e os recursos que as crianças não possuem. 

 Nas observações feitas em sala de aula, foi possível perceber nas ações da 

professora encaminhamentos que revelam a intenção de despertar o interesse do 

aluno por aprender, aguçando sua curiosidade, reforçando os conceitos via uma 
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 Questionário/Entrevista dos Professores: 6. Para você, quais são as causas da não aprendizagem 

dos alunos encaminhados para a SANEE? Comente. 
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pedagogia diferenciada, visando à superação das dificuldades encontradas pelos 

alunos.  

A ação da professora é, portanto, fundamental para que isso ocorra. O 

professor é uma fonte de estímulo aos alunos, pois deve oportunizar situações que 

incentivem os alunos a buscar respostas, soluções e resolver situações-problema. O 

estímulo é algo externo que impulsiona o indivíduo e o leva a agir. Segundo Bzuneck 

(2001), podem-se observar os efeitos da motivação87 do aluno quando ele se 

envolve nas tarefas.  

O envolvimento e a motivação apontados por Bzuneck (2001) ficam visíveis 

na sala da professora BM, quando ela acompanha o processo de aprendizagem e 

procura sanar as dúvidas dos alunos: 

 
A professora explica e uma aluna pergunta se precisam numerar as linhas. A professora 
prontamente responde e explica que devem por o nome na folha e caso tenham dúvidas 
devem levantar a mão. A professora vai de carteira em carteira tirando as dúvidas, mas não 
dando respostas prontas aos alunos, mas estimulando-os a tentar escrever as palavras. A 
atividade é contextualizada e apresenta uma sequência relacionada à comemoração que 
ocorrerá na escola: Festa Junina. O atendimento a dúvidas é individualizado e a classe é 
sempre organizada em grupo. (SABM4)  

 
Conforme propõe Perrenoud (2000a), uma pedagogia diferenciada deve ser 

pensada em relação ao aluno e ainda levar em consideração suas condições de 

aprendizagem. Uma pedagogia diferenciada exige do professor uma atividade 

fecunda, uma reflexão sobre a relação entre o seu saber e a sua prática, entre o seu 

saber e o conhecimento do aluno, além de exigir também imaginação e talento para 

criar as condições necessárias à aprendizagem.  

Para Perrenoud (2000b, p.114), ―[...] educar, é antes de tudo, mobilizar o 

aluno para que se torne um aprendiz. Supõe dispositivos didáticos precisos, a 

constante observação formativa, a organização e gestão eficaz da classe.‖  

Esse tipo de trabalho diferenciado é visto na sala de recuperação da 

professora BM quando propõe uma atividade que mistura materiais, estratégias e 

retoma conceitos e procedimentos que já foram vistos antes, mas que, na retomada, 

são apresentados de forma diferenciada, utilizando o jogo, por exemplo. 

 

Outra tarefa é proposta: leitura, mas é interrompida, pois o barulho do ambiente externo 
prejudica o andamento da atividade. Depois, é retomada e o aluno que apresenta 
dificuldades na leitura (L), vai lendo e sendo incentivado pela professora. Passam, a seguir, 
a uma atividade lúdica: pintura das palavras no caça-palavras. Dessa forma, os alunos têm 
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a oportunidade de colocar seus sentidos em atividade e retomar palavras que estavam 
presentes no texto lido: a interação dos alunos com os conceitos estudados. (SABM3)  

 

A atividade proposta pela professora, via jogo, ativa e desenvolve os 

esquemas de conhecimento. Por meio dela, o aluno aprende a observar, identificar, 

comparar, classificar, conceituar, relacionar e inferir, como também aprende a 

planejar, fazer previsões, registrar, contar, trocar informações, escrever e aprender 

com os outros colegas, pois a atividade pode ser realizada em grupo e/ou 

individualmente. Dessa forma, a professora cria, ao mesmo tempo, uma atmosfera 

de desafio e de colaboração entre todos e, quando surgem as dúvidas, ela media as 

situações, esclarecendo e incentivando os alunos.  

O procedimento da professora vai ao encontro da necessidade do aluno e põe 

em prática uma ação que ela defende e acredita, conforme foi dito na questão um e 

fica explícito também nesta questão como forma de interferir nas dificuldades dos 

alunos. 

 

4.1.5 Categoria: ambiente e estrutura física 
 

Na categoria ambiente e estrutura física, busquei identificar a visão dos 

professores e da equipe técnica das escolas sobre o espaço físico e os materiais 

disponíveis na sala de recuperação, e de que forma estes podem contribuir para a 

aprendizagem. Procurei também identificar se há alguma sugestão para a melhoria 

tanto dos ambientes quanto dos materiais utilizados. Esta categoria foi objeto de 

interpretação e análise na questão 2 (equipe técnica), na questão 2 (professores), no 

diário de campo (DCBM1, DCBM3) e na síntese das aulas (SABM1). 

 

As respostas dadas pela diretora e coordenadora da escola à segunda 

pergunta apontam a inadequação do espaço físico da sala de recuperação. 
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Na resposta da diretora à questão dois88 (Q2BD), identifico que ela tem 

consciência da não adequação do espaço da sala de recuperação:  

 

Lamentavelmente não contamos com uma sala com as dimensões ideais para o 

desenvolvimento do trabalho na Sala. A sala de recuperação é próxima da área de aulas de 

Educação Física e recreio. (Q2BD) 

 A diretora da escola não explicita exatamente o que para ela não é ideal, 

ficando um pouco vaga a resposta. Quanto à proximidade da área das aulas de 

educação física e recreio, observei que o barulho é uma constante, ou seja, o 

silêncio que deveria ocorrer, para que as aulas de recuperação transcorressem de 

forma a propiciar a aprendizagem, não existe. Este espaço, portanto, não foi 

planejado para esse fim. A estrutura física da escola, assim como sua organização e 

manutenção revela muito sobre o que ocorre nela. Entendo que se o espaço físico é 

planejado, contribui positivamente para a interação, aprendizagem e concretização 

dos objetivos. 

 Com relação aos materiais da sala, a diretora da escola afirma que: 

Materiais da sala de recuperação atendem às reivindicações das professoras, e 

desenvolvimento das atividades. (Q2BD) 

 

A resposta revela que a direção procura atender ao que é solicitado pelas 

professoras, a fim de que possam desenvolver seu trabalho, cumprindo assim sua 

função como gestora. 

 Com relação à implantação de melhorias, a diretora deixa claro que isso não 

é possível devido à falta de espaço físico: 

 

Com certeza gostaríamos que as Professoras dispusessem de ambiente mais amplo, de 
modo a proporcionar maior mobilidade aos alunos e não tão próximo da área de aulas de 
Educação Física e recreio, pois a movimentação dos alunos é muito grande. Porém, não 
contamos com espaço livre, haja vista que a escola está com a sua capacidade total de 
salas utilizadas, não tendo como disponibilizar local mais amplo. (Q2BD) 
 

 Ela não faz qualquer menção aos materiais em sua resposta. Posso inferir 

que estes são considerados por ela suficientes e adequados.  

A resposta dada pela coordenadora da escola à questão dois cita também a 

inadequação do espaço e o barulho, mas não faz menção aos materiais: 
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 Questionário da Equipe Técnica- Questão 2:  Você considera o ambiente e os materiais disponíveis 

para realizar o trabalho da SANEE adequados e suficientes para o desenvolvimento do processo 
ensino/aprendizagem? O que você citaria para melhorá-los? Comente. 
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Ambientes não adequados, nem suficientes; a sala é minúscula, recebe muito barulho 

externo e cheira a mofo. (Q2BC) 

 

Faz parte das atribuições da coordenadora estar junto aos professores, 

indicando caminhos e propondo soluções. No entanto, não há indício em sua 

resposta de uma proposta que ajude a melhorar essa situação.  

Paulo Freire (1991, p.33) observa que a escola deve ter condições para 

atender bem a todos, educadores e educandos: 
 

Condições materiais condignas — salários decentes, as escolas 
conservadas, reparadas em tempo, agilização das medidas burocráticas 
indispensáveis ao bom funcionamento das escolas. Respeito aos 
educadores, aos educandos, a todos. Como, porém, revelar respeito às 
crianças, aos educadores e às educadoras, à direção da escola, às 
merendeiras, aos zeladores, aos país, às mães, à comunidade local, se as 
escolas vão se deteriorando dia a dia, ameaçando a saúde, a paz de todos, 
apesar da insistência com que as diretoras solicitam durante meses o 
indispensável reparo da escola? Como ensinar e aprender com alegria 
numa escola cheia de poças d'água, com a fiação ameaçadoramente 
desnuda, com a fossa entupida, inventando enjoo e náusea? 

 

No diário de campo faço uma observação de que o barulho externo (recreio) 

atrapalha a atividade desenvolvida na sala de recuperação: 

 

[...] Vão fazer um exercício de concentração. Os alunos colocam a pedido da professora o 
recorte do domingo na outra folha de caça palavras – dengue. O PHMT foi o ultimo que leu. 
TKSO continua na folha entregue. A professora explica o que é proliferação. LOP continua.  
Obs.: a professora parou a aula porque era hora do recreio lá fora e o barulho era muito 
grande: não foi possível escutar o aluno LSFC. A professora vai explicando e falando mais 
alto que o normal para a classe ouvir. LOP continua. [...] A professora diz que a leitura é um 
hábito e é preciso ler em qualquer lugar. (DCBM3) 
 

 O exercício proposto pela professora BM é interrompido pelo barulho externo 

prejudicando o processo ensino/aprendizagem, que exige boas condições acústicas 

para que os sujeitos que estão na sala de aula não tenham que fazer muito esforço 

vocal – esforço que a professora precisou fazer para ser ouvida por seus alunos. Os 

prejuízos para a aprendizagem também podem ocorrer, uma vez que os alunos, não 

compreendendo as orientações da professora, ficam inquietos e podem não 

desenvolver a atividade a contento. 

 Ao responder à mesma pergunta a professora da sala de recuperação não faz 

qualquer referência à dimensão ou inadequação do espaço – fato que se diferencia 

bastante da visão expressa anteriormente pela equipe técnica. A professora foca, 

em sua resposta, apenas aspectos dos materiais instrucionais. Provavelmente ela 

enfatiza esses aspectos porque se dedica tanto ao trabalho com o aluno e com 
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preparação da sala, que, para ela, esse espaço não é um fator obstaculizador do 

desenvolvimento das atividades. 
 

É nós temos o material... é assim, o material a gente ganha da escola, a Direção não deixa 
a gente sem material. Quando a gente não tem, nós não pedimos material a mais para os 
alunos, caso a gente queira fazer, tanto eu quanto outra professora, a gente queira fazer 
algum trabalho que a gente não tenha o material aqui, a gente pede com antecedência e a 
Direção cede pra gente o material. Então quanto a isso não há problema não. (Q2BM)  
 

A visão expressa pela professora revela que existe cooperação entre ela e a 

direção no sentido de fornecer os materiais necessários para o desenvolvimento do 

trabalho. 

Quanto à organização e espaço físico da sala, em minha síntese da sala de 

aula anotei que:  

 

A sala de aula é arrumada pela professora para receber os alunos. Sua organização é 
pensada em função dos alunos para fazer com que eles se sintam bem, possam 
movimentar-se, sentarem onde desejam e ter acesso aos materiais da sala (o ambiente e 
sua estrutura física são organizados em função dos alunos).  (SABM1)  

 

A professora preocupa-se em transformar o ambiente em local aprazível, 

organizado, visando a favorecer a aprendizagem, apesar de ser um espaço 

pequeno. Ela faz o possível para oferecer um espaço que propicie a mobilidade e 

interação entre alunos. De acordo com o PCN (1997), o espaço da sala de aula deve 

ter carteiras móveis que facilitem o acesso das crianças aos materiais de uso 

frequente. As paredes devem ser utilizadas para expor os trabalhos dos alunos. 

Além de o professor considerar a possibilidade de os alunos decorarem e limparem 

a classe. ―Quando o espaço é tratado dessa maneira, passa a ser objeto de 

aprendizagem e respeito, o que somente ocorrerá por meio de investimentos 

sistemáticos ao longo da escolaridade‖ (p.67). 

 

A sala é pequena, tem oito carteiras para os alunos, além da mesa da professora. Atrás da 
mesa da professora existe uma lousa e atrás das carteiras dos alunos existe uma mesa com 
banquinhos. No fundo da classe foram colocadas estantes onde estão arrumados os 
materiais pedagógicos. [...] Não existe local determinado – cada aluno escolhe sua carteira. 
A professora distribui o material da aula que ela prepara – os alunos não trazem material. 
Os alunos ficam junto com a professora, sentados em banquinhos, em volta de uma mesa 
pequena. [...] Finalizada a tarefa, cada um deles guarda seu trabalho num plástico (com um 
enfeite escolhido pelo aluno) que fica preso num varal de barbante fixado na parede que fica 
paralela às carteiras dos alunos. Os alunos beijam a professora ao término da aula e 
arrumam o banquinho onde estavam sentados no lugar, antes de sair. Saem da sala 
naturalmente, sem atropelos e voltam para a sala do 4º ano. (DCBM1) 
 

O esforço em transformar o espaço da sala, em repensar e ultrapassar os 

aspectos que podem não favorecer o bom andamento das aulas, permite que 
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observemos a ação da professora e seu empenho em organizar e harmonizar o 

ambiente. 

Em muitos dos casos, a ação docente é vista em paralelo com o ambiente 
em que se trabalha. Fato é que, tanto ambiente quanto docente estão 
interligados pelo mesmo objetivo: educar. O espaço educacional, em sua 
estrutura física, deve buscar promover a educação, contribuindo não só com 
estruturas arquitetônicas, mas com todo material de apoio técnico 
pedagógico, que corrobora com a busca de uma educação autônoma. O 
repensar esse espaço vai muito além de se conceber formas pré-moldadas, 
para atuação pedagógica; mas é extremamente necessário estabelecer 
uma relação – estreita – com esse ambiente, em que haja a compreensão 
de que um complementa o outro, isto é, docente completa a sala, e sala 
completa o docente (SANTOS, 2010, p.3). 

 

Essa complementaridade é vista na sala de recuperação, pois esta é pensada 

pela professora para desenvolver capacidades, habilidades cognitivas, 

comunicativas, favorecendo o trabalho em grupo, o diálogo e a cooperação. A 

organização do ambiente reflete a concepção metodológica adotada pela 

professora. 

Concordo com Rios (2011) quando faz a seguinte reflexão crítica a respeito 

do espaço físico da escola enquanto espaço pedagógico: 

 

Os educadores têm pensado na organização desse espaço? O trabalho 
educativo não se limita à sala de aula, mas, se a configuração desse 
ambiente for acolhedora, poderá contribuir para tornar mais prazeroso o 
trabalho que ali se faz. Serão assim as nossas salas de aula? Pensarão os 
gestores nesses assuntos ou os deixarão em segundo plano, envolvidos 
que estão com as chamadas "questões pedagógicas"? Ora, o primeiro 
passo para se envolver com os aspectos relacionados ao espaço físico é 
considerá-los pedagógicos. É aí que a dimensão ética se articula com a 
estética, de modo estreito  (RIOS, 2011, 
<http://revistaescola.abril.com.br/gestao-escolar/diretor/espaco-fisico-
escola-espaco-pedagogico-630910.shtml>). 
 
 

 

4.2 UME “Profª Santana” 

 

4.2.1 Categoria: conceito de recuperação 

Para a interpretação dos dados e informações referentes a esta categoria, 

utilizei as análises das respostas da questão 3 da equipe técnica,  das professoras e 

das sínteses das aulas (SASS3), (SASL2) e (SASL5). 

http://revistaescola.abril.com.br/gestao-escolar/diretor/espaco-fisico-escola-espaco-pedagogico-630910.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/gestao-escolar/diretor/espaco-fisico-escola-espaco-pedagogico-630910.shtml
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Na UME ―Profª Santana‖, a visão expressa pela equipe técnica da escola 

revela semelhanças: o conceito de recuperação está associado a não aprendizagem 

no processo regular de ensino e à necessidade de criar oportunidades para que a 

aprendizagem venha a ocorrer. Observo que a resposta dada pela assistente de 

direção da escola à questão três89 expressa a compreensão de que o aluno 

conduzido à recuperação deve ter a oportunidade de aprender o que não conseguiu 

e que esta aprendizagem está relacionada ao desenvolvimento do aluno enquanto 

ser - um sujeito que aprende na escola e fora dela em contato com outros sujeitos, 

ou seja, um sujeito que vive em sociedade e aprende com as interações sociais. 

 

Recuperar o que não aprendeu é criar oportunidades para o aluno entender de forma 
clara, sem imposições ou “decorebas”. Conduzir o aluno à aquisição de conhecimentos 
necessários para o seu desenvolvimento enquanto ser. (Q3SAD) 
 

A resposta da assistente de direção à questão citada revela, portanto, a 

compreensão de que a recuperação está relacionada à necessidade de aquisição 

dos conhecimentos pelo aluno para seu desenvolvimento.  

Na resposta da coordenadora da escola à mesma questão, o significado da 

recuperação tem como foco a função de proporcionar ao aluno a aprendizagem 

que não ocorreu, aprender o que não foi aprendido, apresentando convergência 

com o afirmado pela assistente: 
 

Recuperar tudo o que não foi apreendido no tempo esperado ou estimado. Oportunizar de 

modos diferenciados a aquisição de conhecimento. Oportunizar o desenvolvimento das 

competências e habilidades necessárias ao bom desempenho escolar. (Q3SC) 

Há, porém, em sua resposta dois aspectos que são citados pela 

coordenadora e não abordados pela assistente: a necessidade de diferenciação no 

                                                
89

 Questionário da Equipe Técnica – Questão 3. O que é recuperação da aprendizagem para você? 

Comente. 
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ensino e a questão do tempo. A resposta da coordenadora não esclarece 

exatamente em que consiste um trabalho diferenciado; ela não informa maiores 

detalhes do que, efetivamente, compõe esse trabalho.  

É preciso esclarecer que a diferenciação pedagógica pressupõe colocar o 

aluno em contato com a atividade, reorientando-o para que ele possa compreender 

de forma abrangente e fecunda o que lhe foi proposto, construindo um percurso 

individualizado. Quanto ao aspecto da temporalidade que é citado pela 

coordenadora, ou seja, dos tempos de aprendizagem, ela expõe um aspecto que 

muitas vezes é desconsiderado: a necessidade de conciliar o tempo de 

aprendizagem do aluno, com o tempo da escola. Este fato remete-nos ao currículo e 

aos conteúdos, e ao fato de que eles podem não ter sido pensados na escola no 

sentido de atender à diversidade encontrada - o tempo da criança é diferente do 

tempo da escola;  havendo um descompasso entre esses tempos, pode gerar as 

dificuldades de aprendizagem e também o sentimento de fracasso ou até mesmo a 

frustração no aluno. 

Além da referência aos tempos, é preciso ainda lembrar a questão dos 

horários e da rotina dos alunos, pois eles precisam de horários flexíveis, que 

atendam às suas necessidades. Freire (1983, p. 19) corrobora essa reflexão ao 

afirmar que, ―de maneira alguma, esta rotina é vivida de modo rígido, inflexível, 

durante o decorrer do dia‖. Muitas vezes, a professora pode fazer uma adequação 

nos tempos, com base na observação do grupo, nas suas necessidades.  

O conceito de recuperação na visão da professora (Q3SS) do período da 

tarde à questão três90 revela que se trata sempre de um ―recomeçar‖, de avaliar e 

adequar o trabalho às necessidades do aluno: 

 

Recuperar aprendizagem me parece recuperar tempo perdido. Em se tratando de 
SANEE, não dá pra ser assim. É sempre tempo de recomeçar, com cada criança que 
passa a frequentar a sala. Fazemos de acordo com as dificuldades que surgem. 
Quando superamos um obstáculo, vemos outro surgindo mais adiante. É pura 
adrenalina! Só vivenciando para compreender como a coisa acontece.  (Q3SS) 
 

Esse recomeçar implica identificar a dificuldade de cada criança que 

inicia sua participação na sala de recuperação e a cada obstáculo que surge: 

recomeçar. Essa resposta revela o atendimento individualizado ao aluno diante 

                                                
90

 Questionário/Entrevista das Professoras – Questão 3. O que é recuperação da aprendizagem para 
você? Descreva a rotina da SANEE e as principais dificuldades pedagógicas encontradas no seu 
dia a dia. 
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das necessidades que se colocam. A resposta da professora vai ao encontro 

do que a legislação direciona e também do que as diretrizes oficiais da Seduc 

de Santos indicam, além de expressar sua forma de pensar a recuperação 

como processo. Processo que carrega em si sempre uma necessidade nova e 

um dinamismo que a professora traduz como ―É pura adrenalina‖. Por meio de 

sua resposta, posso afirmar que não há uma rotina fixa - a não ser a ação de 

buscar os alunos na entrada da escola e levá-los de volta à entrada. Pode-se 

também inferir que quando um obstáculo é vencido, ela já se prepara para 

vencer o próximo. Confirmo esse desafio, pois pude vivenciar, semanalmente, 

durante um ano esse processo. Tal processo fica visível pela organização da 

atividade e pela sequência que observei na sala da professora: ela ―cuida‖ dos 

alunos ao buscá-los e acompanhá-los até a sala - os alunos entram 

tranquilamente; depois, inicia as atividades sempre solicitando suas opiniões e 

sugestões a respeito das atividades.  

Há, portanto, uma preocupação com a aceitação da atividade, o 

acompanhamento do processo e observação do modo como os alunos 

resolvem os problemas propostos. Fica exposta uma relação entre 

professora/alunos, aluno/aluno revelando um compartilhar que não se observa 

comumente, aspecto que contribui para o sucesso das atividades e para que a 

recuperação ocorra. 

  

A professora faz uso do mesmo procedimento inicial utilizado nas aulas anteriores. Em 
seguida, inicia com o grupo um jogo para desenvolver o raciocínio lógico: operações em 
contextos específicos. Ela utiliza materiais concretos e reais, assim os alunos exercitam sua 
criatividade e capacidade de organização. Trata-se de um jogo em que os alunos devem 
calcular seus gastos e acompanhar suas ações no tabuleiro. A interação ocorre entre 
aluno/aluno e aluno/professor. Os alunos avaliam a atividade dizendo se gostaram ou não. A 
aprendizagem ocorre por meio da interação, do lúdico e da reflexão sobre qual 
procedimento adotar para modificar o percurso feito na atividade. [...] Uma das alunas faz os 
cálculos bem rápidos com a ajuda dos dedos - acerta todos os cálculos para os trocos. A 
professora parabeniza os alunos. A aula termina e os alunos despedem-se e a professora 
desce com eles até a entrada da escola, reforçando seu cuidado. (SASS3) 
 

 A resposta da professora SL do período da manhã à terceira pergunta revela 

a necessidade de resgatar falhas na construção de conceitos básicos e de motivar 

o aluno para o processo visando à aprendizagem.  

 

A recuperacao da aprendizagem é despertar, estimular o desenvolvimento das funções 
cognitivas, resgatando falhas na construção de conceitos básicos. A rotina da SANEE 
segue o padrão dos horários. O atendimento é em grupos de 8 alunos, nem sempre 
agrupados pela mesma série, 3 vezes por semana. Porém, há grupos que são atendidos 2 



163 
 
vezes, pela incompatibilidade do horário com as outras áreas (Inglês, Ed.Fisica, ...). As 
dificuldades pedagógicas encontradas, de primeira, a assiduidade, depois vem outros 
fatores que contribuem muito: a sonolência (dormem tarde) a falta de interesse dos pais. 
São alunos que apresentam pouco interesse para leitura (o sono ajuda, cansa...), 
comportamentos inadequados, não gostam de obedecer regras. (Q3SL)  
 

Para a professora SL, inicialmente,  a falha na aprendizagem dos alunos pode 

estar relacionada à defasagem nas funções cognitivas. Para recuperar a 

aprendizagem, a professora afirma que é necessário estimular o desenvolvimento 

dessas funções de forma a construir conceitos básicos que não foram apropriados 

pelos alunos e são necessários à construção de novos conceitos.  No entender de 

Sampaio (2009): 

Muitas crianças adquirem conhecimentos desarticulados nas escolas, ou 
seja, informações decoradas, sem conexão com sua vida, difundidas por 
professores que não fazem uma ponte do assunto com o cotidiano dos 
alunos para que possam fazer uma associação. Nas escolas públicas, isto é 
ainda mais grave, onde crianças com várias repetências chegam a ter 
suspeita de retardo mental e, quando chegam ao consultório 
psicopedagógico, são diagnosticadas como crianças intelectualmente 
normais, mas possivelmente com alguma defasagem em seu nível 
cognitivo, possivelmente acarretado por falta de estímulo no ambiente em 
que convive, seja familiar ou escolar (SAMPAIO, 2009, p.65) 

 

 

A professora SL acrescenta que a rotina da sala segue os horários 

determinados, três e duas vezes por semana. A resposta revela aspectos 

burocráticos e sua maneira de organizar os alunos, mas não explica se há uma 

rotina fixa em relação a conteúdos e quais são as atividades que utiliza. No entanto, 

pude observar sequências de atividades que abrangem jogos para desenvolvimento 

da escrita e do raciocínio lógico matemático.  

 

A professora repete o mesmo procedimento da aula anterior e o mesmo tipo de atividade. A 
professora começa a explicar as regras do jogo. Os alunos já conhecem o jogo e a aluna 
ASB diz que o conhece também. São quatro jogadores e a professora faz a leitura da carta. 
O jogador que acertar a palavra secreta joga o dado e movimenta sua peça até o número de 
casas que o dado mostra. Se errar, volta o número de casas que o dado apontar. O dado só 
tem os números: 1 a 3. O aluno MBFS diz que não sabe jogar e que os outros colegas vão 
acertar e ele não, ele fica irrequieto, porém a receptividade dele à atividade vai melhorando. 
A professora inicia outra atividade, um jogo: Quem sabe, sabe... A professora explica que o 
jogo é baseado em provérbios - ditados populares. Existem cartelas de provérbios de 
domínio popular para todas as idades. Objetivo do jogo: completar o provérbio. [...] Acaba o 
horário. Os alunos saem apressadamente e desorganizadamente. ASB beija a professora. A 
atividade não obtém o mesmo resultado dos dias anteriores. (SASL2) 
 

A professora SL responde ainda que, em sua sala, existem problemas 

relacionados aos alunos, como: assiduidade, sonolência, pouco interesse pela 

leitura, comportamentos inadequados, além de apontar a falta de interesse de 

certos pais.  Pude observar algumas dessas situações e também o fato de alguns 
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alunos não cumprirem os combinados prévios com a professora e seus colegas, 

comprometendo a aprendizagem do grupo:  

A professora repete o mesmo procedimento da aula anterior e o mesmo tipo de atividade. A 
diferenciação na atividade está relacionada ao tipo de jogo e registro: os alunos têm que 
escrever. [...]. Os alunos estão inquietos e não terminam a atividade. O comportamento da 
sala atrapalhou o aprendizado dos alunos. (SASL5) 
 

A resposta da professora expõe as dificuldades encontradas na recuperação 

que estão relacionadas a aspectos externos e internos ao processo 

ensino/aprendizagem e, portanto, à recuperação.  

Há uma relação intrínseca entre o ensino e a aprendizagem.[...] É 
necessário conhecer o fenômeno sobre o qual o ensino atua, que é a 
aprendizagem. 
Para haver ensino e aprendizagem é preciso: 
a) Uma comunhão de propósitos e identificação de objetivos entre o 
professor e o aluno. 
b) Um constante equilíbrio entre o aluno, a matéria, os objetivos do ensino e 
as técnicas de ensino. 
O ensino existe para motivar a aprendizagem, orientá-la, dirigi-la; existe 
sempre para a eficiência da aprendizagem. O ensino seria então, fator de 
estimulação intelectual (PILETTI, 2004, p.36). 

 

A gestão do processo de recuperação revela que, para ensinar algo a alguém, 

é preciso despertar o interesse para que este queira aprender e são necessários 

procedimentos diversificados por parte do professor e materiais que gerem o 

interesse dos alunos.  

A falta de interesse de alguns alunos, citada pela professora como um dos 

problemas enfrentados na recuperação, pode ser provocada pelos mesmos, pelos 

pais, pelos gestores da escola, e até mesmo pela postura do professor, pois o aluno 

espera do professor a ―gestação dos interesses‖, ―a ordenação das atitudes do 

professor, via a estimulação [...] enquanto um gesto ordenador dos próprios 

interesses‖ (AQUINO, 1996, p. 142-143). 

Os problemas citados pela professora e observados por mim durante as aulas 

não impedem que a aprendizagem ocorra, pois a professora SL interage com os 

alunos, mantém a calma e procura desenvolver as atividades da forma harmônica, 

sem se alterar, sem elevar o tom de voz. Durante o processo de observação da sala, 

pude perceber que não houve o comparecimento de qualquer elemento da equipe 

técnica à sala para acompanhamento do processo. Os alunos com maiores 

dificuldades parecem estar concentrados nesta sala, quando poderiam ser 

distribuídos entre os grupos das duas professoras da recuperação ou incluídos nas 

outras duas salas que ficam ociosas, não sendo ocupadas pela escola. Trata-se de 
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um fator obstaculizador do processo de recuperação que poderia ser minimizado se 

houvesse uma solução administrativa. 

 

4.2.2 Categoria: procedimentos metodológicos do professor 

 

Na categoria procedimentos metodológicos, busquei indícios de práticas 

interativas formativas que visassem à aprendizagem nas aulas de recuperação. 

Além disso, observei os tipos de atividade, recursos e materiais utilizados e as 

formas de avaliação dos alunos da UME ―Profª Santana‖ . Esta categoria foi objeto 

de análise das informações obtidas nas questões 4, 6 e 7 (equipe técnica), nas 

questões 1, 4, 5, 7 e 8 (professores) e no diário de campo (DCSS1). 

              

A primeira91 pergunta solicitava à equipe e às professoras que respondessem 

se estavam satisfeitas com o trabalho desenvolvido na sala e que comentassem a 

resposta. 

A resposta dada pela equipe da escola tanto a assistente da direção, quanto a 

coordenadora pedagógica foi afirmativa, mas não fizeram qualquer referência a 

procedimentos metodológicos, por isso, esta questão da equipe técnica não será 

objeto de análise. 

Com relação à resposta das professoras à mesma questão92, há referências 

aos procedimentos/ações por elas executados. 
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 Questionário da Equipe Técnica – Questão 1. Você se sente satisfeita com o trabalho desenvolvido 
pelos professores da SANEE? Comente. 
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A professora SS responde:  

Procuro fazer sempre o melhor que posso e isso me deixa satisfeita porque sei que 
estou oferecendo o que tenho de melhor. (Q1SS)  

 

A resposta da professora revela que faz o melhor que pode, mas ela 

não explicita qual é o significado atribuído ao que ―tem de melhor‖. Posso 

inferir que este melhor pode estar relacionado à qualidade do ensino 

oferecido, à relação professor/aluno, aos materiais oferecidos pela 

professora, à organização das aulas, ou seja, a muitas variávei s associadas 

ao ensino, com base em minhas observações de sala de aula. 

 

A professora inicia a aula perguntando qual o dia de hoje. Resposta: 05/06/2009. 
E pergunta o dia da semana. Resposta: hoje é sexta-feira. (escreve na lousa) 
Atividades do dia: 
1. Leitura pela professora da história: “Marcelo, marmelo, martelo”, de Ruth Rocha. 
A professora lê a história e os alunos escutam atentamente. Fazem observações e 
perguntas durante a leitura e ao término da mesma. A professora responde de forma 
atenciosa. Após a leitura, cada aluno recebe seu caderno e registra o que vão trabalhar no 
dia (cópia da lousa). 
2.  Atividade - Jogo da forca:  
A professora faz combinados com os alunos sobre o jogo da forca. Os alunos sorteiam (2 ou 
1, par ou ímpar) para saber quem vai falar a letra ou a palavra. Os alunos conversam entre 
si e decidem qual letra vai ser escolhida ou qual a palavra que poderá ser falada.  
a) A professora explica: se abro a boca para falar duas vezes, então a palavra tem duas 
consoantes, duas sílabas. A palavra tem cinco letras. 
A professora vai falando as dicas do jogo.  
1ª dica: nome de animal  
Os alunos conversam para decidir quais vão ser as letras faladas. A VMG é quem pode falar 
a letra ou a palavra. 
Letras escolhidas pelos alunos: T,C,F,G,J. [...]. (DCSS1) 

 
A atividade descrita revela o empenho da professora em conduzir a 

aula de forma interessante e desafiadora para os alunos. Os alunos participam 

de várias atividades fazendo e respondendo perguntas, dando opinião. A professora 

atua como mediadora, buscando respostas dos alunos às suas perguntas. 

Já a professora SL revela o tipo de interação que mantém com os 

alunos, o grau de cumplicidade, a busca conjunta por conceitos, a construção 

de conteúdos necessários à aprendizagem, ou seja, conteúdos básicos, uma 

vez que SL admite alcançar os objetivos por menores que sejam.  

 

Não gosto da parte burocrática, seguir padrões rígidos e generalizados. Gosto da liberdade 
de pensamento, cumplicidade com alunos, escutar o que eles querem, o que precisam, 
buscar juntos, modificar até achar o consenso facilitador da aprendizagem. Algumas teorias 
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 Questionário/Entrevista dos Professores – Questão 1. Você se sente satisfeita com o seu trabalho 
como docente na SANEE? Comente. 
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servem para uns, outros não. Há grupos que parecem não estar aproveitando e no final 
sempre conseguimos alcançar os objetivos por menores que sejam. (Q1SL) 
 

A professora revela também que durante o trabalho que realiza reflete sobre o 

processo, modificando sua prática, selecionando e adaptando as teorias que 

conhece às necessidades dos alunos. 

As respostas das professoras apresentam convergências, pois refletem suas 

intenções, ou seja, fazem com competência o melhor para os seus alunos: 

esmeram-se na organização da sala, produzem materiais, diversificam as atividades.  

Os seres humanos e os profissionais de qualquer atividade são levados à 

reflexão por diferentes motivos, sendo movidos pelo sofrimento ou pela alegria. No 

entanto, ―o ser humano também reflete quando se sente bem, pois livrar-se de 

situações desconfortáveis não é o único motivo de tal atitude; sua reflexão também é 

fomentada pela vontade de realizar seu trabalho de forma eficaz e ética.‖ 

(PERRENOUD, 2002, p.197-198). 

Na resposta à questão quatro93 sobre o encaminhamento à sala de 

recuperação, a assistente de direção deixa implícito que o encaminhamento é de 

responsabilidade do professor que faz o relatório, também dos pais quando 

autorizam e apresentam relatórios médicos dos filhos.  

 
Critérios: os relatórios dos professores e informes trazidos pelos responsáveis até com 
parecer médico são “almas” necessárias para o ingresso do aluno a sala de recuperação. 

(Q4SAD) 
 

 A resposta da assistente de direção deixa claro que as professoras produzem 

os relatórios. Esse aspecto também fica evidente na resposta da coordenadora: 

 

Critérios: observação e relatório do professor de classe e laudo ou relatórios especializados 
(quando há). Acompanhamento dos registros docentes (da classe e da recuperação). 

(Q4SC) 
 

A resposta da coordenadora pedagógica vai ao encontro da resposta da 

assistente de direção ao afirmar que os relatórios dos professores da sala regular, 

de recuperação e os laudos especializados são os critérios levados em 

consideração para o encaminhamento dos alunos à recuperação. 

As componentes da equipe técnica revelam conhecer os procedimentos 

legais e burocráticos que permeiam os encaminhamentos, atendem aos princípios 

                                                
93

 Questionário da Equipe Técnica – Questão 4. Quais são os critérios para a seleção dos alunos 

enviados para a SANEE e quais os critérios para serem dispensados? Quais os profissionais que 
opinam sobre esses critérios? 
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dispostos, inclusive ao que diz respeito ao acompanhamento dos registros das 

professoras.  

Quanto ao procedimento de desligamento do aluno, a assistente da escola 

afirma que: 
 

O registro da evolução das atividades é compartilhado com todos os envolvidos no processo 
educacional. (Q4SAD) 
 

Ao responder à questão quatro94, a professora SS afirma que: 

Para ser encaminhada à recuperação deve haver um diagnóstico de déficit cognitivo. 

(Q4SS) 
 
 

Na resposta, a professora SS repete parte do que consta no Caderno de 

Orientações da Seduc, havendo assim concordância com os critérios oficiais 

orientadores para envio dos alunos à recuperação.  

O diagnóstico numa situação como esta é de grande importância, pois é 

um elemento chave, uma bússola norteadora para o processo de recuperação.    

 A resposta da professora SL à mesma questão repete as instruções do 

Caderno de Orientações da Seduc quanto ao diagnóstico: 

Para o ingresso o professor de classe preenche ficha própria, recebemos o aluno e 
aplicamos uma avaliação diagnóstica. Quando há embates a assistente de Direção reúne os 
professores deste aluno e juntos decidimos se fica ou desliga. Em alguns casos, precisando 
de opiniões específicas, encaminhamos aos especialistas. (Q4SL) 

 

Entretanto, SL comenta que podem ocorrer discordâncias quanto a 

esses diagnósticos, havendo, nesse caso, a necessidade de serem ouvidos 

também especialistas.  

Quanto à dispensa do aluno, as professoras SS e SL revelam que o critério 

está relacionado aos resultados obtidos por eles na sala de recuperação e na sala 

de aula regular. 

A professora SS acrescenta à sua resposta que, para dispensar o aluno, é 

considerada sua evolução no processo ensino/aprendizagem. 

 

A dispensa da criança acontece quando esta apresenta progressos no processo 
ensino/aprendizagem: a conduta do próprio aluno frente aos desafios e o enfrentamento das 
suas dificuldades, resistindo e prosseguindo no caminho do aprendizado, buscando novas 
estratégias para a resolução dos seus problemas, realizando uma releitura da sua própria 
trajetória, escrevendo a sua história. (Q4SS) 
 

                                                
94

 Questionário/Entrevista dos Professores – Questão 4. Quais são os critérios para a seleção dos 

alunos enviados para a SANEE e quais os critérios para serem dispensados? Quais os profissionais 
que opinam sobre esses critérios? 
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 Ela especifica que a dispensa está condicionada à conduta do aluno ao 

enfrentar suas dificuldades e usar estratégias diferentes, e na revi são de seu 

percurso. Ao responder dessa forma, a professora vai ao encontro das 

teorias relacionadas às novas didáticas. Nesse sentido, Perrenoud (1994, 

p.133) afirma que: 

 

Quando o professor tenta diversificar o ensino, uma didática nova 
permite-lhe, também, dentro de certos limites, estabelecer para os 
alunos mais fracos um regime de trabalho parcialmente 
independente das atividades do grupo-turma, o que pode ajudá-los a 
re-encontrar o interesse, logo, a recorrerem menos vezes às 
estratégias defensivas a que o trabalho escolar tradicional os 
condenava. 

  

 A professora SS apresenta em sua resposta elementos que implicam critérios 

de uma prática avaliativa formativa - atenta em relação a aspectos comportamentais, 

cognitivos e procedimentais. 

 Segundo Allal (1986) é importante observar como se dá a interação do aluno 

com o objeto do conhecimento, pois assim o professor cria atividades em função das 

dificuldades do aluno e o acompanha ao longo do percurso realizado. As atividades 

propostas terão maior probabilidade de sucesso se o professor conseguir 

estabelecer um diálogo constante entre suas observações e suas ações de 

intervenção. 

 

A professora faz uso do mesmo procedimento inicial utilizado nas aulas anteriores, ou seja, 
ela mantém a rotina. É importante manter a rotina para que os alunos possam saber quais 
serão os encaminhamentos da aula e possam também fazer antecipações do que virá a 
ocorrer. Ela retoma a leitura do livro dado anteriormente (As viagens de Gulliver), durante o 
processo, a interação é constante - dando assim oportunidade para que os alunos possam 
perguntar e sanar suas dúvidas ou fazer comentários.  Em seguida, inicia com o grupo uma 
atividade que já havia dado antes: grafia de palavras que apresentam mais de uma 
representação, ou seja, que podem ser escritas por letras diferentes. Os alunos precisam 
estabelecer relação entre o som e a letra, escolhendo a mais adequada para a escrita. Os 
alunos acertam a maioria das palavras. À medida que os alunos acertavam, a professora 
confirmava se eles estavam acertando ou não. Quando eles erravam, imediatamente, a 
professora orientava, indicando as possibilidades aos alunos. A professora parabeniza os 
alunos e a aula termina e os alunos despedem-se e a professora desce com os alunos até a 
entrada da escola, reforçando seu cuidado com os alunos. Percebe-se, portanto, o 
compromisso da professora. (SASS7) 
 

Ao responder sobre o critério de dispensa, a professora SL é objetiva e 
sucinta: 
 

São dispensados da SANEE de acordo com o aproveitamento na sala comum. Os 
resultados positivos obtidos pelos alunos evidenciam na SANEE a desenvoltura no 
expressar-se, reconhecimento dos seus direitos e deveres, curiosidade, obediência às 
regras, organização e estimulação. (Q4SL) 
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Há, portanto, em sua resposta, elementos que indicam que a professora não 

somente leva em consideração os resultados obtidos no processo relacionados ao 

cognitivo do aluno, mas também comportamentais, sociais e psicológicos – aspectos 

indicativos de uma atitude formativa. 

As respostas dadas pela assistente de direção, coordenadora pedagógica e 

professoras convergem, pois apresentam aspectos que vão ao encontro das ações 

efetivamente realizadas pelas professoras em sala de aula: para envio e dispensa 

da sala de recuperação. A singularidade diz respeito às respostas dadas pelas 

professoras quanto ao grau de observação e elementos que fazem parte dessa 

observação: o cognitivo, o social, o comportamental e o psicológico. 

A quinta95 questão formulada às professoras busca identificar como elas 

avaliam os alunos e quais estratégias utilizam durante o processo. 

A resposta da professora SS revela que a avaliação realizada em sala é 

formativa, cumulativa, processual e contínua, enquanto princípio que orienta sua 

prática diária e que também está de acordo com as orientações oficiais da 

Seduc. 

A avaliação na SANEE é formativa, cumulativa, processual e contínua. As estratégias 
utilizadas são as mais variadas possíveis, na busca do favorecimento e facilitação do 
aprendizado do aluno. Trabalho com habilidades já desenvolvidas na aquisição de 
conceitos necessários ao processo ensino/aprendizagem para o desenvolvimento do 
ser integral e o aprimoramento das suas potencialidades. (Q5SS) 

 

O conceito de avaliação da professora SS revela o movimento que realiza em 

busca do aprimoramento, da transformação qualitativa da aprendizagem de seus 

alunos, indicadores de uma postura crítico-dialética: 

 

A avaliação constitui-se em uma investigação crítica de uma dada situação 
que permite, de forma contextualizada, compreender e interpretar os 
confrontos teóricos/práticos, as diferentes representações dos indivíduos e 
as implicações na reconstrução do objeto em questão. Esse processo 
desencadeia uma intervenção intencional de estudos, reflexões, re-leituras, 
gerando nas ações/decisões um movimento de problematização e 
ressignificação na direção de transformações qualitativas de relevância 
teórica e social (CAPPELLETTI,2002,p.32-33). 

 

Fica evidente também na resposta da professora SS que ela utiliza 

estratégias variadas. Para Perrenoud (2000a), é imprescindível que o professor 

proporcione a diferenciação pedagógica, pois uma pedagogia diferenciada é um 

caminho que responde às necessidades que surgem, distanciando-se da aplicação 

                                                
95 Questionário/Entrevista dos Professores – Questão 5: Como você avalia seus alunos? Que 

estratégias você utiliza no desenvolvimento do seu trabalho? 
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rígida da pedagogia por objetivos. Está relacionada com a didática e com o 

questionamento sobre o sentido do trabalho escolar e sua relação com os saberes e 

com a sua reutilização. 

A resposta dada pela professora SL apresenta convergências com a 

professora SS, pois também está em conformidade com as orientações oficiais da 

Seduc, com a LDBEN 9394/96 e, além disso, apresenta a diferenciação como 

estratégia pedagógica, além de afirmar a utilização de materiais diversos e jogos, ou 

seja, tornando o lúdico presente. 

 

O processo da avaliação é contínuo e realizado através das observações diárias. Uso 
estratégias informais: jogos, regras, gibis, revistas de piadas (neste caso é interessante, 
quando eles não riem, percebo que não entenderam) músicas com rimas, e outros. Na 
escrita, uso também os jogos, com a re-escrita por eles na lousa ou na folha, palavras 
cruzadas, cartas/textos enigmáticos, leitura com espelho, cantigas com complemento das 
lacunas, ditado mudo, ditado numerado, ditado musical... sempre sério com tom lúdico. 

(Q5SL) 
 

O Município é responsável por cumprir o disposto em Lei e os docentes ficam 

incumbidos de estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento.  

Para Antunes (2003), o jogo é um meio estimulante da inteligência, pois 

impõe desafios, permite trocas através de conversas, de perguntas e respostas, 

fazendo com que o indivíduo possa desvendar enigmas, encontrar soluções para 

problemas que surgem. Dessa forma, as duas professoras buscam tornar o 

processo de recuperação algo significativo e desafiante para seus alunos. 

A sexta96 pergunta identifica as mudanças sugeridas pela equipe técnica no 

trabalho da sala para melhorar a aprendizagem dos alunos. É preciso comentar que 

as respostas dadas pela equipe resumiram-se apenas a dois aspectos: a primeira 

resposta dada pela assistente de direção sugere que a interação esteja presente na 

escola, principalmente no trabalho entre a assistente de direção e a coordenadora 

pedagógica. Já a resposta da coordenadora revela a necessidade de uma melhor 

distribuição dos alunos, pois há grande demanda no período da manhã.  

 

Mudanças sugeridas: período da tarde, o trabalho é satisfatório. Mudanças sugeridas: 
período da manhã, o número de alunos atendidos é muito elevado dificultando a montagem 
de um horário. Duas ou três horas por semana é pouco para os alunos e contra producente 
para a professora da recuperação que ainda ouve muitas criticas dos pais. (Q6SC) 
 

                                                
96Questionário da Equipe Técnica – Questão 6. Em sua opinião, o que precisaria mudar no trabalho 
da SANEE para obter maior êxito na aprendizagem dos alunos? 
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As mudanças sugeridas pela coordenadora da escola evidenciam os 

problemas relativos à demanda e aos horários no período da manhã. Essa resposta 

indica a necessidade por parte da gestão de oferecer uma solução eficaz para que o 

atendimento ganhe em qualidade. De acordo com Libâneo, Oliveira e Toschi (2005), 

a gestão é uma atividade que precisa mobilizar meios para atingir os objetivos da 

organização. A direção é responsável por propor o trabalho conjunto entre as 

pessoas, orientar e integrar as pessoas, colocar em ação o processo de tomada de 

decisão e coordenar os trabalhos para alcançarem os objetivos.   

A sétima97 pergunta busca identificar as mudanças no trabalho da 

recuperação sugeridas pelas professoras para melhorar a aprendizagem dos alunos. 

Trata-se de uma pergunta muito importante, pois exige uma reflexão constante do 

professor no sentido de avaliar sua prática, visando à busca da melhoria do 

processo. 

[...] a ação do educador pode ser associada à atividade do artesão, isto é, à 
atividade de alguém, que: 1) possui uma idéia, uma representação geral do 
objetivo que quer atingir; 2) possui um conhecimento adquirido e concreto 
sobre o material com o qual trabalha; 3) age baseando-se na tradição e em 
receitas de efeito comprovado específicas à sua arte; 4) age fiando-se 
também em sua habilidade pessoal, e, finalmente, 5) age guiando-se por 
sua experiência, fonte de bons hábitos, isto é, de ―maneiras-de-fazer‖, de 
―truques‖, de ―maneiras-de-proceder‖ comprovadas pelo tempo e pelos 
êxitos sucessivos (TARDIF, 2002, p.159, grifos do autor). 

 

A ideia a que nos remete Tardif (2002) é de um saber-fazer articulado ao saber 

construído por meio da experiência e da teoria apreendida. 

A resposta da professora SS a essa questão expõe a necessidade de ser 

dado suporte pedagógico ao professor da classe regular e também a presença de 

um professor auxiliar de classe.  

 

Precisamos reformular e repensar algumas questões, tais como: trabalho com o professor 
auxiliar de classe; oferecer suporte pedagógico ao professor da classe e outras. (Q7SS) 
 
 

Pude observar que é preciso dar suporte pedagógico. Nem sempre a 

professora auxiliar estava presente na classe regular do 4º ano. Essa professora, 

que também atuava em outra classe regular, era responsável pelo Projeto 

Alfabetização, desenvolvendo esse Projeto junto aos alunos com dificuldades na 

alfabetização, durante o horário regular das aulas e, além disso, substituía os 

professores das classes regulares em suas ausências.  

                                                
97 Questionário/Entrevista dos Professores – Questão 7. Em sua opinião, o que precisaria mudar no 
trabalho da SANEE, para obter maior êxito na aprendizagem dos alunos? 
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Já a resposta da professora SL, aponta a necessidade de redução do número 

de alunos da sala de recuperação e também a de contratar mais profissionais 

especializados – sugestão já citada pela coordenadora da escola na primeira 

questão. 

 

Diminuir número de alunos nos casos de comportamento inadequado, mais profissionais 
especializados na escola (a demanda é grande) e uma equipe técnica que respeite a 
autonomia do professor especializado. (Q7SL) 

 

 Trata-se, portanto, de um problema da Secretaria de Educação, da gestão, 

dependendo também do coletivo da escola, resultado, portanto de uma construção, 

ao mesmo tempo pessoal e coletiva dos envolvidos no processo, e de uma 

educação democrática/participativa, que valoriza o olhar crítico baseado em um 

conjunto de valores vinculados à liberdade, à autonomia e à responsabilidade dos 

sujeitos envolvidos no processo ensino/aprendizagem, e, em especial no processo 

de recuperação. 

A sétima98 questão da equipe técnica é aberta e busca identificar informações 

que os sujeitos achem relevantes.  

É preciso esclarecer que a assistente da direção não quis fazer comentários. 

A coordenadora, porém, achou relevante comentar que a escola ficou sem 

coordenação por muito tempo, havendo também muitas substituições na 

coordenação e que ela estava há pouco menos de um ano na escola, não tendo se 

apropriado totalmente de sua dinâmica. A resposta revela algumas falhas de gestão 

no que concerne à substituição imediata da coordenadora. Ao afirmar que é 

necessário tempo para realizar um bom trabalho, ela admite que seu trabalho ainda 

não alcançou os resultados desejados, ou seja, que sua prática como coordenadora 

era inicial e não ajustada ainda às necessidades da escola. 

 

Vale ressaltar que, segundo comentários dos professores e demais membros da equipe, a 
coordenação pedagógica ficou muito tempo sem o profissional que realmente 
acompanhasse o processo. Muitos estiveram aqui de passagem (alguns meses) e eram 
“trocados”. Estou há quase um ano e ainda há muitos pontos dos quais preciso me 
apropriar. Ninguém faz um bom trabalho em poucos meses! (Q7SC) 
 

 A oitava99 pergunta das professoras é aberta e equivalente à sétima questão 

da equipe técnica, pois busca identificar informações que as professoras que 

julguem relevantes. 

                                                
98

 Questionário da Equipe Técnica – Questão 7. Gostaria de comentar algo que não perguntei e você 
acha relevante relatar? 
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A resposta da professora SS à pergunta foi sucinta, não apresentando 

particularidades. 

 

As perguntas contemplaram o que eu gostaria de comentar. (Q8SS) 

 

A professora SL, ao responder à mesma questão, comenta sobre sua prática, 

sobre suas dificuldades e sua disposição positiva para o enfrentamento das mesmas. 

[...] as nossas dificuldades que aparentemente são tão simples e englobam tantos 
transtornos na educação. Espero que tenha observado de verdade, a vontade que tenho em 
ajudar e que em alguns momentos sinto até perder as forças. (Q8SL) 

 

 
4.2.3  Categoria: interação 

 

A interpretação desta categoria buscou evidências na análise e interpretação 

da questão 4 (equipe técnica), das questões 1, 2, 4 e 7 (professores) e da síntese 

das aulas (SASL6), (SASS1), (SASS3) e (SASS7). 

             

Na resposta à primeira100 pergunta do questionário, que busca identificar 

como as professoras da recuperação sentem-se em relação ao seu trabalho, a 

professora SL do período da manhã revela em seus comentários o grau de interação 

que estabelece com os alunos, sua disposição em ouvi-los, sua cumplicidade e 

desejo de ajudá-los. 

 

Gosto da liberdade de pensamentos, cumplicidade com alunos, escutar o que eles querem, 
o que precisam, buscar juntos. (Q1SL) 

 

                                                                                                                                                   
99

Questionário/Entrevista dos Professores – Questão 8. Gostaria de comentar algo que não perguntei 
e você acha relevante relatar? 
  
100

 Questionário/Entrevista dos Professores - Questão 1: Você se sente satisfeita com o seu trabalho 
como docente na SANEE? Comente. 
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Fica explícito que a professora SL, por meio da interação que estabelece com 

os alunos, busca, junto com estes, soluções para os problemas que surgem. Para 

Morales (2006), as relações interpessoais dão-se de diversas formas, ou seja, por 

meio da dedicação da professora, do tempo que utiliza no processo de 

comunicação, da manifestação de afeto e interesse pelos alunos, por meio de 

elogios ou de uma interação prazerosa com os alunos. 

Um dos maiores desafios para os professores (Alarcão, 2003) é ajudar a 

desenvolver nos alunos a capacidade de trabalho autônomo e colaborativo, e  o 

espírito crítico que se constrói por meio do diálogo, confrontando ideias e práticas, 

na capacidade de ouvir o outro, e também de ouvir a si próprio. E para que isso 

ocorra é necessário um ambiente humano de aceitação e compreensão. 

Um ambiente conforme o descrito por Alarcão (2003) fica evidente em minhas 

sínteses das aulas das duas professoras: 

 

A professora mantém a interação com os alunos e acompanha a atividade, à medida que 
eles erram ou acertam, pois ela vai fazendo as intervenções e dando novas explicações à 
medida que a aula vai sendo desenvolvida. (SASL6) 
 

[...] Ela (a professora) retoma a leitura do livro dado anteriormente, durante o processo, a 
interação é constante - dando assim oportunidade para que os alunos possam perguntar e 
sanar suas dúvidas ou fazer comentários. Em seguida, inicia com o grupo uma atividade que 
já havia dado antes: grafia de palavras que apresentam mais de uma representação, ou 
seja, que podem ser escritas por letras diferentes. Os alunos precisam estabelecer relação 
entre o som e a letra, escolhendo a mais adequada para a escrita. Os alunos acertam a 
maioria das palavras. À medida que os alunos acertavam, a professora confirmava se eles 
estavam acertando ou não. Quando eles erravam, imediatamente, a professora orientava, 
indicando as possibilidades aos alunos. A professora parabeniza os alunos [...]. (SASS7) 

 

As intervenções feitas pelas professoras vão ao encontro do que Morales 

(2006) afirma sobre os sentimentos que um professor deve expressar por seus 

alunos. Os alunos devem sentir o interesse do professor por eles, pois dessa forma 

eles se sentem livres para errar e aprender com seus erros, ficando livres de medos 

ou angústias. A aprendizagem por meio da reflexão dos próprios erros é 

fundamental para o crescimento pessoal, emocional, social e cognitivo do aluno. 

 

[...] o professor não transmite apenas informações ou faz perguntas, ele 
também deve ouvir os alunos. [...] Na sala de aula, o professor se relaciona 
com o grupo de alunos. Ainda que o professor necessite atender um aluno 
especial ou que os alunos trabalhem individualmente, a interação deve estar 
voltada para a atividade de todos os alunos em torno dos objetivos e do 
conteúdo da aula (LIBÂNEO, 1994, p. 251). 
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 Na quarta101 questão a categoria interação é analisada na resposta dada pela 

assistente de direção:  

 

[...] os relatórios dos professores e informes trazidos pelos responsáveis até com parecer 
médico são “almas” necessárias para o ingresso do aluno a sala de recuperação. O registro 
da evolução das atividades é compartilhado com todos os envolvidos no processo 
educacional. (Q4SAD) 

 

A assistente da escola deixa claro que os relatórios são compartilhados, mas 

não menciona se há algum tipo de discussão ou qualquer deliberação a respeito. 

Para que a interação se efetivasse, deveriam ocorrer discussões para decidir sobre 

o que fazer e como fazer para que se concretize como ação, efeito, e entendimento 

entre os pares. Mas o que observei foi tão somente que o processo decisório de 

entrada e saída da recuperação é definido apenas pela professora da sala regular 

do 4º ano. 

 

Os profissionais que opinam são os professores do ensino regular e o da 
recuperação. (Q4SS) 
 

Na resposta da professora SS, identifico que a equipe técnica não 

participa desse processo tão importante para a escola, alunos e professores, 

deixando de efetivamente contribuir para a melhoria do processo de 

recuperação. 

Outro fato importante que deve ser mencionado é que não há interação 

entre as professoras das salas de recuperação e a professora da sala regular, 

pois as professoras não se encontram para fazer o diagnóstico dos alunos ou 

para deliberar no Conselho de Classe – fato que ocorre na outra escola 

analisada.  

A falta de interação entre pares também pode ser percebida quando, na 

sétima102 pergunta, a professora SL revela a necessidade de mudanças na 

escola. Ela cita a diminuição do número de alunos na sala, o aumento do 

número de professores especializados e também o respeito da equipe técnica 

com relação à autonomia do professor especializado. Essa colocação revela 

                                                
101

 Questionário da Equipe Técnica – Questão 4: Quais são os critérios para a seleção dos alunos 

enviados para a SANEE e quais os critérios para serem dispensados? Quais os profissionais que 
opinam sobre esses critérios? 
 
102 Questionário/Entrevista dos Professores - Questão 7: Em sua opinião, o que precisaria mudar no 
trabalho da SANEE, para obter maior êxito na aprendizagem dos alunos? 
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certa insatisfação, pois o diálogo entre professores da recuperação e equipe 

técnica da escola não ocorre. 

 

Diminuir número de alunos nos casos de comportamento inadequado, mais profissionais 
especializados na escola (a demanda é grande) e uma equipe técnica que respeite a 
autonomia do professor especializado. (Q7SL) 

  

A interação ocorre tão somente entre as duas professoras da sala de 

recuperação que trocam materiais quando necessário, compartilhando os recursos 

das salas. Elas também conversam sobre os progressos ou dificuldades de 

seus alunos em recuperação.  Várias vezes presenciei a professora SS, que 

atua no período da tarde, vindo à escola na parte da manhã para trocar 

informações com a professora SL sobre as ações a serem realizadas por elas, 

no sentido de prestar melhor atendimento aos alunos. 

 

O material é suficiente e quando necessário, empresto o material da minha parceira 
da sala ao lado. (Q2SS) 

 

Essa troca é positiva, pois permite que as professoras compartilhem materiais 

e informações. É o que constato, uma vez que a resposta dada revela certo grau de 

afinidade entre as professoras, conforme a afirmação feita pela própria professora 

SS, que se vê como ―parceira‖ da professora SL. 

A troca de materiais propicia às professoras a organização de atividades mais 

dinâmicas, mais agradáveis para os alunos.  

 

 [...] Ela utiliza materiais concretos e reais, assim os alunos exercitam sua criatividade e 
capacidade de organização. Trata-se de um jogo em que os alunos devem calcular seus 
gastos e acompanhar suas ações no tabuleiro. A interação ocorre entre aluno/aluno e 
aluno/professor. Os alunos avaliam a atividade dizendo se gostaram ou não. A 
aprendizagem ocorre por meio da interação, do lúdico e da reflexão sobre qual 
procedimento adotar para modificar o percurso feito na atividade. (SASS3) 
 

 
O uso desses materiais e a postura flexível da professora propiciam o clima 

adequado à interação entre os alunos e professora. Observei esse processo em 

vários momentos: quando os alunos avaliam a atividade, quando fazem a reflexão 

sobre o percurso realizado por eles e sobre qual sentimento a tarefa despertou, se 

esta lhes proporcionou alguma disposição positiva e se há necessidade de fazer 

mudanças na atividade proposta. 

 

O professor não apenas transmite uma informação ou faz perguntas, mas 
também ouve os alunos. Deve dar-lhes atenção e cuidar para que 
aprendam a expressar-se, a expor opiniões e dar respostas. O trabalho 
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docente nunca é unidirecional. As respostas e opiniões mostram como eles 
estão reagindo à atuação do professor, às dificuldades que encontram na 
assimilação dos conhecimentos. Servem, também, para diagnosticar as 
causas que dão origem a essas dificuldades (LIBÂNEO, 1994, p.250). 
 
 

Como Libâneo (1994) observa, esse processo implica reflexão sobre a ação 

realizada diante da resposta dada pelo aluno. Ao escutar o aluno e observar o que 

ele faz, ao acompanhar e avaliar o aluno, a professora entra em interação com ele e 

com o processo, dando sentido e direção ao que faz.  

A interação se revela também no cuidado dispensado pela professora aos 

alunos, desde sua recepção até a finalização da aula, e também na participação dos 

alunos durante a organização da aula. 

 

[...] A professora revela seu comprometimento com o trabalho e com os alunos diariamente, 
pois vai buscá-los na entrada da escola, acompanhando-os até a sala. As atividades exigem 
conhecimento e preparo das aulas, pois a classe é multisseriada, a professora prepara o 
material (os alunos não trazem material). A professora lê a história e os alunos escutam 
atentamente. Fazem observações e perguntas durante a leitura e ao término dela. A 
professora responde de forma atenciosa. Em seguida, introduz o jogo da forca, fazendo os 
combinados com os alunos. Os alunos sorteiam (2 ou 1, par ou ímpar) para saber quem vai 
falar a letra ou a palavra. Os alunos conversam entre si e decidem qual letra vai ser 
escolhida ou qual a palavra que poderá ser falada. As atividades são sempre realizadas de 
forma interativa e democrática; a interação entre professor/aluno e aluno/aluno é uma 
constante - fator que contribui para o bom andamento das atividades e favorece o clima da 
sala. Os alunos conversam para decidir quais vão ser as letras faladas. VMG fala que a 
palavra é JEGUE (vale 10 pontos). A professora parabeniza os alunos. (SASS1) 
 

A afetividade influi no processo de aprendizagem e o facilita, pois os alunos 

ficam mais próximos do professor, conversando e trocando ideias, expressando 

opiniões, ou seja, aumentando o grau de interação. A afetividade é produtiva, pois 

auxilia professores e alunos na construção do conhecimento. 

 

Considerando que o processo de aprendizagem ocorre e decorrência de 
interações sucessivas entre as pessoas, a partir de uma relação vincular, é, 
portanto, através do outro que o indivíduo adquire novas formas de pensar e 
agir e, dessa forma apropria-se (ou constrói) novos conhecimentos. [...] a 
qualidade dessas relações sociais influem na relação do indivíduo com os 
objetos, lugares e situações [...]. (TASSONI, 2000, p.6). 
 
 

 

4.2.4 Categoria: causas das dificuldades dos alunos encaminhados à 

recuperação na visão dos professores e da equipe técnica 

 

A interpretação desta categoria utilizou as informações obtidas na questão 5  

(equipe técnica), na questão 6 (professores) e no diário de campo (DCSL2). 
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A resposta da assistente de direção da escola à quinta103 questão expressa 

relações entre causas das dificuldades que são externas e internas ao sujeito, mas 

ela não específica qual é a natureza dos problemas; responde à pergunta de forma 

geral, sem descrever detalhes sobre os aspectos que mencionou.  

 

Causas sociais, cognitivas, familiares e prática pedagógica que diferem da condição do 
aprendizado do aluno. (Q5SAD) 
 

 

Os aspectos abordados pela assistente são abrangentes sobre as dimensões 

das causas, não demonstrando um conhecimento mais aprofundado sobre as 

dificuldades dos alunos atendidos. 

Autores como (SAMPAIO, 2009) e (BAZI, 2000), quando tratam da questão 

das dificuldades de aprendizagem, descrevem as dimensões dessas dificuldades, 

classificando-as como psicológicas, comportamentais e sociais. Quanto às 

psicológicas citam componentes como tristeza, irritabilidade, ansiedade, medo; 

comportamentais: agressividade, hiperatividade; sociais: dificuldades de 

relacionamento. Dimensões referentes à aprendizagem: dificuldades na escrita, 

leitura, cálculo, alfabetização; à atenção/memória, como desatenção, dificuldade de 

concentração nas atividades em casa e na escola, esquecimento dos conteúdos 

aprendidos; problemas na fala, como trocas e/ou omissões de letras e sílabas; e 

problemas de coordenação motora. 

Todas essas dimensões devem ser consideradas para o diagnóstico e 

acompanhamento dos alunos. 

                                                
103

 Questionário da Equipe Técnica: Questão 5. Para você, quais são as causas da não 

aprendizagem dos alunos encaminhados para a SANEE? Comente. 
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Nesse sentido, Sampaio (2009, p.90) observa que: 

 

[...] os problemas de aprendizagem podem se apresentar em razão de uma 
metodologia inadequada, método de alfabetização inadequado, privação 
cultural e econômica, má-formação docente, falta de planejamento das 
atividades, desconhecimento da realidade cognitiva dos alunos. 

 

A resposta da coordenadora pedagógica é semelhante à resposta da 

assistente de direção, apresentando as causas das dificuldades como de natureza 

social, cognitiva, familiar e ainda de ordem pedagógica. Entretanto, ela aponta um 

aspecto que a assistente não mencionou, ou seja, problema físico, mas sua resposta 

não especifica se conhece os alunos das salas de recuperação ou se sua afirmação 

tem relação com um conhecimento mais geral adquirido pelo contato com alunos de 

outras escolas. 

 

A sala de recuperação oferece apoio a muitos alunos com dificuldades gerais de 
aprendizagem e não especificamente aos portadores de necessidades especiais. 
 As causas, numa análise empírica são de natureza social, cognitiva, física, familiar etc., 
também relacionadas à inadequação de práticas pedagógicas. (Q5SC) 
 

 Ao abordar a inadequação das práticas pedagógicas, posso supor que essa 

referência é feita tendo como base as salas regulares, pois os alunos da 

recuperação ficaram, no mínimo, quatro anos nessas salas. Durante o processo de 

observação das aulas nas salas de recuperação, não percebi inadequação de 

práticas pedagógicas.  

De modo geral, as especialistas da equipe técnica da escola em questão 

apresentam uma visão semelhante em relação às dificuldades apresentadas pelos 

alunos que são indicados para a recuperação. 

A professora SS, ao responder a sexta104 questão, inicialmente admite que 

não tem competência para dizer exatamente quais são as causas da não 

aprendizagem dos alunos, mas em seguida afirma que estão relacionadas a 

questões familiares, cognitivas, sociais e pedagógicas – resposta que vai ao 

encontro do que já foi colocado pela assistente de direção e coordenadora da 

escola. Ela explicita também que os alunos encaminhados geralmente apresentam 

uma pré-disposição negativa para a aprendizagem da leitura e escrita. 

 

Também neste aspecto, esta clientela é diferenciada. Não saberia precisar, e penso 
não ter mesmo competência para tal, mas acredito que as causas da não 
aprendizagem não estão apenas nas questões familiares, sociais, cognitivas, pedagógicas etc. 

                                                
104 Questionário/Entrevista dos Professores - Questão 6. Para você, quais são as causas da não 

aprendizagem dos alunos encaminhados para a  SANEE? Comente. 
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Mas, há muito venho observando uma pré-disposição (e aqui uso este termo por não 
conseguir encontrar um melhor que defina meu pensamento) destas crianças para o não 
aprendizado da leitura, da escrita, e de tantos outros conceitos necessários para a formação do 
ser integral. (Q6SS) 
 

Bazi (2000) e Sampaio (2009) sugerem que o insucesso na leitura e escrita 

está relacionado a diversos fatores como: sociais, educacionais e individuais. 

Tratando-se dos fatores educacionais e individuais, é importante citar que as 

diferenças individuais podem facilitar a aprendizagem de certas disciplinas ou ainda 

interferirem emocionalmente na capacidade de responder a situações que exijam 

esforço ou tensão. 

Há, portanto, importantes aspectos individuais relacionados ao emocional do 

aluno que podem dificultar a aprendizagem e a construção de conceitos. 

Ao responder à pergunta, a professora SL revela outros detalhes que ainda 

não foram mencionados.  
 

[...] a meu ver, eles não aprendem devido aos fatores socioeconômicos, famílias 
desestruturadas, desequilíbrio emocional pelo estilo de vida, ambiente, falta da autoestima. 
E estas problemáticas não são características apenas da SANEE- elas refletem a 
desigualdade do “bem viver” do povo brasileiro [...]. (Q6SL) 

 

A professora SL afirma que os alunos apresentam certo desequilíbrio 

emocional devido à condição em que vivem - ambiente (morro e seu entorno) e 

estilo de vida. Além disso, revela também que os alunos apresentam autoestima 

baixa. Estas afirmações demonstram que a professora conhece bem a realidade de 

seus alunos e leva em consideração esses aspectos durante o processo de 

recuperação. SL trabalha essas dificuldades oferecendo aos alunos a oportunidade 

de construir conhecimentos por meio de atividades lúdicas, que podem ajudá-los a 

trocar informações, a estabelecer relações entre eles, de modo a diminuir a 

ansiedade e a insegurança dos mesmos, conforme descrito na aula a seguir: 

 

[...] MBFS acerta! A professora dá os parabéns ao aluno, dizendo que ele é capaz. 
A professora vai pegar outra carta. Pede para MBFS respirar fundo para se acalmar. MNOV 
acerta a outra palavra sorteada e termina o tabuleiro [...]. (DCSL2) 
 

Estabelecendo relação entre o ambiente e seus efeitos, é possível também 

associar a não aprendizagem à ansiedade e ao medo. Ao estudar de que forma a 

ansiedade influencia o aluno na aprendizagem, Bazi (2000) explica que a ansiedade 

pode causar problemas perceptivos que interferem no aprendizado, diminuindo a 

concentração, influindo na memória e na capacidade de associação, dificultando, 

portanto, o aluno estabelecer relações entre as partes e o todo. 
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A professora SL tendo em vista as dificuldades de seus alunos planeja suas 

aulas utilizando recursos diversificados, propiciando situações para que os alunos 

possam estabelecer relações entre os conteúdos dados. Ela faz intervenções 

buscando ajudar os alunos indicando caminhos a seguir. 

 Este capítulo interpretou os dados coletados e procurou mostrar evidências, 

por meio das categorias levantadas, de como são realizadas as atividades na escola 

pelos sujeitos envolvidos diretamente no processo de recuperação. Busquei também 

tornar explícito o trabalho realizado pelas professoras, na tentativa de alcançar os 

objetivos da recuperação e atender às necessidades do aluno. Procurei também 

explicitar os processos relacionados à recuperação na visão dos envolvidos e os 

resultados obtidos. De acordo com o que foi levantado, a recuperação, neste caso, 

revela-se como uma prática formativa de sucesso, já que os resultados são 

perceptíveis e reconhecidos pela equipe técnica e pelas professoras envolvidas. 

 

4.2.5 Categoria: ambiente e estrutura física 

 

Nesta categoria identifico as condições do ambiente, dos materiais e de que 

forma estes são organizados visando proporcionar um ambiente agradável e 

propício à aprendizagem dos alunos. Observo também se há sugestões para a 

melhoria do ambiente e dos materiais utilizados. Esta categoria foi objeto de 

interpretação e análise nas questões 1 e 2 (equipe técnica), na questão 2 

(professores), na síntese das aulas (SASS3), (SASL1) e diário de campo (DCSS3). 

         

Conforme descrevi no capítulo 3, a UME ―Profª Santana‖ apresenta 

características bem distintas da UME ―Profª Bianca‖. A escola está localizada no 

bairro do Morro Penha, situado na região dos morros da cidade de Santos, e 

apresenta problemas de ordem social, econômica e cultural.  A UME ―Profª Santana‖ 
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conta com duas salas de recuperação, em dois períodos, atendendo os alunos do 4º 

ano: uma sala funciona no período da tarde (período contrário ao horário em que os 

alunos estudam) e a outra no período da manhã (mesmo horário que os alunos 

estudam), ficando, portanto, uma sala ociosa pela manhã e outra, à tarde. 

 A resposta dada pela assistente de direção à questão dois105 sugere que as 

dimensões da sala sejam maiores, revelando que não é adequada. 
 

Espaço físico maior e com mais recursos didáticos próprios para sanar as dificuldades 

apresentadas pelos alunos em diferentes níveis. (Q2SAD) 
 

 A resposta da assistente também sugere a necessidade de ampliar os 

recursos didáticos próprios para sanar as dificuldades em diferentes níveis, deixando 

claro que a quantidade não é suficiente e adequada às diferenças necessidades dos 

alunos. Entretanto, não revela se existe de sua parte alguma ação nesse sentido. 

 Toda sala de aula deve ter materiais instrucionais e esses materiais devem 

ser de qualidade e adequados ao planejamento do professor, pois são instrumentos 

de apoio do processo ensino/aprendizagem. 

A resposta da coordenadora da escola a essa pergunta surgiu em dois 

momentos diferentes: na primeira106 e na segunda questão. Na resposta à primeira 

questão, ela afirma que: 
 

O número de alunos que necessita de recuperação é superior à capacidade de atendimento 
das salas. (Q1SC) 
 
 

 Para que esse atendimento fosse possível, a equipe técnica deveria solicitar 

mais duas professoras à Seduc para atender à demanda e ocupar as salas de 

recuperação ociosas. 

A resposta da coordenadora da escola deixa implícito que a sala não tem a 

dimensão que deveria e que há um número de alunos superior à capacidade de 

atendimento. Se relacionarmos essa informação à quantidade de salas ociosas na 

escola, podemos concluir que se deixa de aproveitar um espaço físico que poderia 

contribuir para a melhoria da aprendizagem de alunos que não são atendidos, pois 

não há vagas nas salas de recuperação.  

                                                
105

 Questionário da Equipe Técnica - Questão 2:  Você considera o ambiente e os materiais 
disponíveis para realizar o trabalho da SANEE adequados e suficientes para o desenvolvimento do 
processo ensino/aprendizagem? O que você citaria para melhorá-los? Comente. 
106

 Questionário da Equipe Técnica - Questão 1: Você se sente satisfeita com o trabalho 

desenvolvido pelos professores da SANEE? Comente. 
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A resposta dada pela coordenadora pedagógica, em relação à segunda 

questão, é diferente da resposta da assistente de direção, pois ela enfoca não a 

dimensão da sala, mas sua organização e materiais utilizados. 

 

Ambiente aconchegante, bem cuidado; cativante para os alunos. 
Materiais são pessoais e resultado do cuidado e da criatividade das professoras. (Q2SC) 
 
 

Ao responder à pergunta, a coordenadora afirma que a sala é aconchegante, 

bem cuidada pelas professoras e com materiais pessoais disponibilizados pelas 

próprias professoras. Pela resposta da coordenadora a equipe técnica não fornece 

materiais às professoras, pois ela afirma que os materiais são o resultado de um 

trabalho cuidadoso e criativo das professoras. 

 Rangel (2005, p. 26) orienta que: 

 

[..] quanto mais adequado estiver o material, em relação à situação de 
ensino/aprendizagem em que se insere, melhor o seu rendimento didático. 
Portanto, os potenciais e os limites de cada material não estão apenas no 
seu grau de especialização, mas também: 
• na formação intelectual e pedagógica, na criatividade didática e mesmo na 
presença de espírito de cada professor; 
• no perfil sociocultural e escolar dos aprendizes; 
• nas características da escola e de seu projeto pedagógico particular; 
• nas diferentes situações de ensino/aprendizagem em que se recorre a 
esse material. 

 

Fica, portanto, explícita a importância do material didático ser elaborado por 

um professor que tenha domínio do que faz, para qual situação e adequado ao perfil 

do aluno. 

Ao responder à segunda107 questão (Q2SS), a professora do período da tarde 

admite que a sala é pequena, mas revela seu cuidado e o das crianças com a 

organização da sala. A professora SS, porém, não faz referência se a escola adquire 

os materiais. 
 

O espaço é pequeno, mas aconchegante, organizado e bem cuidado por mim e pelas 
crianças. (Q2SS) 

 

Conforme Rios (2011): 

 

Escola bonita não deve ser apenas um prédio limpo e bem planejado, mas 
um espaço no qual se intervém de maneira a favorecer sempre o 
aprendizado, fazendo com que as pessoas possam se sentir confortáveis e 

                                                
107

Questionário/Entrevista dos Professores - Questão 2.  Você considera o ambiente e os materiais 

disponíveis para realizar o trabalho da SANEE adequados e suficientes para o desenvolvimento do 
processo ensino/aprendizagem? O que você citaria para melhorá-los? Comente. 
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consigam reconhecê-lo como um lugar que lhes pertence (RIOS, 2011, 
http://revistaescola.abril.com.br/gestao-escolar/diretor/ espaco-fisico-escola-espaco-

pedagogico-630910.shtml). 
 
 

Em relação aos materiais, a professora SS revela que a quantidade é 

suficiente: 
 

O material é suficiente e quando necessário, empresto o material da minha parceira 
da sala ao lado. (Q2SS) 
 
 

No entanto, SS admite que empresta algum material da colega do período da 

manhã. Tal afirmação revela a colaboração existente entre as professoras e o apoio 

que uma dá a outra, em relação aos materiais. 

Uma das questões que aflige muito os  educadores é a falta de materiais e a 

falta de tempo para produzir esses materiais. Em pesquisa realizada pela 

Universidade Federal de Santa Maria, constatou-se a importância de o professor 

produzir seu próprio material. 

 

Nesta pesquisa buscou-se identificar como os docentes utilizam, e se 
utilizam materiais pedagógicos em suas relações de ensino e 
aprendizagem. Ao final da análise verificou-se que, os docentes possuem 
uma idéia fixa de que os materiais didáticos precisam ser comprados para 
terem o seu devido valor. Assim, eles desconhecem a importante ação que 
o material produzido pelo docente pode causar, sendo que, ao conhecer as 
diversas dificuldades dos alunos, os professores podem desenvolver 
materiais que consigam saciar as mesmas (SILVA, GIORDANI e MENOTTI, 

2009, p.19). 
 

 

 Quanto à possibilidade de melhorar os materiais, a professora SS 

responde que: 
 

É claro que podemos sempre melhorar esta situação. (Q2SS) 
 

Apesar de a professora SS não comentar na segunda questão a respeito dos 

materiais utilizados, pude observar que é muito criativa e usa materiais que fazem 

parte da realidade dos alunos em diferentes situações do processo  

ensino/aprendizagem. Na aula que descrevo, a seguir, o dinheiro usado pelos 

alunos na atividade é verdadeiro. 

A professora SS 

[...] inicia com o grupo um jogo para desenvolver o raciocínio lógico: operações em 
contextos específicos. Ela utiliza materiais concretos e reais; assim os alunos exercitam sua 
criatividade e capacidade de organização. Trata-se de um jogo em que os alunos devem 
calcular seus gastos e acompanhar suas ações no tabuleiro. (SASS3) 

 

Atividade: Diversas notas e moedas - tabuleiro  

http://revistaescola.abril.com.br/gestao-escolar/diretor/%20espaco-fisico-escola-espaco-pedagogico-630910.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/gestao-escolar/diretor/%20espaco-fisico-escola-espaco-pedagogico-630910.shtml
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Regras do Jogo: 2 a 4 jogadores; um fica responsável pelo dinheiro (caixa) entrega a cada 
jogador uma nota de 20. Inicia o jogo com um dado e em cada casa do tabuleiro tem uma 
tarefa a cumprir, vence o jogador que chegar com a maior quantia em dinheiro. Escolhem e 
fazem o sorteio - quem tira maior número (RBS começa). (DCSS3) 

 

A professora do período da manhã responde à mesma pergunta (Q2SL) 

revelando que as dimensões da sala são reduzidas, concordando assim com a 

assistente, a coordenadora e a professora do período da tarde. 

Quanto à falta de material, a professora SL deixa claro que ela mesma 

compra seu material. Sua resposta permite inferir que ela não espera que a 

equipe técnica providencie o material necessário.  

A sala só é pequena, porém há tudo que preciso; o que falta sempre compro com o meu 
salário, não espero por ninguém, é para o meu trabalho. (Q2SL) 
 

Pude observar que a professora SL prepara os materiais utilizados em suas 

aulas: 

 

A professora revela seu comprometimento com o trabalho desde a organização da sala até 
o cuidado com os alunos quando chegam. O ambiente é pequeno, mas organizado e 
aconchegante. Os alunos e a professora trabalham em torno de uma mesa situada no meio 
da sala e os alunos sentam onde querem. Eles têm a liberdade de escolher em que lugar 
desejam ficar. A professora prepara o material (os alunos não trazem materiais). (SASL1)  
 

 
Quanto à possibilidade de melhorar, a professora SL não faz referência ao 

espaço ou aos materiais, mas à participação dos pais na escola e ao número de 

alunos que necessitam de atendimento. Não se refere, portanto, ao que foi 

perguntado, mas traz em pauta uma questão importante. 

 
O que precisa melhorar é a responsabilidade dos pais. Também o número de alunos que 
necessitam deste trabalho. (Q2SL) 

 

A participação dos pais na vida escolar de seus filhos é fundamental ao 

desenvolvimento deles, pois, quando surge uma dificuldade, pais e professores 

precisam dialogar buscando resolver juntos a situação, sejam problemas de ordem 

material, cognitiva, social, psicológica ou outra. 

 

A hipótese é que crianças e jovens com dificuldade de aprendizagem 
podem ser beneficiados com uma intervenção familiar, que lhes possibilite 
sair da posição portadora do sintoma para a construção de uma nova 
relação com o saber. Pois, penso que seja qual for à etiologia da dificuldade 
de aprendizagem (neurológica, emocional, cognitiva ou genética), o grupo 
familiar é fator decisivo para a condução e/ou resolução da situação 
(POLITY, 2001 p. 16). 

 

Ainda na resposta da professora SL, há menção à questão da demanda, já 

comentada anteriormente, como fator obstaculizador do atendimento pela 
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professora. A sala da professora SL tem um número de alunos que apresentam 

dificuldades acentuadas, com laudo médico, confirmando a existência de um tipo de 

transtorno – situação não existente nas outras salas que observei. Em determinados 

momentos da aula, esses alunos criam algumas dificuldades, provocando situações 

em que a ordem fica prejudicada. 

Diferentes pontos de vista procuram explicar o problema da indisciplina na 

sala de aula. Para Aquino (1996), a indisciplina indica que a escola não está 

preparada para atender seus alunos, pois estes alunos não são aqueles que fariam 

parte de seu projeto, de seu objeto de trabalho, uma vez que não correspondem às 

visões idealizadas pelos professores, equipe técnica e funcionários. 

 A indisciplina pode ter suas raízes também nas relações entre 

professor/aluno, exigindo do professor uma postura diferenciada, fundamentada no 

diálogo e no respeito.  

É necessário que as relações sejam baseadas no ―respeito mútuo, escuta 

alheia, solidariedade e responsabilidade no trato com o outro, liberdade de 

pensamento e de expressão, decisões justas etc.‖ (AQUINO, 1999, p.149). 

Pude observar durante as aulas de recuperação que ambas as professoras 

estabelecem interações com os alunos com base no respeito mútuo, na 

solidariedade e considerando as diferenças descritas por Aquino (1999).  
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_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Trilhar o caminho de uma educação 
compartilhada, construída em processo de mão 
dupla, na solicitude, exige compromisso político, 
trabalho, perseverança, paciência histórica e [...] 
não é um processo indolor, mas ao mesmo 
tempo extremamente prazeroso.  

Isabel Franchi Cappelletti (1999) 
 

_________________________________________________________________________ 

 

Esta pesquisa buscou trazer contribuições para a compreensão do processo 

de recuperação da aprendizagem que é realizado nas escolas municipais de ensino 

fundamental de Santos. A complexidade dos fatores que envolvem a realidade 

escolar, aliada às limitações metodológicas, não permite apenas com este estudo 

estabelecer generalizações sobre o sistema escolar aqui analisado, mas oportunizar 

uma reflexão a respeito do processo de recuperação e de seus efeitos. A revisão 

bibliográfica realizada sobre a legislação que direciona os estudos de recuperação 

da aprendizagem, associada às mudanças que a sociedade vem sofrendo e às 

informações obtidas por meio de questionários, entrevista e observação participante, 

além de documentos obtidos nas escolas, permitiu levantar elementos relevantes 

que ajudaram a compreender melhor a recuperação nas escolas em análise, e em 

outras situações escolares.  

As escolas que foram pesquisadas representam o que se passa no interior do 

sistema escolar do Município de Santos: existência de diferenças e semelhanças 

entre as escolas e que estão relacionadas à forma de gestão, ao perfil dos alunos, à 

realidade em que vivem, ao desempenho da escola no IDEB e também à sua 

localização geográfica. Para a realização deste estudo, inicialmente, efetuei um 

levantamento sobre as pesquisas que se debruçaram sobre o estudo da 

recuperação da aprendizagem e de seus resultados. Em seguida, busquei identificar 
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quais os dispositivos legais que direcionaram e direcionam a recuperação no Brasil, 

no Estado de São Paulo e, especificamente, no Município de Santos. 

No Brasil, a recuperação surgiu como uma das tentativas de remediação do 

fracasso que há décadas revela a falta de qualidade na educação do país. A 

recuperação foi instituída por meio da lei 5692/71 e, conforme descrevi no capítulo 

inicial, nas décadas de 70 e 80, foi uma tentativa de minimizar a reprovação em 

larga escala presente em um sistema educacional que se encontrava 

congestionado, desestruturado e constituído de salas superlotadas, com alunos que 

apresentavam defasagem idade-série.  A lei 5692/71, no que diz respeito à 

recuperação, foi um dispositivo criado para aprovar os alunos que se encontravam 

com dificuldades de aprendizagem e não correspondiam ao que se colocava como 

exigência para prosseguimento dos estudos em anos posteriores. Nosso país 

apresentava, portanto, um quadro de desigualdades considerável e que exigia que 

fossem levadas a cabo ações para modificar esse panorama; a recuperação surgiu 

para minimizar os efeitos da falta de qualidade na educação.  

Na década de 90, a recuperação ainda acompanhava as orientações oficiais 

da legislação anterior. Mas é preciso esclarecer que o contexto sócio-econômico-

político e social, neste momento, era outro, pois alterações profundas ocorreram: o 

Estado tinha o papel de fiscalizar as políticas públicas, especificamente as políticas 

educativas, pois a modernização advinda da globalização, da abertura dos 

mercados e das privatizações, tinha como foco a descentralização imposta pelos 

organismos multilaterais e pelas agências internacionais de financiamento, que 

influenciavam e norteavam os encaminhamentos das reformas educacionais.  

Os sistemas públicos de ensino brasileiro, neste período, tinham a 

necessidade de ampliação da oferta de vagas para a educação básica. Ou seja, a 

democratização do acesso à escola se impunha, pois a Constituição Federal de 

1988 indicava um novo rumo, visando à alteração da situação e à construção de 

uma escola pública de qualidade. Além da Constituição, a LDB 9.394/96 também se 

constituiu em um mecanismo que redirecionou os rumos da educação. Mas é 

preciso lembrar que ela também sofreu influências dos princípios neoliberais que 

indicavam e traçavam o rumo das políticas.  

Nesse sentido, como detalhado nos primeiros capítulos deste trabalho, a 

configuração da escola, nos últimos anos, foi ganhando novos contornos, em função 

das profundas modificações em termos de políticas educativas. Em especial, a partir 
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da década de 1990, com o conturbado processo de municipalização do ensino, com 

práticas descentralizadoras que, na verdade, aumentaram o controle. Como 

exemplo, cito os mecanismos de avaliação.  

Embora o discurso da modernidade indicasse caminhos para a 

descentralização e concessão de autonomia para as redes municipais de ensino, 

com a possibilidade de minimizar a ineficiência do sistema público educacional, 

especialmente com relação aos baixos índices de aprendizagem, também trazia 

consigo o controle por meio de avaliações externas. 

É preciso lembrar que as políticas garantiram o aumento das matrículas de 

crianças de 7 a 14 anos no ensino fundamental, mas não resultaram na melhoria da 

qualidade do atendimento e da educação.  

Ainda durante o processo de retomada da bibliografia existente sobre a 

recuperação, verifiquei que vários aspectos têm influenciado a não concretização da 

recuperação da aprendizagem, e dizem respeito à organização da recuperação e as 

práticas que as sustentam, como: variação na frequência provocando a 

descontinuidade no processo de aprender; práticas de recuperação caracterizadas 

pela reprodução, repetição e memorização de conteúdos desvinculados do contexto. 

As práticas apontadas por essas pesquisas revelaram o distanciamento entre a 

proposta oficial e sua concretização no cotidiano escolar (Caldas, 2010). 

Dando continuidade à pesquisa, iniciei a observação nas duas escolas do 

Município de Santos, buscando indícios de práticas de recuperação que indicassem 

caminhos para elucidar a questão proposta no início desta pesquisa. Foi nesta 

direção que esta pesquisa caminhou. 

Para a compreensão do processo de recuperação do Município de Santos, 

retomei os princípios que regem a realização das atividades de recuperação da 

aprendizagem e a retomada da aprendizagem prevista pelo Regimento Escolar das 

Unidades Municipais de Educação, no inciso III, do Artigo 72 e também no Parágrafo 

único. O inciso I do Artigo 49 criou a sala de atendimento especializado aos alunos 

com necessidades educacionais especiais - SANEE - destinada àqueles que 

apresentam acentuadas dificuldades de aprendizagem e outras limitações.  

A investigação realizada procurou responder às questões relativas ao 

desenvolvimento do processo de recuperação da aprendizagem dos alunos das 

duas escolas municipais de ensino fundamental. O objetivo era avaliar se este 

processo recupera a aprendizagem dos alunos por meio da análise dos 
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questionários, entrevista e observações realizadas em sala de aula, com base na 

rede teórica sobre recuperação e sobre o processo ensino/aprendizagem. A partir 

desse estudo, e tendo em vista o problema e os objetivos da pesquisa, identifiquei 

cinco categorias: conceito de recuperação; procedimentos metodológicos do 

professor; interação; causas das dificuldades dos alunos encaminhados à 

recuperação na visão dos professores e da equipe técnica; ambiente e estrutura 

física. Dos relatos registrados no diário de campo, elaborados a partir das 

observações realizadas nas salas de recuperação, produzi uma síntese que me 

ajudou a encontrar as palavras-chave, a extrair as ideias centrais e agrupá-las nas 

categorias identificadas. 

Na categoria conceito de recuperação, busquei identificar qual era a 

concepção de recuperação da aprendizagem que a equipe técnica e as professoras 

envolvidas na pesquisa apresentavam. A recuperação, para a equipe técnica e 

professoras, está relacionada ao processo ensino/aprendizagem e também à 

avaliação. Em ambas as escolas, o significado atribuído pela equipe técnica e as 

professoras está associado a um processo e à ideia de ―voltar‖, ―tentar de novo‖, de 

dar ―novo significado à aprendizagem‖, após um diagnóstico. Envolve um processo 

de avaliação, de identificação das causas das dificuldades e de ações no sentido de 

oferecer condições aos alunos de recuperar o não apreendido, utilizando estratégias 

diversificadas, visando à motivação do aluno para a aprendizagem. Para as 

professoras, a recuperação envolve também procedimentos que buscam ir além do 

conteúdo trabalhado pela professora da sala regular, visando assim chamar a 

atenção do aluno para aspectos diferentes daqueles que já foram vistos por ele. Os 

procedimentos envolvem um novo começar, que traz em si o ato de avaliar e 

adequar o trabalho à realidade do aluno, realizando um atendimento 

individualizado às suas necessidades, sejam cognitivas, sociais ou afetivas,  

Nas respostas dadas pelos sujeitos da pesquisa há convergências quanto aos 

sentidos da recuperação, pois remetem a um ―voltar‖ no sentido de recuperar aquilo 

que não foi assimilado, um recomeçar para os alunos que não aprenderam. Há 

também a utilização de estratégias diversificadas que envolvam o aluno e atendam 

suas necessidades de aprendizagem. 

Em relação ao significado teórico da recuperação, tenho condições de afirmar 

que recuperação e avaliação caminham juntas. Todo o processo de mediação da 

aprendizagem está relacionado à vivência, experimenta e visa à correção do 
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processo no próprio processo. Esta ação demanda tempo, pesquisa, oferecimento de 

novas formas de tratar conceitos, fazer uso de novos recursos instrucionais e de 

alternativas de ação que propiciem o envolvimento e participação do aluno. 

Por meio da categoria procedimentos metodológicos do professor e, em 

relação ao significado teórico da recuperação, busquei indícios de práticas 

interativas formativas que trouxessem aos alunos as condições para uma 

aprendizagem significativa. Procurei observar nas aulas de recuperação como os 

professores se organizavam, que tipos de atividades, recursos e materiais utilizavam 

e como avaliavam seus alunos.  

Pude identificar nas respostas dadas pelas equipes técnicas uma percepção 

positiva do trabalho realizado pelas professoras. Uma das equipes reconhece a 

dedicação e o compromisso assumido por essas professoras com a intenção de 

prover os indivíduos de conhecimentos e experiências que os preparem para a vida 

em sociedade, além daqueles necessários à continuidade dos estudos. 

Com relação ao trabalho que realizam, nas respostas das professoras fica 

evidente a satisfação que sentem, pois o resultado do trabalho se materializa nos 

efeitos produzidos sobre os alunos.  

Esse trabalho que desenvolvem contribui para as aprendizagens, incentiva os 

alunos a participarem das aulas e a aprenderem e, até os motiva para que eles não 

faltem às aulas. Pude constatar esse efeito em uma das escolas quando ouvi de 

uma das alunas que ela gostava de vir à aula de recuperação. Ela realizava 

atividades agradáveis e essas faziam com que compreendesse e utilizasse as 

operações de adição e de multiplicação em situações do dia a dia, fato bastante 

significativo, pois revela uma singularidade que é pouco vista na atualidade. 

A resposta da diretora de uma das escolas revela que o trabalho da 

professora é bom, contribui para que os alunos aprendam de forma prazerosa, 

sintam-se motivados e não faltem, o que evidencia o compromisso da professora e 

sua dedicação. 

Com relação ao procedimento de envio dos alunos e dispensa dos alunos da 

sala de recuperação, as equipes técnicas revelam que atendem aos critérios que 

constam dos Cadernos de Orientação da Seduc. Revelam assim que atendem às 

orientações: relatório do professor de classe, laudos ou relatórios especializados, 

registros docentes (da classe e da recuperação), preenchimento de ficha informativa 
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e autorização do pai ou responsável para encaminhamento e para dispensa da sala 

de recuperação, registro da evolução das atividades. 

Com relação às professoras, há também convergências quanto aos 

procedimentos de encaminhamentos, o que evidencia uma ação que atende a 

um procedimento burocrático. As professoras enfatizam que o aluno precisa 

apresentar dificuldades de aprendizagem significativas, ou um diagnóstico de 

déficit cognitivo, para ser encaminhado à recuperação. E a dispensa do mesmo 

acontece quando este apresenta progressos no processo ensino/aprendizagem. 

Os profissionais que opinam sobre sua entrada e saída da sala de recuperação 

são as professoras do ensino regular e da recuperação. 

Quanto aos procedimentos avaliativos utilizados pelas professoras, percebe-

se claramente que suas respostas e ações evidenciam práticas formativas. Elas 

avaliam diariamente, nos momentos em que conversam com os alunos, observam 

seus procedimentos em relação ao modo como vão realizando as atividades, as 

atitudes que têm na situação de comunicação com a professora e com os colegas. 

Há um consenso, pois as professoras utilizam estratégias variadas, na 

busca do favorecimento e facilitação do aprendizado do aluno. É importante 

enfatizar, nas práticas das professoras, um procedimento muito importante e 

comum a todas: o uso de estratégias informais, tais como, jogos, regras, gibis, 

revistas de desafios. Durante o procedimento de leitura de desafios, a professora 

coloca em prática uma ação de avaliação em processo, pois quando ela fala um 

desafio ou uma piada, os alunos que não conseguiram estabelecer relações, não 

riem, por não compreenderem o sentido do texto. Com relação às atividades e aos 

procedimentos realizados nas propostas de produção de pequenos textos ou nos 

comentários sobre as atividades, as professoras procedem de modo semelhante, 

pois fazem uso de jogos para propor reflexões sobre a escrita, e propõem a reescrita 

na lousa ou em uma folha, visando à observação do uso que o aluno fará. 

Constantemente, os alunos fazem palavras cruzadas, produzem cartas/textos 

enigmáticos, textos lacunados, ditado mudo, ditado numerado e também a leitura 

com espelho – atividades que servem à ativação do raciocínio e também à 

memorização, atividades e ações que facilitam aos alunos a construção de 

percursos para solucionar os problemas que surgem durante a realização dos jogos, 

das tarefas. 
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Nas respostas das professoras, há convergências quanto aos procedimentos 

e também quanto à intenção de fazer o máximo que podem pelos alunos, utilizando-

se para isso da reflexão constante sobre o processo, porque sentem a vontade de 

realizar seu trabalho de forma eficaz e ética.  

Quanto às respostas dadas ao questionamento das causas das dificuldades 

de aprendizagem, as professoras afirmam que esse problema está relacionado a 

vários aspectos: os alunos não têm uma orientação adequada, não têm estrutura 

familiar, moram em lugares que ninguém gostaria de morar, não têm uma mesa para 

fazer lição de casa, vão fazer a lição sentados no chão e ainda enfrentam outros 

problemas como a violência. Trata-se, portanto, de causas associadas a fatores 

socioeconômicos, famílias desestruturadas, desequilíbrio emocional pelo estilo de 

vida, pelo ambiente e falta de autoestima, fatores encontrados na sociedade atual. 

Convergências também são notadas quanto à identificação das causas das 

dificuldades: as equipes técnicas citaram problemas de ordem familiar, falta de 

estímulo nas atividades, sem determinar a origem desta, e também a inadequação 

de práticas pedagógicas. No entanto, as professoras referem-se a outros aspectos: 

algumas dificuldades relacionadas à aprendizagem e também às condições em que 

os alunos vivem, ou seja, sugerindo uma relação entre causas das dificuldades e 

problemas socioeconômicos e culturais. 

Para identificar essas dificuldades, uma das professoras revela que há um 

trabalho conjunto entre ela e a professora da sala regular. A professora da sala de 

recuperação vai observar o aluno na sala regular, para identificar que tipo de 

dificuldade ele apresenta. Trata-se, portanto, de um procedimento diferenciado que 

viabiliza e facilita o processo de diagnóstico. Esse procedimento é produtivo e 

importante para o acompanhamento dos alunos e seria desejável que todos os 

professores da sala de recuperação pudessem ter esse tipo de contato.  

Um traço comum a todas as professoras diz respeito ao acompanhamento 

dos aspectos comportamentais, cognitivos e procedimentais dos alunos. Elas 

acompanham o processo e, durante este, avaliam e reencaminham as ações que 

realizam. Dessa forma, elas estimulam a aprendizagem e criam as condições 

necessárias para a participação dos alunos e estes refletem sobre o que fazem e 

mantêm controle sobre a própria atividade – regulação pela ação. Desse modo, as 

atividades propostas pelas professoras têm maior probabilidade de sucesso, pois 
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criam um clima e estabelecem um diálogo constante entre suas observações e as 

ações dos alunos para, no processo, fazer intervenções.  

Com relação a procedimentos que gerem possíveis mudanças, as equipes 

técnicas apresentaram várias sugestões que abordam aspectos diferentes, mas que 

teriam a finalidade de melhorar o processo: um trabalho multidisciplinar com a 

presença de psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais. Outra mudança sugerida é 

feita com vistas a alterar o horário e facilitar a organização da escola e da sala de 

aula: uma das componentes da equipe alerta para o número elevado de alunos, o 

que dificulta a montagem de um horário. Ela cita ainda a necessidade de ampliação 

do atendimento, alegando que duas ou três horas por semana é pouco para os 

alunos e contra producente para a professora da recuperação. Há ainda a sugestão 

da necessidade de ter um Professor Auxiliar de Classe por turma, para acompanhar 

os alunos nas dificuldades apresentadas por eles na sala regular e que não 

justificam o seu encaminhamento à sala de recuperação. 

Em relação à categoria interação, pude constatar que a interação entre alunos 

e professoras é uma constante em ambas as escolas, pois elas mantêm uma 

comunicação que reconhece os êxitos, reforça a autoconfiança e expressa 

afetividade. Com relação à orientação dos estudos, as professoras criam um clima 

adequado para que as aprendizagens ocorram: elas organizam as salas em grupos, 

propiciam situações de trocas, de comentários, facilitando assim o aprendizado. As 

trocas propiciam transformações no nível social, e depois, no nível individual 

(VYGOTSKY, 1994). 

Com relação à interação há diferenças significativas entre as professoras e 

equipe técnica das escolas. Em uma das escolas a relação da professora com a 

diretora é positiva, pois há indícios de uma receptividade e atendimento às 

necessidades da professora. Há também um trabalho conjunto realizado com a 

professora da sala regular: a professora da sala de recuperação participa do 

conselho de classe, dos processos decisórios de encaminhamento e dispensa dos 

alunos, e busca de solução conjunta para a melhoria do processo. Na outra escola 

há também um trabalho conjunto realizado entre as professoras da recuperação. 

Porém, a interação não se efetiva em algumas situações: não há participação das 

professoras de recuperação no conselho de classe, nos encaminhamentos e na 

dispensa dos alunos à recuperação. 
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A interação é um elemento fundamental para que o processo de recuperação 

da aprendizagem seja positivo e atenda aos princípios postulados pela legislação. 

Na interação professor/aluno pressupõe-se que o primeiro ajude inicialmente o 

segundo na tarefa de aprender, pois para aprender, o aluno precisa ter ao seu lado 

alguém que o perceba durante a situação de aprendizagem e que o atenda de forma 

a ajudá-lo a evoluir no processo.  Por meio da interação que se estabelece entre 

eles, o aluno vai construindo novos conhecimentos, dando significado às atividades 

que realiza. 

A interação interpessoal permite a identificação das causas das dificuldades, 

quando aproxima os sujeitos envolvidos no processo, pois estes podem contribuir 

para facilitar e concretizar o processo de recuperação.  

Na categoria ambiente e estrutura física, as respostas dadas pela equipe 

técnica de ambas as escolas convergem, pois apontam a inadequação do espaço 

físico da sala de recuperação quanto às suas proporções. Em uma das escolas, a 

sala fica prejudicada em função de sua localização: próxima à área das aulas de 

educação física e recreio, onde o barulho é uma constante – aspecto obstaculizador 

para o processo, pois é prejudicial à concentração e à atenção. Com relação aos 

materiais, uma das escolas procura providenciar aqueles solicitados pela professora, 

enquanto na outra escola as próprias professoras providenciam os materiais 

utilizados na recuperação dos seus alunos. 

Quanto às respostas das professoras a essa categoria, evidenciam-se 

convergências relacionadas ao preparo, organização da sala e dos materiais, 

visando atender às necessidades dos alunos e criar um ambiente aconchegante, 

cativante para os alunos. As professoras utilizam materiais pessoais, que é o 

resultado do cuidado e da criatividade das mesmas. É preciso ressaltar que, em uma 

das escolas, as professoras trocam seus materiais, uma usando os da outra, 

havendo assim colaboração mútua para atender às necessidades dos alunos. Por 

intermédio de minhas observações na sala de aula, posso afirmar que, de 

fato, nessas salas há materiais diversificados e que são utilizados com a 

finalidade de envolver os alunos em atividades diferenciadas. 

As categorias ora retomadas visam evidenciar os principais aspectos que 

contribuem para que a recuperação seja uma realidade na escola, pois se 

mostraram cruciais no processo de aprendizagem dos alunos de ambas as escolas, 

assim como a competência e o compromisso das professoras da recuperação. 
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Os resultados obtidos na recuperação de ambas as escolas foram positivos, 

fato que pude observar ao acompanhar as salas durante o ano de 2009. Conforme 

descrevi no capítulo 3 desta pesquisa, as escolas apresentaram diferenças 

relevantes quanto à localização, à população atendida, à condição socioeconômica 

de seus alunos. Estes, porém, não foram fatores que dificultaram a evolução da 

aprendizagem, pois os alunos, apesar de sua condição inicial, evoluíram, o que pode 

ter favorecido os índices alcançados no IDEB pelas duas escolas. 

 
 

Gráfico 5- UME "Profª Bianca": Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb 
2005/2007/2009 

 

             

 

 
Gráfico 6 - UME "Profª Santana": Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb 

2007/2009 
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Pode-se observar pelos gráficos108 que os índices do IDEB registrados 

pelas duas escolas apresentaram um crescimento maior que o esperado: o 

IDEB da UME ―Profª Bianca‖, que era 5,5 em 2007, passou para 6,1 em 2009 

– índice projetado somente para o ano de 2016; quanto ao IDEB da UME 

―Profª Santana‖, que era 3,8 em 2007, passou em 2009 para 4,3 – meta 

projetada para essa escola somente para 2011. 

Dados divulgados pelo MEC mostram que o desempenho dos estudantes nas 

avaliações foi o que mais pesou na composição do IDEB de 2009. Nos anos iniciais, 

por exemplo, foi responsável por 71% da composição da nota, segundo informações 

do MEC109.  

Pude constatar que a recuperação pode ser um processo pedagógico 

permeado pela avaliação que se realiza durante o processo ensino/aprendizagem. 

Um processo não dicotomizado, no qual ocorre uma regulação natural, construída 

por meio da ação e da interação, compostas pelo confronto com a realidade e 

permeadas de tentativas, erros, e conflitos sociocognitivos. As professoras atuam 

como mediadoras, buscando respostas dos alunos às suas perguntas, ao invés de 

responder às perguntas dos alunos ou discorrer sobre um tema.  

Conforme anunciei no capítulo teórico, os princípios que norteiam a 

recuperação devem levar em consideração uma avaliação que se constitui pela 

formação em processo. Uma prática formativa, em cujo centro encontra-se uma 

pedagogia diferenciada, como a observada por mim nesta pesquisa, por meio das 

ações realizadas pelas professoras durante o processo de recuperação, para 

atender a diversidade existente em sala de aula. No conjunto, as práticas realizadas 

pelas professoras acolheram essa diversidade, pois a variabilidade de estratégias 

utilizadas partiu do concreto para o abstrato, considerando sempre as condições dos 

alunos. Nessas atividades, as professoras utilizaram diferentes modalidades de 

ação, que instigaram os alunos a comentar, expor, questionar, interagir. Vi estas 

ações acontecer por meio do tipo de organização da sala, das propostas das 

professoras para os alunos que se constituíram sempre no diálogo, pela interação 

entre aluno/aluno, aluno/professora. As professoras utilizaram atividades que 

consideraram os estilos diversos de aprendizagem dos alunos, além de 

                                                
108

 Os Gráficos 5 e 6 foram elaborados utilizando os dados do MEC/INEP. 
109

 Para maiores informações ver: MEC divulga resultados do IDEB 2009, em 01 jul. 2010.Disponível 
em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/comunicacao-e-midia/noticias/428/mec-divulga-
resultados-do-ideb-2009>.  Acesso em: 9 jun. 2011. 
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administrarem e disponibilizarem tempo adequado para que os alunos pensassem 

nas respostas, percebessem seus erros e pudessem fazer autocorreções, 

controlando assim os processos de aprendizagem. As professoras, durante suas 

ações, integravam várias áreas do conhecimento e estimulavam a percepção dos 

alunos por meio do uso de elementos diversos: figuras de desenhos animados 

(conhecidos) ou outras imagens que pudessem ativar a memória dos alunos e de 

seus sentidos, concomitantemente: visão, tato, audição. Utilizavam materiais 

diversificados durante as aulas: livros diversos, dicionário, cartolina, jogos, dinheiro, 

materiais reciclados, jornais, folders com propagandas, papéis, cola, lápis, caderno, 

lousa, entre outros. 

Nas situações observadas, pude acompanhar atividades estruturadas, 

mostradas propícias para que os alunos avançassem, pois as tarefas eram 

desafiadoras, organizadas de tal forma pela professora, fazendo com que os alunos 

colocassem em jogo diferentes conhecimentos, para construírem diversos conceitos, 

e pudessem também construir percursos de aprendizagem que exigiam deles 

antecipações, deduções.  

Ainda que as professoras não tivessem as condições ideais para a realização 

de seu trabalho, minha observação em lócus revelou que as práticas realizadas 

pelas professoras das salas de recuperação são formativas, pois têm o aluno como 

centro do processo, dão-lhe voz e liberdade para errar, acertar, criar.  

Posso, portanto, concluir, com base na pesquisa realizada, que a recuperação 

nessas escolas cumpre o seu papel. 
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APÊNDICE A 
 

CRONOLOGIA da PESQUISA/2009 - Quadro Síntese: UME “Profª Bianca” 

Data Ocorrência Observações 

12/02 Conversa com a Seduc Primeiro contato sobre a pesquisa 

03/03 Conversa com a Seduc Informações sobre como obter 

autorização para a realização da 

pesquisa em duas escolas 

11/03 Conversa com a Seduc Escolas escolhidas pela Seduc: critério 

de seleção – a escola com o maior 

IDEB e a com o menor IDEB 

20/03 Requerimento à Secretária da 

Educação de Santos para a realização 

de pesquisa 

---------------- 

26/03 Conversa com a Diretora Pesquisa na escola 

13/04 

 

Autorização da pesquisa pela Seduc 

 

---------------- 

24/04 Entrega da autorização da pesquisa 

pela Seduc 

---------------- 

30/04 Conversa com a Diretora Agendamento de reunião com 

professores e Equipe Técnica 

15/05 

 

Reunião com Equipe Técnica e 

professores 

Apresentação da pesquisadora e dos 

objetivos da pesquisa. 

Estabelecimento de combinados entre 

pesquisadora, Diretora, Coordenadora 

Pedagógica e professores (Profª BS do 

4º ano e Profª BM da SANEE - 

manhã) 

19/05 Aula da Profª BS do 4º ano A 

Conversa com a Profª BM 

 

Apresentação da pesquisadora aos 

alunos 

Horários da SANEE 

20/05 Aula da Profª BS do 4º ano A 

Aula da Profª BM 

Observação da aula 

Observação da aula 

27/05 Aula da Profª BM Observação da aula 

03/06 Conversa com a Diretora 

Profª BM ausente 

Escola e classe observada 

---------------- 

10/06 Aula da Profª BS do 4º ano A 

Conversa com a Profª BM 

 

Professores e alunos 

Observação da aula 

Aprendizagem dos alunos em 

recuperação 

Ensaio dos alunos para Festa Junina 

17/06 Aula da Profª BM Observação da aula 

24/06 Aula da Profª BS do 4º ano A 

Aula da Profª BM 

Observação da aula 

Observação da aula 

Julho Recesso escolar ---------------- 

01 a 

16/08 

Aulas suspensas – Gripe Suína ---------------- 

19/08 Aula da Profª BS do 4º ano A 

Conversa com a Diretora 

 

Profª BM 

Observação da aula 

Aprendizagem dos alunos em 

recuperação 

Organização de documentos para os 
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responsáveis pelos alunos 

26/8 Conversa com a Profª BM 

 

Profª BS do 4º ano A 

Entrega de trabalhos e fichas dos 

alunos relativos ao primeiro semestre 

Alunos realizando avaliação 

diagnóstica da Seduc 

02/09 Aula da Profª BM Observação da aula 

09/09 Conversa com a Profª BM Entrevista para pesquisa 

Alunos da SANEE trabalhando com a 

professora auxiliar de classe 

16/09 Profª BM ausente 

Conversa com a Diretora 

Convocação para reunião na Seduc 

Conselho de Classe - solicitação de 

documentos 

23/09 Festividade “Melhor Companheiro” Participação de alunos e professores 

30/ 

09 a 

07/10 

Pesquisadora doente ---------------- 

14/10 Aula da Profª BM Observação da aula 

21/10 Aula da Profª BM Observação da aula 

Profª BM informou que estará em 

Licença Prêmio de 03/11 a 02/12 e que 

a Profª BC da SANEE do período da 

tarde irá substituí-la 

28/10 Conversa com a Diretora 

 

 

Profª BM ausente 

Solicitação de preenchimento dos 

Questionários de Pesquisa pela Equipe 

Técnica da escola 

---------------- 

04/11 Aula da Profª BS do 4º ano A 

Profª BM em Licença Prêmio 

Profª BC em substituição ausente 

Observação da aula 

---------------- 

---------------- 

11/11 Profª BM em Licença Prêmio 

Profª BC em substituição ausente 

Conversa com a Diretora 

---------------- 

----------------  

Solicitação de documentos da escola 

18/11 Profª BM em Licença Prêmio 

Profª BC em substituição ausente 

Conversa com a Coordenadora 

Pedagógica 

---------------- 

----------------  

Conselho de Classe - solicitação de 

documentos 

25/11 Conversa com a Diretora e a 

Coordenadora Pedagógica 

 

 

Profª BM em Licença Prêmio 

Profª BC em substituição ausente 

Solicitação de preenchimento dos 

Questionários de Pesquisa pela Equipe 

Técnica da escola 

Solicitação de documentos da escola 

---------------- 

---------------- 

02/12 Profª BM em Licença Prêmio 

Profª BC em substituição ausente 

Professora auxiliar de classe 

----------------  

---------------- 

Preenchimento do Questionário de 

Pesquisa pelos alunos 

09/12 Conversa com a Profª BM Preenchimento dos relatórios dos 

alunos pela Profª BM, relativos ao 

segundo semestre 

16/12 Conversa com a Profª BM Aprendizagem dos alunos em 
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Conversa com a Coordenadora 

Pedagógica 

recuperação 

Solicitação dos relatórios dos alunos 

pela Profª BM, relativos ao segundo 

semestre 

 
CRONOLOGIA da PESQUISA/2009 - Quadro Síntese: UME “Profª Santana” 

Data Ocorrência Observações 

12/02 Conversa com a Seduc Primeiro contato sobre a pesquisa 

03/03 Conversa com a Seduc Informações sobre como obter 

autorização para a realização da 

pesquisa em duas escolas 

11/03 Conversa com a Seduc Escolas escolhidas pela Seduc: critério 

de seleção – a escola com o maior 

IDEB e a com o menor IDEB 

20/03 Requerimento à Secretária da 

Educação de Santos para a realização 

de pesquisa 

---------------- 

27/03 Conversa com a Coordenadora 

Pedagógica 

Pesquisa na escola 

13/04 Autorização da pesquisa pela Seduc ---------------- 

24/04 Entrega da autorização da pesquisa 

pela Seduc 

---------------- 

29/04 Conversa com a Assistente de 

Direção 

Agendamento de reunião com 

professores e Equipe Técnica 

18/05 Reunião com Equipe Técnica e 

professores 

Apresentação da pesquisadora e dos 

objetivos da pesquisa. Estabelecimento 

de combinados entre pesquisadora, 

Assistente de Direção e professores 

(Profª SA do 4º ano e professoras da 

SANEE: Profª SL (manhã) e Profª SS 

(tarde)) 

21/05 

 

Aula da Profª SA do 4º ano A 

Conversa com a Profª SL (manhã) 

Conversa com a Profª SS (tarde) 

Apresentação da pesquisadora aos 

alunos 

Horários da SANEE 

Horários da SANEE 

22/05 Reunião de Pais e Mestres 

 

Os professores recebem na sala de aula 

os responsáveis pelos alunos e 

conversam primeiramente sobre 

assuntos gerais e depois 

individualmente com cada um 

29/05 Aula da Profª SA do 4º ano A 

Aula da Profª SL (manhã) 

Profª SS ausente (tarde) 

Observação da aula 

Observação da aula 

---------------- 

05/06 Conversa com a Diretora 

 

Festividade “Dia do Meio Ambiente” 

 

 

 

Aula da Profª SL (manhã) 

Ciência dos combinados sobre a 

pesquisa na UME 

Organização da bibliotecária e da 

inspetora de alunos. Participação de 

alunos e professores. Apresentação dos 

alunos 

Observação da aula 
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Aula da Profª SS (tarde) Observação da aula 

12/06 Ponto facultativo ---------------- 

19/06 Pesquisadora na CONAE Araçatuba ---------------- 

26/06 Conversa com a Assistente de 

Direção 

Professores e alunos 

Escola e classe observada 

Ensaio dos alunos para Festa Junina 

Julho Recesso escolar  

01 a 

16/08 

Aulas suspensas – Gripe Suína ---------------- 

21/08 Aula da Profª SA do 4º ano A 

Profª SL ausente (manhã) 

Profª SS em Licença Prêmio (tarde), 

sem professora substituta 

Observação da aula 

---------------- 

---------------- 

28/8 Conversa com a Diretora 

 

 

Aula da Profª SL (manhã) 

Profª SS em Licença Prêmio (tarde), 

sem professora substituta 

Problemas relativos à falta de 

professoras substitutas (Profª SS em 

Licença Prêmio de 07/08 a 05/09)  

Observação da aula 

---------------- 

04/09 Profª SL ausente (manhã) 

Profª SS em Licença Prêmio (tarde), 

sem professora substituta 

Conversa com a Assistente de 

Direção 

----------------  

---------------- 

 

Conselho de Classe 

Solicitação de documentos da escola 

11/09 Aula da Profª SL (manhã) 

Profª SS  (tarde) 

Observação da aula 

Organização de documentos para os 

responsáveis pelos alunos 

18/09 Aula da Profª SL (manhã) 

Aula da Profª SS (tarde) 

Observação da aula 

Observação da aula 

25/09 Conversa com a Diretora 

 

Festividade “Melhor Companheiro” 

Aprendizagem dos alunos em 

recuperação 

Participação de alunos e professores 

02 e 

09/10 

Pesquisadora doente ------------------ 

16/10 Rematrícula para 2010 Não houve aula 

23/10 Teatro na escola (manhã) 

Aula da Profª SS (tarde) 

Participação dos alunos e professores 

Observação da aula 

30/10 Ponto facultativo ---------------- 

06/11 Conversa com a Assistente de 

Direção 

 

 

 

Aula da Profª SL (manhã) 

Aula da Profª SS (tarde) 

Solicitação de preenchimento dos 

Questionários de Pesquisa pela Equipe 

Técnica da escola 

Solicitação de documentos da escola 

Observação da aula 

Observação da aula 

13/11 Aula da Profª SL (manhã) 

Aula da Profª SS (tarde) 

Preenchimento dos Questionários de 

Pesquisa pelos alunos e professores 

20/11 Dia da Consciência Negra ---------------- 

27/11 Profª SL ausente  (manhã) 

Aula da Profª SS (tarde) 

---------------- 

Preenchimento dos Questionários de 
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Pesquisa pelos alunos e professora 

04/12 Profª SL e Profª SS (manhã) Mini Conselho dos alunos em 

recuperação 

11/12 Festividade de Formatura Participação da comunidade escolar 

18/12 Confraternização na escola Participação da comunidade escolar  
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APÊNDICE B 

 

Diário de campo (DC) 

2009 

Observação das aulas de recuperação 

A sala da UME “Profª Bianca” da Profª BM (7 observações) 

Dia: 20/05/2009 - Horário: 9h30 às 11h (DCBM1) 

A professora vai buscar os alunos na sala de aula do 4ª ano. Presentes seis alunos. Os alunos 

entram com a professora na sala de aula (SANEE). Não existe local determinado – cada um escolhe 

sua carteira. A professora faz perguntas aos alunos: qual o dia de hoje, o de ontem, o de amanhã, de 

que mês? Qual o próximo mês? Quais os meses do ano? Que dia da semana é hoje? E ontem? E 

amanhã? Qual o primeiro dia da semana? Os alunos vão levantando a mão e respondendo às 

perguntas feitas pela professora. Os alunos acertam e a professora dá parabéns. Os alunos não 

trazem material, que é fornecido pela professora. Em seguida, a professora convida os alunos a 

fazerem uma atividade.  Os alunos ficam junto com a professora, sentados em banquinhos, em volta 

de uma mesa pequena para trabalharem um quebra-cabeça. Separaram figuras que aprenderam na 

aula anterior a colar; a usar papel higiênico para tirar as ondinhas formadas pela cola. Em cima da 

mesa existem duas figuras já coladas em cartolina: Flintstones e Jetsons (representando passado e 

futuro). A professora conversa com os alunos: vai fazendo perguntas sobre o passado e o futuro, e 

eles vão fazendo observações e comparações sobre: dinheiro, moradia, carro, campainha da casa, 

animal de estimação, antônimos, sinônimos etc. A sala é pequena, tem oito carteiras para os alunos 

com oito cadeiras e a mesa da professora. Atrás da mesa da professora existe uma lousa e atrás das 

carteiras dos alunos existe uma mesa com banquinhos. No fundo da classe foram colocadas estantes 

onde estão arrumados os materiais pedagógicos.  A sala tem somente uma porta, a da entrada, que 

dá para um corredor de acesso ao pátio e um pequeno vitraux basculante no alto, no fundo da classe.  

Os alunos colam as duas figuras numa cartolina anteriormente utilizada. (trabalham com reciclagem 

de materiais). A professora pede para um aluno ir à lousa e fazer uma linha curva; outro aluno 

também vai. Incentiva os alunos.  Dá parabéns! Cada aluno vai à lousa fazer linhas curvas diferentes. 

Fizeram linhas retas: vertical, horizontal e linhas inclinadas. A professora faz várias perguntas aos 

alunos sobre as linhas que desenham na lousa. Os alunos ficam a vontade para perguntar as dúvidas 

à professora. A professora volta à mesa com os alunos vira a cartolina do lado contrário às figuras – a 

cartolina é lisa. Os alunos vão desenhando linhas curvas fechadas unidas umas às outras até formar 

um quebra-cabeça. Ela dá algumas orientações sobre como podem ser desenhadas essas linhas. Os 

alunos fazem perguntas à professora sobre suas dúvidas. Em seguida a professora coloca sete 

quadrados com figuras diferentes na mesa e faz perguntas até os alunos descobrirem quais são as 

noções geométricas que caracterizam um quadrado.  Agora os alunos vão sortear as figuras 

(escolhem como querem sortear): sorteiam 2 ou 1, par ou ímpar, para ficarem com as figuras que são 

pequenos quebra-cabeças. Cada um olhando para os quebra-cabeças observa que é formado de 

linhas curvas ou não, e vão descrevendo um a um – trabalham cores, lugares, pessoas, enfim, vão 

observando e localizando onde estão as pessoas, os bichos etc. (Exemplos de quebra-cabeças: 

surfista numa praia, cachorrinho com osso). A professora faz perguntas incentivando as crianças a 

comentar os detalhes das figuras. Finalizada a tarefa, cada um deles guarda seu trabalho num 

plástico (com um enfeite escolhido pelo aluno) que fica preso num varal de barbante fixado na parede 

que fica paralela às carteiras dos alunos. Os alunos beijam a professora ao término da aula e 

arrumam o banquinho onde estavam sentados no lugar, antes de sair. Saem da sala naturalmente, 

sem atropelos e voltam para a sala do 4º ano. 
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Dia 27/05/2009 – Horário: 09h30m às 11h (DCBM2) 

Não há faltas. A professora pergunta qual o dia de hoje (27/05), ontem e amanhã. Que mês acabou? 

Vamos entrar no mês de? Quais os meses do ano? Dia da semana? Quarta-feira ontem? Amanhã? 

Qual o 1º dia da semana? Domingo. Hoje é o 4º dia. Todos acertam. A professora parabeniza os 

alunos. A professora relembrou o que fez na 4ª feira passada. A professora trabalhou na 2ª passada 

e os alunos já recortaram o quebra-cabeça dos Flinstons e Jetsons. Hoje ela sugeriu que contassem 

quantos pedaços tem o quebra-cabeça. Contaram até 10. A professora. Pergunta: quantas dezenas 

tem do 10 até o 20?. Tem quantas dezenas? 2. E quantas unidades? 20. Parabeniza-os, pois 

responderam certo. Continuaram 4 dezenas e 40 unidades. Até 46 - 4 dezenas e 6 unidades ou 46 

unidades. A professora propõe montar o quebra-cabeça. Está trabalhando pastas para montar o 

quebra-cabeça. Se for olho, onde fica olho? No rosto, a resposta dos alunos. Vão procurar as peças 

do rosto. Todos procuram, acharam 2 bocas, então vão achar 2 rostos. Todos sentados junto com a 

professora,  numa só mesa com banquinhos montaram o quebra-cabeça. A professora começou a 

contar as partes do quebra-cabeça, montado, pegando uma peça a ordem: 1ª, 2ª,3ª, 

10,30,trigésimo...quadragésimo sexto. A professora escolheu 7 figuras colocadas pelos próprios 

alunos em aulas passadas. Sortearam-se as figuras. Cada um conta o que está vendo na figura. 

ALAC falou bem mais alto nesta aula. Percebe-se que está entendendo melhor. *Brinquinho na orelha 

- LSFC: descreve uma geladeira. A professora pergunta: porque o pinguim está em cima da 

geladeira? Porque ele mora num lugar frio e a geladeira é ―gelada‖. A professora parabeniza-o. 

CGMP: descreveu um produto " NEUTROX" com uma rosa. Leu perfeitamente o nome. PHMT: 

macaco chipanzé fazendo a barba porque não conhece a depilação a laser. A professora pede para 

ler mais alto. TKSO: mulher com um gato. Os dois com olhos fechados. O que o gato gosta mais de 

comer? Como nasce o gato? E as pessoas? Qual é o 1º alimento? Leite. FRSC: Vários animais tigre, 

tartaruga, urubu, arara etc. estava escrito creative Toys e o aluno falou que Toys é brinquedos em 

inglês. Cada um acaba de descrever e coloca sua figura no seu saquinho pendurado num varal na 

sala. Dentro do saquinho plástico se encontram seus trabalhos; cada saco é preso por um prendedor 

decorado escolhido pelo aluno. Próxima aula: riscar e recortar; poderão levar para casa.  2ª feira - 

outra atividade. 

Dia 17/06/2009 – Horário: 09h30m às 11h (DCBM3) 

A professora pergunta após cumprimentar os alunos se eles agradeceram o dia de hoje, pois estão 

sadios e muitas pessoas estão num hospital doentes. Perguntou que dia é hoje, ontem e amanhã. 

Perguntou o mês também. Responderam corretamente. Deu parabéns a todos. Trouxe uma 

reportagem que saiu no dia 06/06/2009, domingo, num jornal local. Destacou vários aspectos de 

Santos importantes como as praias de Santos, um cemitério vertical, o maior porto do Brasil, 

conhecido no mundo todo, Pelé que divulgou Santos, também. No entanto a dengue continua 

proliferar e não existe a prevenção. A professora pergunta como se pega a dengue aos alunos. 

Respondem corretamente. A professora diz que todos vão ler. CGMP é convidada a ler. Pergunta o 

que é Marapé e Ponta da Praia. Os alunos respondem que são bairros de Santos. Agora está lendo. 

Pergunta o que é vistoria. Os alunos respondem que é para olhar se está tudo correto. Pergunta o 

que é Valongo. Um fala que é igreja, a professora fala que é também um bairro. A professora 

responde que acertaram. Continuam a ler um por um. Campo Grande também é? Os alunos 

respondem bairro. A professora parabeniza os alunos. Outra folha – nome, número, data e classe 

devem ser preenchidos.  Vão fazer um exercício de concentração. Os alunos colocam a pedido da 

professora o recorte do domingo na outra folha de caça palavras – dengue. O PHMT foi o ultimo que 

leu. TKSO continua na folha entregue. A professora explica o que é proliferação. LOP continua.  Obs.: 

a professora parou a aula porque era hora do recreio lá fora e o barulho era muito grande: não foi 

possível escutar o aluno LSFC. A professora vai explicando e falando mais alto que o normal para a 

classe ouvir. LOP continua. (obs: é o que tem mais dificuldade para ler. Dá paradas a cada palavra). 

A professora diz que a leitura é um hábito e é preciso ler em qualquer lugar. A professora pede para 

pegar um único lápis de cor. Assinala as palavras com letras maiúsculas que estão no texto na 

posição vertical e horizontal da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para 
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baixo ou de baixo para cima.  Palavras encontradas: dengue, mosquito, gravíssimo, condições, 

transmissor, aedes aegypt, quentes, fêmea, contaminar. Os alunos são convidados a pintar as 

palavras no caça palavras. No primeiro texto os alunos são convidados a circular os bairros. A 

professora orienta que os alunos devem seguir as linhas horizontais e verticais com o dedo. A 

professora diz que devem confiar em si próprios. Os alunos vão descobrindo e a professora fala: eles 

são capazes, não têm medo de errar... 

Dia 24/06/2009 – Horário: 09h30m às 11h (DCBM4) 

Não há faltas (7 alunos). A professora pergunta o dia de hoje, de ontem, o mês presente, o mês 

anterior e o ano. Todos acertam. A professora dá os parabéns aos alunos. A professora informa que 

eles estão na semana de avaliações bimestrais e que também esse mês é o das festas juninas que 

faz parte do folclore. Ela pergunta o nome do santo que é comemorado hoje. Uns alunos dizem Boi 

Bumbá. A professora diz que eles têm que lembrar os nomes dos santos que são comemorados. 

Como ninguém respondeu, ela falou que seria São João.  Os alunos lembraram com a música: ―São 

João, São João, acende a fogueira no meu coração‖. A professora explica que cada classe colabora 

―fazendo‖ prendas para a festa junina como, por exemplo: pregadores decorados para geladeira e 

jogos. Em seguida, os alunos recebem uma folha intitulada ―olhe bem para esta cena‖ que representa 

uma festa com dois cantores que tocam instrumentos, pipoqueiro e crianças brincando em volta da 

fogueira. A proposta é: ―escreva o nome de tudo o que você encontrar na cena‖. Existem linhas 

horizontais e a professora pede que cada um observe a cena e escreva o nome das coisas que está 

vendo. Pode ser com letra minúscula, explica a professora. Uma aluna pergunta se precisam numerar 

as linhas. Ela diz que pode, se ela quiser. A professora explica que devem por o nome na folha. Os 

alunos vão escrevendo e levantam a mão, caso tenham duvidas. A professora vai de carteira em 

carteira tirando as dúvidas,  mas não dando a resposta. A professora explica que podem escrever 

errado e depois irão procurar a palavra no dicionário, caso não saibam corrigi-la. A professora explica 

que não é preciso fazer frases e sim escrever os objetos ou pessoas que eles estão vendo. Chama a 

CGMP para a lousa. CGMP diz ―violino‖. A professora pergunta se é violino mesmo e a aluna ALAC 

diz que é violão, porque não tem haste. CGMP escreve violão. LOP escreve bandeirinha. A 

professora diz que quem não colocou bandeirinha pode acrescentar à folha. FRSC escreve sanfona. 

ALAC escreve pipoca. Um aluno pergunta: é doce ou salgada? A professora diz que pode escolher 

doce ou salgada, que é uma qualidade (adjetivo) da pipoca. PHMT escreve crianças. A professora 

pergunta por que crianças. Ele responde: porque são todas. TKSO escreve fogueira. SPSN escreve 

roda. A professora pergunta roda de que? Eles respondem ―de crianças‖. Outras respostas: estrela, 

barraco, cerca, cabelos, pipoqueiro, boca, chapéu, bigode, nota musical, sombra, dentes, calcinha, 

sapato, lenço (no pescoço). A professora parabeniza a classe toda. Agora diz que podem pintar à 

vontade. Pede que olhem o chão limpo e que o mantenham limpo. A professora disponibiliza lápis de 

cor e pede para todos pegarem e usarem. A professora recolhe a atividade dos alunos e dá 

parabéns. 

Dia 02/09/2009 - Horário: 09h30m às 11h (DCBM5) 

Faltas: CGMP (doente) – 5 alunos presentes sendo 2 novos, 1 transferido, 2 liberados a partir do 3º 

bimestre por aproveitamento – ALAC, PHMT. Alunos novos: GB e GCPA. Entrou um aluno novo na 

classe no lugar do LOP que foi transferido. Não sei ainda o nome. Faltou hoje. A professora utiliza o 

procedimento inicial utilizado nas aulas anteriores. Atividade: eu já comecei – termine a historia de 

Fofinho (entregou uma copia para mim). TKSO começa a ler a historia e em seguida todos os outros 

alunos leem também. (eles leem sem erros). A professora pergunta se tem algum personagem. 

Conversam sobre o que fica dentro e fora da terra. Os alunos respondem ―cenoura‖. Eles respondem: 

em baixo da terra. Ela pergunta: e em cima da terra? Respondem: as folhas. A professora pergunta 

como pode começar a segunda parte da historia. Um responde que pode começar pelo seu Joaquim 

e outro que pode começar pelo coelho. A professora vai perguntando e os alunos vão respondendo 

ainda sem escrever. Na terceira cena a professora pergunta o que acontece: os alunos falam que o 

coelho foge porque o ―bum‖ significa que o seu Joaquim deu vários tiros... A professora parabeniza os 
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alunos e disse que respeitaram a vez do colega falar - ―cada coisa ao seu tempo‖. Fala para os 

alunos: a história já está feita na cabeça de cada um... agora vamos pintá-la. Conta uma curiosidade: 

na Índia a cenoura é vermelha, mas o gosto e a aparência são iguais. Pede que cada um coloque o 

seu nome na folha na parte superior e a data. Pede que cada um pinte as cenas da história. Ela 

pergunta aos alunos se essa ação é uma boa ação. Eles respondem que ele atirou para assustar o 

coelho e ele fugir da horta, mas que não é legal atirar no coelho. A Professora vai passando de 

carteira em carteira e observa como eles estão pintando as cenas da atividade e orientando-os. 

Alguns alunos conversam e atrapalham a tarefa dos outros e a professora, sem levantar o tom de 

voz, lembra-os dos combinados... Os alunos respeitam a professora. GB e GCPA escolhem os 

pregadores para organizar suas atividades. 

Dia 14/10/2009- Horário: 09h30m às 11h (DCBM6) 

 A professora utiliza o procedimento inicial utilizado nas aulas anteriores. A professora distribuiu 

encartes com brinquedos referentes ao dia das crianças. Os brinquedos foram numerados de 1 a 16. 

O valor do brinquedo seria R$74,90. A professora pediu para calcular o preço de dez brinquedos. 

Primeiramente somando as dez parcelas e depois eles perceberam que multiplicando por dez o 

resultado dava o mesmo. 

Exemplo:  

R$74,99 

R$74,99 

...  10 parcelas 

R$74,99 

__________ 

R$749,90 

Os alunos colocaram numa folha de almaço os recortes e fizeram os cálculos. Iam tirando as dúvidas 

e a professora corrige à medida que acabam. Incentiva e parabeniza os alunos. Faltas: SPSN, TKSO. 

Presentes: CGMP, FRSC, GB, GCPA. O FRSC esquece o símbolo do ―real‖ numa de suas contas e a 

professora chama o aluno e pergunta o que está faltando. Ele observa, responde e vai colocar o 

símbolo do ―real‖ em sua carteira. GB também esquece um símbolo de ―real‖. A professora adota o 

mesmo procedimento. Os alunos colocam suas tarefas nas suas pastas. 

Dia 21/10/2009 – Horário: 09h30m às 11h (DCBM7) 

A professora utiliza o procedimento inicial utilizado nas aulas anteriores. Presentes: CGMP, FRSC, 

SPSN, TKSO, GCPA. Falta: GB. A professora distribui pequenas lousas para cada aluno. A 

professora diz que vamos fazer de conta que vamos dar um presente a uma pessoa. Cada  um de 

nos vai escolher um brinquedo. Somos em 7 na classe. A professora sugere que comprem 7 

brinquedos iguais. Perguntou: se fossem comprar 7 brinquedos iguais que conta fariam? CGMP 

respondeu prontamente: multiplico por 7. Fizeram na lousa a tabuada do 7. 

1) TKSO escolheu um carrinho R$150,00. Foi para a lousa da classe e fez a conta:  

 R$150, 00  

X 7 

------------ 

R$ 1050,00 
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Os outros alunos fazem suas contas nas lousas individuais. Todos acertam! 

2) FRSC escolheu uma bicicleta R$160,00 

R$160, 00  

X 7 

------------ 

R$ 1120,00 

Os alunos acertam 

3) CGMP quer comprar uma boneca de R$250,00 

R$ 250, 00  

X 7 

------------ 

R$ 1750,00 

TKSO trocou: em vez de subir o 3 (do 35) subiu o 5. Refez a conta e acertou. 

A professora  dá parabéns. 

4) GCPA quer comprar um laptop de R$450,50 

R$ 450, 50  

X 7 

------------ 

R$ 3153,50 

Cada um lê o número ou o resultado após terminar a conta. 

5) SPSN quer comprar um notebook de R$ 8.000,00 

R$ 8.000, 00  

X 7 

------------ 

R$ 56.000,00 

6) Professora BM – Melocoton boneco cor de rosa 

R$138,90  

X 7 

------------ 

R$ 972,30 

A professora fez a conta errada para ver se os alunos percebem. Alguns perceberam e outros não.  A 

professora refaz a conta junto com os alunos. 

 

A sala da UME “Profª Santana” da Profª SS (7 observações) 

Período contrário ao da classe do 4º ano 

Dia 05/06/2009 – Horário – 13h às 14h30m (DCSS1) 

A professora vai buscar os alunos na entrada da escola e acompanha-os até a SANEE., que fica no 

1º andar do prédio. Presentes cinco alunos. A classe é multisseriada: tem dois alunos do 5º ano, dois 

do 3º ano e uma aluna do 4º ano (RBS). Os alunos não trazem material, que é fornecido pela 

professora. A sala é pequena, mas organizada e aconchegante. A lousa fica do lado direito da porta 

de entrada. A mesa da professora fica encostada na parede e ao seu lado foi colocado um armário 

onde estão arrumados os materiais pedagógicos. Em cima da mesa da professora foram colocadas 

pequenas estantes com portas de vidro onde foram colocados livros. Na parede oposta à porta de 

entrada há uma janela de onde se avista a entrada da escola, a quadra de esportes, o morro Penha, 

a avenida de entrada da cidade e uma parte do bairro do Saboó. Do lado esquerdo da janela há uma 

chapeleira antiga onde os alunos colocam casacos, guarda-chuva enquanto estão em aula. Na outra 

parede da sala há uma porta de comunicação com outra sala que, no período da manhã é ocupada 

pela SANEE.. Os alunos e a professora trabalham em torno de uma mesa situada no meio da sala. 
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Não existe local determinado – cada um escolhe sua cadeira. A professora inicia a aula perguntando 

qual o dia de hoje. Resposta: 05/06/2009. E pergunta o dia da semana. Resposta: hoje é sexta-feira. 

(escreve na lousa). Inicia as atividades do dia: 

1. Atividade - Leitura pela professora da história: ―Marcelo, marmelo, martelo‖, de Ruth Rocha. A 

professora lê a história e os alunos escutam atentamente. Fazem observações e perguntas durante a 

leitura e ao término da mesma. A professora responde de forma atenciosa. Após a leitura, cada aluno 

recebe seu caderno e registra o que vão trabalhar no dia (cópia da lousa). 

2.  Atividade - Jogo da forca:  a professora faz inicialmente os combinados com os alunos sobre o 

jogo da forca. Os alunos sorteiam (2 ou 1, par ou ímpar) para saber quem vai falar a letra ou a 

palavra. Os alunos conversam entre si e decidem qual letra vai ser escolhida ou qual a palavra que 

poderá ser falada.  

a) A professora explica: se abro a boca para falar duas vezes, então a palavra tem duas consoantes, 

duas sílabas. A palavra tem cinco letras. A professora vai falando as dicas do jogo.  

1ª dica: nome de animal  

Os alunos conversam para decidir quais vão ser as letras faladas. A VMG é quem pode falar a letra 

ou a palavra. Letras escolhidas pelos alunos: T,C,F,G,J. 

2ª dica: masculino 

VMG fala que a palavra é JEGUE (vale 10 pontos). A professora parabeniza os alunos. A professora 

utiliza dinheiro verdadeiro, porém antigo. Ela tem uma caixa com cédulas e moedas antigas. 

b) 1ª dica: nome de objeto 

Mesmo procedimento da palavra anterior. Letras escolhidas pelos alunos: I, E, A 

Os alunos combinam e acertam todas as letras e VMG é quem pode falar a palavra TIGELA (vale 10 

pontos). A professora parabeniza os alunos 

c) 1ª dica: palavra que indica uma ação. Mesmo procedimento da palavra anterior. 

    2ª dica: faz bem para a saúde 

Os alunos ficam tentando descobrir as letras, conversando baixo. Letras escolhidas pelos alunos: C, 

L, N. Descobrem a palavra, mas quem fala é VMG - GINÁSTICA (vale 10 pontos).                                                     

d) 1ª dica: revista. Mesmo procedimento da palavra anterior. Letras escolhidas pelos alunos: B,G. 

Descobrem a palavra e VMG fala GIBI (vale 10 pontos). 

e) Informação da professora – palavra com 7 letras e 3 sílabas. 

1ª dica: meio de transporte. Pergunta dos alunos: o que é meio de transporte? Resposta: leva 

pessoas de um lugar para o outro. Letras escolhidas pelos alunos: L. A professora incentiva os 

alunos. Conversam e  descobrem a palavra e VMG fala FOGUETE ( vale 10 pontos).  

f) 1ª dica: objeto 

    2ª dica: usa-se para fazer comida 

Letras escolhidas pelos alunos: L. Conversam e descobrem a palavra FRIGIDEIRA (vale 10 pontos). 
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A professora lembra que os alunos tinham 40 pontos acumulados da semana passada. Eram seis 

alunos. Cada aluno tem um envelope. Vão dividir primeiro os 40 pontos entre os seis alunos. 

Trocaram 4 fichas roxas (vale 10 pontos cada uma= uma dezena) por 40 fichas amarelas (vale 1 

ponto cada uma= uma unidade).  A professora pergunta aos alunos como vão dividir. Combinaram de 

dividir de 1 em 1. Cada um ficou com 6 pontos e sobraram 4 pontos. Por votação acharam que 4 

unidades deveriam ficar para a VMG. Hoje ganharam 60 pontos. Distribuíram nos 5 envelopes. Cada 

um ficou com 12 pontos = 1 dezena e 2 unidades. Observação: 1 centena ( 1 ficha rosa). A 

professora pede para contar quanto cada um tem.  RBS conta seus pontos. Ela tem pontos 

acumulados. Ela conta e registra no seu caderno. 

                     1 ficha rosa (centena) =  100 

          4 fichas roxas (dezena) = 40 

          9 fichas amarelas (unidades) = 9 

Total:        149 (cento e quarenta e nove pontos) 

Cada aluno guarda seus ―pontos‖ no seu envelope que a professora guarda no armário. A professora 

distribui os cadernos novamente para registrarem as palavras do jogo da forca. Os alunos registram 

no caderno e a professora orienta que quem não sabe escrever com letra cursiva pode escrever com 

letra de forma. Copiam as 6 palavras do jogo da forca.  RBS anota com letra cursiva. Em seguida, a 

professora distribui lápis de cor e pede para pintar a letra G em cada palavra. Chama à atenção para 

as palavras: 

JEGUE depois de G tem U, som de GUE. 

FOGUETE igual som de JEGUE.  

TIGELA                        GE ou GI (som) 

 GIBI 

A professora pergunta se há diferenças entre o som de jegue e o som de tigela. Eles falam que têm 

sons distintos. A professora parabeniza os alunos. A aula termina e os alunos despedem-se da 

professora. A professora desce com os alunos até a entrada da escola e sobe para a classe com 

outro grupo de alunos. 

Dia 05/06/2009 – Horário: 14h30m às 16h (DCSS2) 

LPR, ARCS e WSA mais dois alunos do 5º ano. A professora utiliza o procedimento inicial utilizado 

nas aulas anteriores. Atividades do dia: 

1- Leitura pela professora da história ―O dono da Bola ‖, de Ruth Rocha. A professora lê a história e 

os alunos escutam atentamente. Fazem observações e perguntas durante a leitura e ao término da 

mesma. A professora responde de forma atenciosa. Após a leitura, cada aluno recebe seu caderno e 

registra o que vão trabalhar no dia (cópia da lousa).  

2- Gincana das Advinhas (votado pelos alunos) 

Regras do Jogo: ―Advinhas‖ 

Formar um grupo só, pois são 5 alunos. Combinar as repostas antes de falar. São advinhas, cada 

uma valendo 10 pontos. Pergunta: se acertarem 12, quantos pontos os alunos vão ganhar? Ninguém 

acertou! A professora pergunta como podem contar. Sugerem contar de 20 em 20 até chegar a 120. 
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1- O que é que só toca quando apanha? 

Dica: instrumento musical = tambor, pandeiro.  

2- O que é que tem perna comprida, cintura fina, forma corneta e leva bofetada? Pernilongo  

3- O que é que chamam de verde, mas tem a cor amarela? Limão esperança?  Resposta: milho. Os 

alunos não acertam. A professora explica. 

4- O que é que pegamos mas não vemos?   Gripe.  

5- O que é que você consegue pegar com a mão direita, mas não consegue pegar com a esquerda? 

O cotovelo. Os alunos não acertam. A professora explica. 

6- O que é que mais cheira em um restaurante? O nariz.  

7- O que é que gasta sapatos, mas não tem pés? Chão.  

8- O que é que tem no meio do ovo?  A letra V.  

9- O que é que é: que os outros podem tirar de nós antes de nós termos?  O retrato.  

10- O que é que encontramos no meio da rua? A letra ―u‖. 

11- O que é que nunca tem cabelo, mas quando velho é chamado de careca? ―pneu‖.  

12- O que é que cai em pé e corre deitado?  Chuva. 

13- O que é que é menor que a boca de uma borboleta? O que ela come. Os alunos não acertam. A 

professora explica.  

14- O que é que quanto maior menos se vê, quanto menor mais se vê?  Escuridão. 

15- O que é que entra na água e não se molha?  Sombra.  

16- O que está acima da língua?  O acento.  

17- O que é que Deus nos dá 2 vezes e na 3ª se quisermos ter, temos que pagar? Os dentes. 

18- O que é careca por fora e cabeludo por dentro? O nariz. Os alunos não acertam. A professora 

explica. 

19- O que é que nunca podemos jogar fora? A idade. Os alunos não acertam. A professora explica. 

20- O que é que quanto mais cresce mais chega perto do chão? O rabo do cavalo. 

Os alunos acertam 15 advinhas. Total: 15 dezenas ou 150 pontos ( 1 centena = 10 dezenas). 

Problema: dividir 150 pontos entre os 5 alunos. A professora perguntou e eles responderam: 3 

dezenas para cada um. 

ARCS tem 308. Lucas tem 30. WSA tem 76. A professora comenta que ARCS tem 308 (mais pontos) 

porque falta menos e, portanto, ―joga‖ mais. A professora entrega os cadernos para registro dos 

alunos. São distribuídos os pontos do jogo. 

3ª atividade:  
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Um ditado diferente: sorteia-se a advinha  

1.  6. 

2.  7. 

3.  8. 

4.  9. 

5.  10. 

Vale 15 pontos se acertar a ortografia. 

A professora vai corrigir e saberão 2ª feira o que acertaram. 

A professora parabeniza os alunos. A aula termina e os alunos despedem-se da professora. A 

professora desce com os alunos até a entrada da escola e sobe para a classe com outro grupo de 

alunos. 

Dia 05/06/2009 – Horário: 16h15m às 17h45m 

 O aluno LSFC faltou. 

Dia 18/09/2010 – Horário: 13h às 14h30m (DCSS3) 

R (4º ano). A professora utiliza o procedimento inicial utilizado nas aulas anteriores.  

Atividade: Diversas notas e moedas - tabuleiro  

Regras do Jogo: 2 a 4 jogadores; um fica responsável pelo dinheiro (caixa) entrega a cada jogador 

uma nota de 20. 

Inicia o jogo com um dado e em cada casa do tabuleiro tem uma tarefa a cumprir, vence o jogador 

que chegar com a maior quantia em dinheiro. Escolhem e fazem o sorteio - quem tira maior número 

(RBS começa). 

RBS - parou na pipoca  R$ 0,80 – troco  R$ 19,20 

D - Montanha Russa   R$ 3,50 – troco  R$ 16,50 

 RBS - Barco Vicky    R$ 1,80 - saldo   R$ 17,40 

 D -  pipoca     R$ 0,80 – saldo  R$ 15,80 

 RBS - Tobogan    R$ 1,30 - saldo R$ 16,10 

D - casa premiada ganha            R$ 3,00 – saldo R$ 18,80 

           RBS- devolver     R$ 1,60 - saldo  

D - pipoca     R$ 0,80 -  saldo  

 RBS- minhocão   R$ 1,90 

D - casa premiada ganha   R$ 3,00 
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 RBS - Tiro ao alvo - recebe   R$ 2,00 

D - Barco Vicky    R$ 1,80 

 RBS - algodão Doce              R$ 0,80 

D - casa premiada    R$ 2,50 

 RBS - pagou    R$ 0,80   recebe R$ 0,50 

D - algodão doce    R$ 0,80 

 RBS - cachorro quente              R$ 0,90 

D - Pedalinho                R$ 1,50 

 RBS - Tobogan    R$ 1,30 

D - algodão doce   R$ 0,80 

 RBS - algodão doce   R$ 0,80 

D - Pedalinho    R$ 1,50 

 RBS- minhocão            R$ 1,90 

D - banheiro algodão doce R$ 0,80 

 RBS- casa premiada   R$ 2,50 

D - Labirinto Pedalinho   R$ 1,50 

D - refrigerante    R$ 1,00 

 RBS - R$ 15,40  

D - R$12,80 cada um anotou seu nome e quanto ganhou num papel. 

A professora perguntou se eles gostaram do jogo?   Resposta: sim 

O que poderia mudar? Abaixariam o preço e colocariam o banheiro (quando cai no banheiro tem que 

reiniciar o jogo) mais no começo do jogo, para não ter que voltar toda hora. 

 RBS fez os cálculos bem rápido com a ajuda dos dedos. Acerta todos os cálculos para os trocos. 

A professora diz que da próxima vez outra pessoa vai ser o caixa, para o G também fazer os trocos. 

Em seguida, a professora propõe que eles desenhem um novo tabuleiro (desenho), com as 

mudanças que eles propuseram. A professora diz que é um rascunho e que pode ser modificado na 

próxima aula. Os alunos ficam observando o tabuleiro e vão desenhando num papel dado pela 

professora. A professora parabeniza os alunos. A aula termina e os alunos despedem-se da 

professora. A professora desce com os alunos até a entrada da escola e sobe para a classe com 

outro grupo de alunos. 
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Dia 18/09/2010 – Horário: 14h30m às 16h 

ARCS, WSA ambos faltaram; os outros alunos são de outras classes. 

Dia 18/09/2010 - Horário: 16h15m às 17h45m (DCSS4) 

Presentes: KACS e dois alunos de outros anos R e B.  

Faltou: LSFC (13 anos - está com a professora auxiliar de classe). 

A professora utiliza o procedimento inicial utilizado nas aulas anteriores. A professora  orienta os 

alunos sobre o mesmo jogo. KACS vai ser o caixa. No início não estava acertando as contas usando 

os centavos, por exemplo: R$ 2,00 - tirar R$ 1,60 não sabia que ia dar R$ 0,40. 

Ela dava R$ 1,40. Como a professora dizia que ainda não estava certo, aos poucos ela vai acertando, 

com as orientações da professora. Nas outras contas ela acertou os centavos. Com os inteiros ela 

sabe fazer o troco. 

A professora pergunta se os alunos gostaram do jogo. A resposta foi afirmativa. Perguntou quais as 

operações que eles fizeram. Perguntou o nome das operações, dando exemplo: "mais". Os alunos 

"não" souberam responder que era uma "adição", a de ―menos‖ não souberam responder subtração. 

Também não acertaram multiplicação e divisão. A professora explicou a respeito das operações e da 

nomenclatura. 

A professora entrega, em seguida, uma folha para os alunos e pede que eles façam o registro do 

jogo. Já na 1ª turma o encaminhamento foi outro. Os desenhos foram referentes ao jogo, como roda 

gigante, pipoqueiro, algodão doce, dia ensolarado etc... 

A professora parabeniza os alunos. A aula termina e os alunos despedem-se da professora. A 

professora desce com os alunos até a entrada da escola. 

Dia 23/10/2009 – Horário: 13h às 14h30m (DCSS5) 

Aluna RBS - total de 5 alunos. A professora utiliza o procedimento inicial utilizado nas aulas 

anteriores.  

Esta semana trabalhando a Língua Portuguesa. Sons : z e s . 

Proposta: jogar em duplas. 

Alvo – chegar ao percurso do tabuleiro. 60 cartelas, 4 peões e dado. 

Escolha a cor dos peões. Separar as cartas pela cor do verso: duas cores. 

Baralho claro → + fácil (escolheram o mais fácil). 

Baralho escuro → + difícil. 

Era uma carta e quem souber a resposta bate no centro do alvo (uma cartela). 

Exemplo : moto – to     laranja – ranja  

Se acerta, o dado é jogado para ir para frente e se errar volta na cartela . 

 RBS é esperta e acerta várias. 
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Todos gostaram e acertavam as palavras – jogo muito disputado.  

2ª atividade. Quebra-cabeça – separam as palavras entre os participantes. Proposta: montar a 

música, dadas as palavras.  

Carneirinho,  carneirão 

Olhai pro céu, olhai pro chão, 

Pro chão, pro chão 

Manda o rei  

Nosso Senhor, Senhor, Senhor, 

Para todos se levantarem.  

A professora lembra: Carneirinho ( diminutivo ) Carneirão ( aumentativo ). 

Os alunos formam a cantiga corretamente. A professora parabeniza os alunos. 

A professora oferece vários livros para os alunos como: O gigante egoísta, Ali Babá e os 40 ladrões, 

A ovelhinha Lalá, O porquinho Pig, Pinóquio, A belezinha  Bebel. 

Cada um lê o livro escolhido em silêncio. 

A aula termina e os alunos despedem-se da professora. A professora desce com os alunos até a 

entrada da escola e sobe para a classe com outro grupo de alunos. 

Dia 23/10/2009 – Horário: 14h30m às 16h (DCSS6) 

CMNA entrou na última 3ª feira dia 20/10/2009, transferida de outra escola da Praia Grande. 

Faltas: WSA, ARCS  mais dois alunos do 5º ano. 

Mesmo jogo da turma anterior.  

Os alunos gostaram do jogo. 

A CMNA não conseguiu acertar nenhuma palavra, nem com a ajuda do lápis e papel. A professora 

orientou-a. 

Carneirinho – Carneirão – montar quebra-cabeça. Separaram as palavras por 3 alunos. 

A professora dá continuidade à leitura da história do Gulliver, As viagens de Guliver, de Jonathan 

Swift, recontada por Fernando Nuno. Difusão Cultural do Livro. São Paulo: DCL, 2003 (coleção 

Correndo Mundo). A professora lê a história e os alunos escutam atentamente. Fazem observações e 

perguntas durante a leitura e ao término da mesma. A professora responde de forma atenciosa. Após 

a leitura, cada aluno recebe seu caderno e registra o que vão trabalhar no dia (cópia da lousa). Foram 

distribuídos vários livros para os alunos escolherem um para ler, como no outro grupo. 

Dia 23/10/2009 – Horário: 16h15m às 17h45m 

Os alunos do 4º ano não compareceram 
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Dia 06/11/2009 - Horário: 13h às 14h30m 

A aluna RBS do 4º ano não compareceu 

Dia 06/11/2009 - Horário: 14h30m às 16h (DCSS7) 

Presentes: WSA e ARCS.  

A professora utiliza o procedimento inicial utilizado nas aulas anteriores. A professora faz uma leitura 

do livro As viagens de Gulliver. A professora lê a história e os alunos escutam atentamente. Fazem 

observações e perguntas durante a leitura e ao término da mesma. A professora responde de forma 

atenciosa. Após a leitura, cada aluno recebe seu caderno e registra o que vão trabalhar no dia (cópia 

da lousa).  

Ontem estudaram a letra x. Atividade proposta: separar as palavras em 4 grupos. 

X com som de ss 

X com som de z 

X com som de ch 

X com som de qs 

Vamos classificar as palavras de acordo com o som. A professora distribui palavras para os alunos 

irem pensando no som das mesmas. 

Todos acertaram a classificação! 

Novo trabalho:  só que vão trabalhar com o acerto e não com o erro. 

Palavra: capaz  s ou z no final, a professora  pergunta. 

ARCS acertou! A professora explica aos demais. 

Palavra: Espontâneo   s ou z na palavra? 

Todos acertam ! 

Palavra: Reagir    j ou g na palavra? 

Todos acertam  

Palavra: Faixa    x ou ch na palavra? 

Todos acertam  

Palavra: Berinjela  g ou j na palavra? 

WSA – errou. A professora orienta.  

Palavra: Rocha     ch ou x na palavra? 

Todos acertam  

Palavra: Permissão  ss ou ç na palavra? 
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Todos acertam 

Palavra: experimentar  x ou s na palavra? 

Todos erraram. A professora orienta os alunos.  

Palavra: cônjuge   g ou j na  palavra? 

Todos acertam. 

Palavra: xampoo   x ou ch  

Todos acertam. 

Palavra: refazer -  z ou s som de z - Todos acertaram. 

Palavra: ricaço - ç ou ss - Letícia acertou.   

ARCS errou. A professora orienta. A professora explica aos demais. 

Palavra: maço   c ou ss 

Todos acertam.  

Palavra: apreensão    s ou ss 

Todos erraram!  A professora orienta: não está no meio de 2 vogais. 

Palavra: inverso   s ou ss 

Todos acertam. 

Palavra: Ruidoso  z ou s com dez 

ARCS errou. A professora orienta. 

Palavra: demolição    ss ou ç 

ARCS errou. A professora orienta. 

Palavra: cartucho   x ouch               Todos acertam. 

Palavra: cabeça    ç ou SS                         Todos acertam.  

Palavra: Moribixaba   x ou ch              Todos acertam. 

Palavra: forçar       ss ou ç                         Todos acertam. 

Palavra: nervoso  s com som dez ou z   Todos acertam. 

A professora parabeniza os alunos. A aula termina e os alunos despedem-se da professora. A 

professora desce com os alunos até a entrada da escola. 

Dia 06/11/2009 – Horário: 16h15m às 17h45m 

Os alunos do 4º ano não compareceram. 



229 
 
 

A sala da UME “Profª Santana” da Profª SL (6 observações) 

Mesmo período ao da classe do 4º ano 

Dia 29/05/2009 - Horário: 10h15m às 11h45m (DCSL1) 

A professora vai buscar os alunos na sala de aula do 4ª ano.  

A professora escreve na lousa a data: 29/05/2009. 

Os alunos entram com a professora na sala de aula (SANEE.). Não existe local determinado – cada 

um escolhe sua cadeira. Os alunos não trazem material, que é fornecido pela professora. 

A sala é pequena, mas organizada. A lousa fica do lado esquerdo da porta de entrada. A mesa da 

professora fica ao lado de dois armários onde estão arrumados os materiais pedagógicos. Na parede 

em frente aos armários há uma porta de comunicação com outra sala que, no período da tarde, é 

ocupada pela SANEE.. Na parede oposta à porta de entrada há uma janela de onde se avista a 

entrada da escola, a quadra de esportes, o morro Penha e ainda a avenida de entrada da cidade e 

uma parte do bairro do Saboó. Os alunos e a professora trabalham em torno de uma mesa colocada 

no meio da sala, com oito cadeiras. 

3 alunos faltaram. Presentes MNOV, MBFS, NBP.  

A professora vai continuar a atividade da aula anterior que é um jogo. 

A professora explica que 3 alunos dela são atendidos pela professora auxiliar de classe, que fez um 

projeto de alfabetização. A professora explica o jogo aos alunos, que sortearam para saber quem vai 

começar. Palavra secreta. 

Tira 1 carta > Figura da Baleia (- leia) e Figura do Circo (- ci)  = Palavra secreta: BARCO. Todos 

acertam. 

NBP tira a carta > Figura da foca (-fo) e  Figura de Banana (-na)  = Palavra secreta: Cabana. 

MNOV quem acerta primeiro – joga o dado e anda duas casas num tabuleiro. 

MNOV acerta macarrão e anda mais 3 casas.  

MNOV acerta garrafa e anda mais 2 casas.  

NBP acerta foca e anda mais 2 casas. 

A professora orienta os que demoram a acertar. 

MBFS tem dificuldade – não acerta nenhuma. Fica emburrado, chateado. A professora para o jogo e 

dá várias cartas e ele vai tentando acertar e fica ainda chateado, porque não sabe responder tão 

rápido quanto os outros. 

MBFS acerta foca joga 1. 

MNOV acerta outra vez boca, galinha. 

NBP acerta moça, cavalo. 
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A professora orienta os alunos. Eles acertam, mas sempre um acerta primeiro.  

MBFS sai de jogo porque não consegue acertar antes dos outros e fica conferindo se os outros 

acertam ou não as palavras. 

A aula termina e os alunos voltam para a sala do 4º ano. 

Dia 05/06/2009 - Horário: 10h15m às 11h45m (DCSL2) 

A professora vai buscar os alunos na sala de aula do 4ª ano.  

A aluna ASB começou a frequentar a SANEE. nesta semana. 

Presentes os alunos: MNOV, MBFS, NBP e ASB. 

A professora escreve na lousa a data: 05/06/2009. 

A professora inicia a aula trazendo para a mesa o jogo  Palavra Secreta - Quem sabe, sabe. 

A professora começa a explicar as regras do jogo. Os alunos já conhecem o jogo e ASB diz que o 

conhece também.  

São quatro jogadores e a professora faz a leitura da carta. O jogador que acertar a palavra secreta 

joga o dado e ―anda‖ o número de casas que o dado mostra. Se errar, volta o número de casas que o 

dado apontar. O dado só tem os números: 1 a 3. 

O aluno MBFS diz que não sabe jogar e que os outros colegas vão acertar e ele não. 

Inicia-se o jogo. Cada aluno recebe uma folha em branco, um lápis e uma borracha. Exemplo das 

anotações dos alunos no papel: barco   (-) rco      e   carro   (-) ca       =>  barro 

 A professora sorteia a carta: cola (-) ola   e    asa              =>  casa 

MNOV acerta e MBFS reclama que ele acerta tudo primeiro. A professora pede que MBFS que preste 

mais atenção nas palavras.  

Outra carta sorteada: galo (-) lo  e  linha            => galinha 

MBFS acerta! A professora dá os parabéns ao aluno, dizendo que ele é capaz. 

A professora vai pegar outra carta. Pede para MBFS respirar fundo para se acalmar. MNOV acerta a 

outra palavra sorteada e termina o tabuleiro – ele sai do jogo.  

O jogo continua com três jogadores. NBP acerta primeiro a próxima palavra e ASB acerta a palavra 

―nave‖. A professora pergunta à ASB se ela sabe o que significa nave e ela responde: nave espacial. 

A professora parabeniza-a. A professora sorteia a próxima palavra e NBP acerta. Novo sorteio e NBP 

acerta novamente. A professora pega a folha de MBFS e pede que ele explique como está pensando 

para escrever a palavra. MBFS não se mostra interessado em fazê-lo. A professora faz outros 

combinados com os alunos. Ela vai mostrar a carta sorteada primeiro para o MBFS e depois para os 

outros. Mas no primeiro sorteio NBP acerta e MBFS e fica chateado. A professora pede para ASB ler 

as palavras já elaboradas e anotadas. MNOV fala as palavras anotadas pondo a língua para fora. A 

professora pede para ele prestar atenção e pede postura adequada. O próximo a ler as palavras que 

escreveu é o NBP e MBFS só escreveu uma palavra: galinha.  
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A professora explica que vão iniciar uma nova atividade (vocabulário). Dá um dicionário para cada um 

dos alunos e pergunta para que serve. Os alunos vão dando respostas até todos perceberem que 

serve para saber, por exemplo, o significado das palavras, como elas são escritas etc. A professora 

pede para procurar a letra ―t‖ de trenó. Todos acham a letra ―t‖ menos o MNOV. A professora orienta-

o - pede para achar o ―r‖ e pensar nas vogais. Depois, por último, MNOV acha o ―t‖. A seguir vai 

orientando um a um para que achem o ―tre‖. MNOV acha e diz que é na página seiscentos e sessenta 

e cinco. ASB diz que a página é seis, cinco, cinco. NBP lê conforme o pedido da professora o que é 

trenó. MBFS não para na cadeira e a professora pede postura adequada. Solicita que MBFS leia no 

dicionário e ele lê corretamente, mas devagar. MBFS fala que o veado puxa o trenó. A professora 

pede para procurar a palavra veado no dicionário. Os alunos procuram a letra ―v‖ e MBFS diz que ―a 

classe já saiu‖, ―são 11h03m‖. A professora informa que a aula acaba 11h45m. A professora pede 

para procurar a página 670. Os alunos acham a palavra! MBFS lê o que significa a palavra no 

dicionário. Em seguida a professora pede para procurar a palavra ―vilão‖. NBP acha primeiro. A 

professora explica que vilão tem dois sentidos: que vive numa vila ou bandido, cruel. Os alunos 

perguntam o que é uma vila e a professora responde o que significa e acrescenta que no Brasil não 

se usa a palavra vilão para designar as pessoas que vivem numa vila. Em seguida, a professora 

pergunta o feminino de vilão e depois o plural. Os alunos respondem certo. A professora pergunta 

para MNOV o que ele entendeu por vilão e ele não sabe responder. Ela pergunta se estava distraído 

quando ela explicou. Ele não responde. Pede que os colegas expliquem o que entenderam. Em 

seguida, MNOV responde corretamente.  

A professora inicia outra atividade, um jogo: Quem sabe, sabe... 

A professora explica que o jogo é baseado em provérbios - ditados populares. Existem cartelas de 

provérbios de domínio popular para todas as idades. Objetivo do jogo: completar o provérbio. O jogo 

também tem dicas. Cada jogador 15 pinos brancos e uma cartela – existem 20 lugares reservados 

para os pinos brancos. Cada 10 pinos brancos podem ser trocados por um vermelho. A professora 

pede a atenção dos alunos para as palavras. Os alunos sorteiam o sentido do jogo - começa no 

sentido horário. A professora exemplifica com uma carta: lê a primeira parte do provérbio ―Sorte no 

jogo‖. Em seguida a professora pega uma ampulheta e pergunta se os alunos sabem para que serve 

- para marcar um certo tempo, respondem. A professora fala a dica: azar – Provérbio: sorte no jogo – 

azar no amor. Todos acertam. Outro provérbio: quem muito fala, pouco escuta – ninguém acerta. A 

professora explica o sentido da frase. Próximo provérbio: quem mais jura, mais mente – ASB acerta 

primeiro. Novo provérbio: cada macaco, no seu galho – NBP acerta primeiro. Acaba o horário. Os 

alunos saem apressadamente e desorganizadamente. ASB beija a professora. 

Dia: 28/08/2009 - Horário: 10h15m às 11h45m (DCSL3) 

A professora vai buscar os alunos na sala de aula do 4ª ano.  

Presentes: ASB, EMS, MCP, MNOV, MBFS. Falta: VMG. 

Alunos hoje estão muito irrequietos e não prestam atenção na explicação da professora. Classe difícil 

de trabalhar. 

Atividade - Jogo: Palavra Secreta 

São 4 jogadores e 5 alunos. Tiraram par ou ímpar. ASB fica a leitora do jogo e os outros vão jogar. 

Têm que acertar a palavra secreta. Se acertar, joga o dado e anda o número de casas. Se errar volta 

o número de casas. O dado até o número 3. 

Exemplo: Barco  (- rco) e carro (- ca)   = Barro      

Baleia e  Circo = Barco  ( MNOV) 
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Macarrão = Maca    ( MNOV) 

Leite e Avião = Leitão   (ninguém acertou). A professora explica. 

Balão e Sereia = Baleia   ( MNOV e MCP ) 

Carroça = Carro    ( MBFS) 

Mesa e Dado = Mesada   ( EMS) 

Sapato e Corneta = Saco   ( ASB) 

Abacaxi e Tesoura = Abacate  ( ASB, EMS) 

São trabalhados 18 conjuntos de letras. A professora vai dando explicações a medida que percebe 

alguma dificuldade dos alunos. 

Cada aluno escreve o nome no rodapé da folha. 

A aula termina e os alunos voltam para a sala do 4º ano. 

Dia 11/09/2029 - Horário: 10h15m às 11h45m (DCSL4) 

A professora vai buscar os alunos na sala de aula do 4ª ano.  

Presentes: VMG, MNOV (4º ano) ASB, MCP (3º ano) e D e C de outros anos.  

Faltas: MBFS, EMS. 

Atividade- Proposta da professora " Descobrindo Palavras " 

Mesma atividade do jogo só que em folha copiada. Exemplo: Desenho da Bola - la  +  Desenho do 

dedo = Bode  etc... 

A professora pergunta a data de hoje só o MCP soube responder. Faz perguntas para os outros. 

Pediu que todos coloquem o nome completo na folha da atividade. Hoje estão mais calmos, 

respondendo a atividade. 

ASB recebe a 2ª folha da atividade, pois já terminou a 1ª folha. Achou fácil. Vai falar com a 

professora, pois disse que não entendeu essa 2ª atividade e pede explicação. A professora pede a 

ela para observar a atividade e ver a diferença entre a 1ª e a 2ª atividade. 

MCP entrega a folha (1ª) e a professora pede para ler "carro"; ele tinha escrito com "r" só. Voltou para 

arrumar. 

Os alunos vão entregando a 1ª atividade e a professora vai observando os erros - põe um pontinho 

ao lado do erro e pede para que o aluno observe o que escreveu.  

Quem já terminou tudo (sem erros) recebe a 2ª atividade -" Enigma" - Descubra as palavras. 

Exemplo: Sa + desenho de uma cola  = Sacola. Pede para colocar sempre nome e data. 

O aluno MNOV termina as duas atividades e a professora escreve ―Maravilhoso‖! Ele esqueceu um 

acento em casacão. Faz a atividade com capricho. 
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VMG tem dificuldades não completa todas as palavras; a professora revisa e ela completa. 

ASB tem poucas dificuldades. Às vezes escreve a letra "o" aberta como "u". A professora pede que 

reveja sua atividade. 

MCP teve várias palavras a corrigir, pois não para quieto, atrapalha a tarefa dos colegas e fala alto, 

tirando a atenção dos colegas. A professora conversa baixo com ele. A professora assinala com um 

ponto e pede para "rever"! 

A aula termina e os alunos voltam para a sala do 4º ano. 

Dia 18/09/2029 - Horário: 10h15m às 11h45m (DCSL5) 

A professora vai buscar os alunos na sala de aula do 4ª ano.  

Presentes: (4º ano) MBFS, MNOV, MCP, ASB, EMS, (3º ano) e D e C de outros anos.  

Falta: VMG 

Atividade: a professora pergunta se lembram do jogo do STOP: sorteia-se uma letra do alfabeto e 

escolhem um assunto: animais, plantas e cada um memoriza algumas palavras relacionadas ao 

assunto. 

Sorteio para saber quem vai começar. Cada um coloca um número na mão, depois começa a 

relacionar o abecedário à quantidade de dedos que os alunos colocaram na mesa. Cada aluno vai 

falando as letras até que o último parou na letra "u". Vão escolher um tema - todos opinam. Recebem 

uma folha e dobram o papel fazendo 8 vincos. A professora avisa que ao final contará os pontos. 

Pede que coloquem nome completo e data. Os temas que foram escolhidos são sete: 

animal | fruta   |  pessoa | objeto | cores | cidade | alimento  

urso     | uva     | Unildo   |  unha   | 

urubu  |umbu  | Uriel      | 

O comportamento da sala hoje atrapalhou o aprendizado dos alunos. A aula não foi produtiva: MNOV 

e MCP levantaram-se das carteiras, perturbaram os colegas durante a atividade. A professora  não 

conseguiu acabar a atividade. Até o MNOV que sempre faz (e certo) as tarefas ficou com brincadeiras 

e não participou das tarefas. 

A professora conversou com os alunos MBFS, MCP e MNOV, sobre o comportamento deles, 

orientando-os e chamando às responsabilidades e explicou que estão prejudicando a aprendizagem 

deles e do grupo. 

A aula termina e os alunos voltam para a sala do 4º ano. 

Dia 06/11/2029 - Horário: 10h15m às 11h45m (DCSL6) 

A professora vai buscar os alunos na sala de aula do 4ª ano.   

Faltas: ASB e VMG (ASB transferida em 23/10/2009). 

Jogo : ― Com que letra‖ (Grow) ― Grafia das palavras ― 
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A professora dita a palavra ―xereta‖ Cada um coloca no tabuleiro uma peça na letra que acha certa e 

uma na palavra errada. 

MBFS  acerta; EMS erra; MNOV erra; MCP erra  

A professora dá explicações. 

A professora dita a palavra ―lenço‖. Mesmo procedimento no tabuleiro tem as letras: x, z, ss, ch, ç, sc, 

g, s, j. A palavra é com ―ç‖. Só o MBFS erra. A professora orienta o aluno. 

Eles receberam uma folha e escrevem a palavra - cada um no seu papel. 

A professora dita a palavra ―abuso‖. Todos erram. A professora explica.  

A palavra ―azeite―. Só MCP acerta. Novas explicações da professora. 

A professora dita ―paz‖. EMS e MCP acertaram.  

A palavra é ―Concha―. EMS e MBFS erram. A professora orienta. 

A palavra é ―Chulé―. EMS e MNOV acertam . 

A palavra é ―macho―. Só MCP errou. A professora explica.  

A palavra é ―atrás―. Ninguém acerta.  A professora explica.  

A palavra é ― traça‖. Ninguém acerta. Novas explicações da professora. 

Os alunos entregam as folhas e a professora explica a eles que irão fazer as palavras em ordem 

alfabética. 

A aula termina e os alunos voltam para a sala do 4º ano. 
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APÊNDICE C 

 

Diário de campo 

2009 

Síntese das observações das aulas (SA) 

1. Síntese das observações das aulas na UME “Profª Bianca” -  Professora BM (sete 

observações) 

Dia: 20/05/2009 - Horário: 9h30 às 11h (SABM1) 

Síntese: A sala de aula é arrumada para receber os alunos. Sua organização é pensada em função 

dos alunos para fazer com que eles se sintam bem, possam movimentar-se, sentarem onde desejam 

e ter acesso aos materiais da sala (o ambiente e sua estrutura física são organizados em função dos 

alunos). A interação professor/aluno é bastante acentuada: os alunos opinam sobre as atividades, 

sobre a ordenação das atividades e sua participação. A atividade começa com a professora 

conversando com os alunos e fazendo perguntas sobre diferentes temas, mas que estão inter-

relacionados. Os alunos respondem sobre o passado e o futuro, e eles vão fazendo observações e 

comparações sobre: dinheiro, moradia, carro, campainha da casa, animal de estimação, antônimos, 

sinônimos etc. A interação propicia que a professora vá avaliando a compreensão das crianças e 

acrescentando novos assuntos e, assim, obtendo a atenção dos alunos. As tarefas vão sendo 

orientadas pela professora e quando surgem dúvidas, ela esclarece. Assim a professora redireciona a 

atividade e responde às necessidades dos alunos. Ela utiliza materiais concretos: figuras, quebra-

cabeças, para que os alunos possam estabelecer relações – a professora incentiva as crianças a 

comentar os detalhes das figuras – dessa forma, ela propicia que os alunos trabalhem cores, lugares, 

detalhes e assim  compreendam conceitos.   

Categorias: ambiente, interação, procedimentos. 

Dia 27/05/2009 – Horário: 9h30 às 11h (SABM2) 

Síntese: Não há faltas. A aula começa por um procedimento que se repete diariamente (em todas as 

aulas observadas, ela retoma as relações temporais: o mês anterior, o mês atual, os dias da semana) 

– esse procedimento permite que o aluno se oriente no tempo e espaço. Essas retomadas dão aos 

alunos a oportunidade de fixarem essas noções e à medida que os alunos acertam, a professora 

parabeniza-os: eles contam, ordenam, classificam. Essa atividade é feita por meio de perguntas e 

respostas – ação que propicia a interação professor/aluno e aluno/aluno. Outra tarefa é proposta, 

utilizando imagens de produtos e textos publicitários e informativos. A atividade consiste em que os 

alunos descrevam as imagens e depois façam a leitura do texto. Percebe-se que as atividades de 

descrição oral de objetos propiciam que os alunos estabeleçam relações entre o que veem e seus 

conhecimentos prévios - procedimento que facilita a aprendizagem. Após as atividades, os alunos 

precisam guardar, organizar os objetos e materiais da sala. 

Categorias: interação, procedimentos e recuperação. 
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Dia 17/06/2009 – Horário: 9h30 às 11h (SABM3) 

Síntese: A aula começa pela retomada dos dias da semana (em todas as aulas observadas, ela 

retoma as relações temporais) – esse procedimento permite que o aluno se oriente no tempo e 

construa relações de anterioridade e posterioridade. Conforme já disse anteriormente, essas 

retomadas dão aos alunos a oportunidade de fixarem essas noções. Os alunos acertam as perguntas 

feitas e a professora parabeniza-os. Em seguida, ela lê uma reportagem sobre a cidade. A professora 

aproveita para falar sobre os conhecimentos que as crianças possuem sobre os bairros, procurando 

trabalhar o vocabulário. Outra tarefa é proposta: leitura, mas é interrompida, pois o barulho do 

ambiente externo prejudica o andamento da atividade. Depois, é retomada e o aluno que apresenta 

dificuldades LOP vai lendo e sendo incentivado pela professora. Passam, a seguir, a uma atividade 

lúdica: pintura das palavras no caça-palavras. Dessa forma, os alunos têm a oportunidade de colocar 

seus sentidos em atividade e retomar palavras que estavam presentes no texto lido: a interação dos 

alunos com os conceitos estudados. 

Categorias: Interação, procedimentos, recuperação e ambiente (barulho externo atrapalha). 

Dia 24/06/2009 – Horário: 9h30 às 11h (SABM4) 

Síntese: A aula começa pela retomada dos dias da semana e as explicações do que será discutido. 

A professora estabelece relação entre o que será discutido e o que será feito: é o mês das festas 

juninas. A professora pergunta o nome do santo que é comemorado no dia, mas os alunos não 

sabem, sendo assim, ela procura ativar a memória dos alunos dizendo-lhes que precisam lembrar os 

nomes dos santos. Eles não lembram e ela diz o nome de São João.  Os alunos lembraram-se da 

música: São João, São João, acende a fogueira no meu coração, pois a música é bastante 

conhecida. Em seguida, a professora oferece um material para que os alunos façam prendas para a 

festa junina: pregadores decorados para geladeira e jogos. Na sequência, numa folha intitulada ―olhe 

bem para esta cena‖, os alunos deviam escrever o nome de tudo o que encontrassem na cena. A 

professora explica e uma aluna pergunta se precisam numerar as linhas. A professora prontamente 

responde e explica que devem por o nome na folha e caso tenham dúvidas devem levantar a mão. A 

professora vai de carteira em carteira tirando as dúvidas, mas não dando respostas prontas aos 

alunos, mas estimulando-os a tentar escrever as palavras. A atividade é contextualizada e apresenta 

uma sequência relacionada à comemoração que ocorrerá na escola: Festa Junina. O atendimento a 

dúvidas é individualizado e a classe é sempre organizada em grupo. 

Categorias: interação, procedimentos metodológicos, recuperação e ambiente. 

Dia  02/09/2009 -  Horário: 9h30 às 11h (SABM5) 

Síntese: Alguns alunos faltam e dois novos são inseridos. A aula começa pela retomada dos dias da 

semana. A atividade proposta é produzir uma narrativa sobre um coelho. Por meio de perguntas, a 

professora vai ajudando os alunos a organizarem as ideias e construírem um cenário. Depois, eles 

passam a pintar a história. Em seguida, ela propõe que eles reflitam sobre a cena e a história. A 

professora vai passando de carteira em carteira e observa como eles estão pintando as cenas da 

atividade, orientando-os. Alguns alunos conversam e atrapalham a atividade dos colegas e a 
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professora sem levantar o tom de voz lembra-os dos combinados. Ao final da atividade, eles 

organizam as produções no varal da sala. 

Categorias: interação, procedimentos metodológicos, recuperação e ambiente (barulho interno - 

momento de intervenção da professora). 

Dia 14/10/2009 - Horário: 9h30 às 11h (SABM6) 

Síntese: A aula começa pela retomada dos dias da semana. A atividade seguinte é de Matemática - 

operações utilizando um encarte. Os alunos colocam numa folha de almaço os recortes e fazem os 

cálculos. Quando têm dúvidas, pedem ajuda da professora que, prontamente, faz perguntas que 

levam o aluno a raciocinar e chegar em seguida, a um resultado. A professora parabeniza os alunos. 

Fica evidente a preocupação da professora em ajudar os alunos, usar materiais diversificados e do 

cotidiano dos alunos, além do cuidado em atender individualmente os alunos. Ao final, os alunos 

organizam as atividades e as guardam. 

Categorias: interação, procedimentos metodológicos, recuperação. 

Dia 21/10/2009 – Horário: 9h30 às 11h (SABM7) 

Síntese: A aula começa pela retomada dos dias da semana. A atividade é proposta ao grupo envolve 

a operação multiplicação: fazer de conta que darão um presente a uma pessoa. Cada um deles vai 

escolher um brinquedo para os alunos presentes (7) na classe. A professora sugere que comprem 7 

brinquedos iguais. Dessa forma, a professora vai dando as orientações e fazendo perguntas para que 

os alunos reflitam - assim ela vai ajudando os alunos a organizarem as ideias. Os alunos vão 

respondendo individualmente e acertando. Fica evidente a preocupação da professora em 

contextualizar a atividade, manter a interação professor/aluno e atendê-los individualmente. A 

professora também efetua uma operação, porém faz a conta errada para ver se os alunos percebem.  

Alguns percebem e outros não. A professora refaz a conta junto com os alunos para que eles 

observem o procedimento. 

Categorias: interação, procedimento metodológico e recuperação.  

 

2.  Síntese das observações das aulas na UME “Profª Santana” - Professora SS (sete 

observações) 

Dia 05/06/2009 – Horário: 13h às 14h30 (SASS1) 

Síntese: A professora revela seu comprometimento com o trabalho e com os alunos diariamente, pois 

vai buscá-los na entrada da escola, acompanhando-os até a sala. As atividades exigem 

conhecimento e preparo das aulas, pois a classe é multisseriada, a professora prepara o material (os 

alunos não trazem material). O ambiente é pequeno, mas organizado e aconchegante. Os alunos e a 

professora trabalham em torno de uma mesa situada no meio da sala e os alunos sentam onde 

querem. A aula começa pela retomada dos dias da semana com a finalidade de orientação temporal. 

Em seguida, informa aos alunos que farão a Leitura da história: ―Marcelo, marmelo, martelo‖, de Ruth 

Rocha. A professora lê a história e os alunos escutam atentamente. Fazem observações e perguntas 
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durante a leitura e ao término dela. A professora responde de forma atenciosa. Após a leitura, cada 

aluno recebe seu caderno e registra o que vão trabalhar no dia (cópia da lousa). Em seguida, introduz 

o jogo da forca, fazendo os combinados com os alunos. Os alunos sorteiam (2 ou 1, par ou ímpar) 

para saber quem vai falar a letra ou a palavra. Os alunos conversam entre si e decidem qual letra vai 

ser escolhida ou qual a palavra que poderá ser falada. As atividades são sempre realizadas de forma 

interativa e democrática, a interação entre professor/aluno e aluno/aluno é uma constante - fator que 

contribui para o bom andamento das atividades e favorece o clima da sala. Os alunos conversam 

para decidir quais vão ser as letras faladas. VMG fala que a palavra é JEGUE (vale 10 pontos). A 

professora parabeniza os alunos. A professora utiliza dinheiro verdadeiro, porém antigo. Há sempre a 

utilização de materiais concretos e diversificados. A interação entre alunos é contínua, pois eles ficam 

tentando descobrir as letras, conversando baixo. A professora distribui os cadernos para os alunos 

registrarem as palavras do jogo da forca. Os alunos registram no caderno e a professora orienta os 

alunos a escreverem com letra cursiva ou de forma. Dessa forma, os alunos podem refletir sobre o 

que fizeram e percebem a importância do registro da atividade para memorização e resgate posterior 

quando darão continuidade à atividade. Eles usam a linguagem para discutir, opinar e registrar. A 

estratégia da professora é oportuna, pois faz com que eles tenham interesse em registrar o resultado 

para futura retomada. 

Categorias: interação, procedimentos metodológicos, recuperação. 

Dia 05/06/2009 – Horário: 14h30 às 16h (SASS2) 

Síntese: Esta aula obedece à sequência da anterior: leitura, jogo, registro dos pontos obtidos, 

predominando a interação, o atendimento ao grupo e intervenções pontuais com a finalidade de 

ajudar, corrigir e incentivar. As atividades buscam motivar e desafiar os alunos. À medida que eles 

vão jogando, vão acumulando pontos. As diferentes áreas do conhecimento vão sendo trabalhadas 

conjuntamente. 

Categorias: interação, procedimentos metodológicos, recuperação. 

Dia 18/09/2010 – Horário: 13h às 14h30 (SASS3) 

Síntese: A professora faz uso do mesmo procedimento inicial utilizado nas aulas anteriores. Em 

seguida, inicia com o grupo um jogo para desenvolver o raciocínio lógico: operações em contextos 

específicos. Ela utiliza materiais concretos e reais; assim os alunos exercitam sua criatividade e 

capacidade de organização. Trata-se de um jogo em que os alunos devem calcular seus gastos e 

acompanhar suas ações no tabuleiro. A interação ocorre entre aluno/aluno e aluno/professor. Os 

alunos avaliam a atividade dizendo se gostaram ou não. A aprendizagem ocorre por meio da 

interação, do lúdico e da reflexão sobre qual procedimento adotar para modificar o percurso feito na 

atividade. Os alunos concluem que abaixariam o preço e colocariam o banheiro (quando cai no 

banheiro tem que reiniciar o jogo) no começo do jogo para não ter que voltar toda hora. Uma das 

alunas faz os cálculos bem rápidos com a ajuda dos dedos - acerta todos os cálculos para os trocos. 

A professora parabeniza os alunos. A aula termina e os alunos despedem-se e a professora desce 

com os alunos até a entrada da escola, reforçando seu cuidado. 
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Categorias: interação, procedimentos metodológicos, recuperação. 

Dia 18/09/2010 - Horário: 16h15 às 17h45 (SASS4) 

Síntese: A professora faz uso do mesmo procedimento inicial utilizado nas aulas anteriores. Em 

seguida, inicia com o grupo um jogo para desenvolver o raciocínio lógico: operações em contextos 

específicos. Trata-se de um jogo em que os alunos devem calcular seus gastos e acompanhar suas 

ações no tabuleiro. A interação ocorre entre aluno/aluno e aluno/professor. Os alunos avaliam a 

atividade dizendo se gostaram ou não. A professora procura trabalhar todas as operações. Os alunos 

acertam as operações, mas ainda não sabem nomeá-las - é preciso que a professora ensine a 

nomenclatura. A aula termina e os alunos despedem-se e a professora desce com os alunos. 

Categorias: interação, procedimentos metodológicos, recuperação. 

Dia 23/10/2009 – Horário: 13h às 14h30 (SASS5) 

Síntese: A professora utiliza o procedimento inicial utilizado nas aulas anteriores e também final. Em 

seguida, inicia com o grupo um jogo para desenvolver a linguagem escrita, fazendo uso de cartelas e 

dados. Trata-se de um jogo em que os alunos devem identificar a palavra. Os alunos gostam e 

participam. Uma das alunas compreende bem o objetivo do jogo e acerta. A aprendizagem ocorre por 

meio da interação com o lúdico. Passam à segunda atividade: quebra-cabeça de música. Os alunos 

têm que completar a cantiga com substantivos na forma de diminutivos e aumentativos - tarefa que 

realizam sem dificuldade. A professora parabeniza os alunos e, depois, oferece livros para que os 

alunos leiam - os livros são escolhidos pelos alunos, ou seja, eles têm liberdade de escolha - a leitura 

é um prazer e não um dever. 

Categorias: interação, procedimentos metodológicos e recuperação. 

Dia 23/10/2009 – Horário: 14h30 às 16h (SASS6) 

Síntese: A professora utiliza o procedimento inicial utilizado nas aulas anteriores e também final. Um 

novo aluno é inserido na sala. Em seguida, a atividade começa e o grupo joga. Trata-se de um jogo 

em que os alunos devem identificar a palavra. Os alunos gostam e participam. Uma das alunas não 

compreende bem e erra, a professora procura ajudá-la. A aprendizagem ocorre por meio da interação 

com o lúdico. Passam à segunda atividade: quebra-cabeça de música. Os alunos têm que completar 

a cantiga com substantivos na forma de diminutivos e aumentativos. A professora dá continuidade à 

atividade de leitura do livro As viagens de Gulliver. Os alunos escutam atentamente. Fazem 

observações e perguntas durante a leitura e ao término da mesma. A professora responde de forma 

atenciosa. Após a leitura, cada aluno recebe seu caderno e registra o que vão trabalhar no dia (cópia 

da lousa). Foram distribuídos vários livros para os alunos escolherem um para ler, como no outro 

grupo. 

Categorias: interação, procedimentos metodológicos e recuperação. 

Dia 06/11/2009 - Horário: 14h30 às 16h (SASS7) 

Síntese: A professora faz uso do mesmo procedimento inicial utilizado nas aulas anteriores, ou seja, 

ela mantém a rotina. É importante manter a rotina para que os alunos possam saber quais serão os 
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encaminhamentos da aula e possam também fazer antecipações do que virá a ocorrer. Ela retoma a 

leitura do livro dado anteriormente, durante o processo, a interação é constante - dando assim 

oportunidade para que os alunos possam perguntar e sanar suas dúvidas ou fazer comentários.  Em 

seguida, inicia com o grupo uma atividade que já havia dado antes: grafia de palavras que 

apresentam mais de uma representação, ou seja, que podem ser escritas por letras diferentes. Os 

alunos precisam estabelecer relação entre o som e a letra, escolhendo a mais adequada para a 

escrita. Os alunos acertam a maioria das palavras. À medida que os alunos acertavam, a professora 

confirmava se eles estavam acertando ou não. Quando eles erravam, imediatamente, a professora 

orientava, indicando as possibilidades aos alunos. A professora parabeniza os alunos e a aula 

termina e os alunos despedem-se e a professora desce com os alunos até a entrada da escola, 

reforçando seu cuidado com os alunos. Percebe-se, portanto, o compromisso da professora. 

Categorias: interação, procedimentos metodológicos e recuperação. 

 

3. Síntese das observações das aulas na UME “Profª Santana”-  Professora SL (seis 

observações) 

Dia 29/05/2009 - Horário: 10h15 às 11h45 (SASL1) 

Síntese: A professora revela seu comprometimento com o trabalho desde a organização da sala até 

o cuidado com os alunos quando chegam. Os alunos se sentam, tendo a liberdade para escolher em 

que desejam ficar. A professora prepara o material (os alunos não trazem materiais).  O ambiente é 

pequeno, mas organizado e aconchegante. Os alunos e a professora trabalham em torno de uma 

mesa situada no meio da sala e os alunos sentam onde querem.  Há um número de faltas 

significativo. É preciso lembrar que esta sala é formada por alunos que apresentam dificuldades 

acentuadas, pois um deles tem laudo médico caracterizando o tipo de transtorno que apresenta. Em 

seguida, explica e introduz o Jogo Palavra Secreta - o jogo é de associação - os alunos precisam 

olhar as figuras, dizer os nomes dos animais ou objetos e identificar a primeira sílaba do nome de 

cada figura e formar a palavra secreta. Dos alunos presentes, dois conseguem acertar várias vezes. 

Há, porém, um aluno que tem muita dificuldade e não consegue. Ele tem dificuldade – não acerta 

nenhuma. Fica emburrado, chateado. A professora para o jogo e dá várias cartas para ele. E ele vai 

tentando acertar, mas fica ainda chateado, porque não sabe responder tão rápido quanto os outros. 

Diante da dificuldade do menino, a professora tenta mediar a situação e encaminhar de outra maneira 

a atividade. Fica assim, evidente, a ação da professora em tentar oferecer uma nova oportunidade 

para o aluno de entrar em contato com os conteúdos de aprendizagem. 

Categorias: interação, ambiente, procedimentos metodológicos e recuperação. 

Dia 05/06/2009 - Horário: 10h15 às 11h45 (SASL2) 

Síntese: A professora repete o mesmo procedimento da aula anterior e o mesmo tipo de atividade. A 

professora começa a explicar as regras do jogo. Os alunos já conhecem o jogo e ASB diz que o 

conhece também. São quatro jogadores e a professora faz a leitura da carta. O jogador que acertar a 

palavra secreta joga o dado e movimenta sua peça até o número de casas que o dado mostra. Se 

errar, volta o número de casas que o dado apontar. O dado só tem os números: 1 a 3. O aluno MBFS 
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diz que não sabe jogar e que os outros colegas vão acertar e ele não, ele fica irrequieto, porém a 

receptividade dele à atividade vai melhorando. A professora inicia outra atividade, um jogo: Quem 

sabe, sabe... A professora explica que o jogo é baseado em provérbios - ditados populares. Existem 

cartelas de provérbios de domínio popular para todas as idades. Objetivo do jogo: completar o 

provérbio. Acaba o horário. Os alunos saem apressadamente e desorganizadamente. ASB beija a 

professora. A atividade não obtém o mesmo resultado dos dias anteriores. 

Categorias: interação, ambiente (menos harmonioso em função da inquietação do aluno), 

procedimentos metodológicos e recuperação. 

Dia: 28/08/2009 - Horário: 10h15 às 11h45 (SASL3) 

Síntese: A professora repete o mesmo procedimento da aula anterior e o mesmo tipo de atividade. 

Devo comentar, porém, que os alunos não estão muito receptivos, ficam irritadiços. Talvez, a 

repetição dos mesmos procedimentos, dos mesmos jogos e materiais já não desperte os alunos tanto 

quanto antes, pois os alunos não prestam mais atenção à atividade. Fica assim evidente a 

necessidade de alternar materiais e atividades. 

Categorias: interação, ambiente (menos harmonioso em função da inquietação dos alunos), 

procedimentos metodológicos e recuperação. 

Dia 11/09/2009 - Horário: 10h15 às 11h45 (SASL4) 

Síntese: A professora repete o mesmo procedimento da aula anterior e o mesmo tipo de atividade. – 

o cuidado em receber os alunos se repete.  A diferenciação na atividade está relacionada ao registro: 

os alunos têm que escrever: Atividade "Descobrindo Palavras‖. A professora mantém a interação com 

os alunos e acompanha a atividade, atendendo individualmente os alunos. Ela observa os erros e 

pede aos alunos que observem sua escrita, dando indicações de onde se encontra o erro. Os alunos 

estão mais calmos e, por isso, fazem as atividades. Na escrita, os alunos apresentam pequenos 

problemas ortográficos, que vão sendo corrigidos pela professora e pelos alunos. 

Categorias: interação, ambiente, procedimentos metodológicos e recuperação. 

Dia 18/09/2009 - Horário: 10h15 às 11h45 (SASL5) 

Síntese: A professora repete o mesmo procedimento da aula anterior e o mesmo tipo de atividade.  A 

diferenciação na atividade está relacionada ao tipo de jogo e registro: os alunos têm que escrever. A 

professora mantém a interação com os alunos e acompanha a atividade. Os alunos estão inquietos e 

não terminam a atividade. O comportamento da sala atrapalhou o aprendizado dos alunos. A aula 

não foi produtiva: MNOV e MCP levantaram-se das carteiras, perturbaram os colegas durante a 

atividade. A professora não conseguiu acabar a atividade. Até o aluno MNOV que sempre faz (e 

certo) as tarefas ficou brincando e não participou das tarefas. A professora conversou com os alunos 

MBFS, MCP e MNOV sobre o comportamento deles, orientando-os e explicando que estavam 

prejudicando a aprendizagem deles e do grupo. Talvez a repetição do jogo, ainda que seja um jogo 

diferente na designação, mantém o mesmo procedimento – o que acaba desestimulando os alunos, 

além de outros problemas relacionados à sala - muitos alunos apresentam comportamentos 

diferenciados. 
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Categorias: interação, ambiente (menos harmonioso em função da inquietação dos alunos), 

procedimentos metodológicos e recuperação. 

Dia 06/11/2009 - Horário: 10h15 às 11h45 (SASL6) 

Síntese: A professora repete o mesmo procedimento da aula anterior e o mesmo tipo de atividade.  A 

diferenciação na atividade está relacionada ao material – tabuleiro com letras e papel. Os alunos têm 

que completar a letra que falta, trata-se de jogo ortográfico. A professora mantém a interação com os 

alunos e acompanha a atividade, à medida que eles erram ou acertam ela vai fazendo as 

intervenções e dando novas explicações. A sala é diferente das demais tratadas nesta tese, pois os 

alunos apresentam necessidades diferentes e, por isso não respondem da mesma forma que as 

demais, ou seja, apresentam certa inquietação e, aparentemente, maior dificuldade. 

Categorias: interação, ambiente (menos harmonioso), procedimentos metodológicos e recuperação. 
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APÊNDICE D 

 

Questionário da Equipe Técnica 

 

1. Você se sente satisfeita com o trabalho desenvolvido pelos professores da 
SANEE? Comente. 

2. Você considera o ambiente e os materiais disponíveis para realizar o trabalho da 
SANEE adequados e suficientes para o desenvolvimento do processo 
ensino/aprendizagem? O que você citaria para melhorá-los? Comente. 

3. O que é recuperação da aprendizagem para você? Comente. 

4. Quais são os critérios para a seleção dos alunos enviados para a SANEE e quais 
os critérios para serem dispensados? Quais os profissionais que opinam sobre 
esses critérios? 

5. Para você, quais são as causas da não aprendizagem dos alunos encaminhados 
para a SANEE? Comente. 

6. Em sua opinião, o que precisaria mudar no trabalho da SANEE para obter maior 
êxito na aprendizagem dos alunos? 

7. Gostaria de comentar algo que não perguntei e você acha relevante relatar? 

 

Questionário/Entrevista dos Professores 

 

1. Você se sente satisfeita com o seu trabalho como docente na SANEE? Comente. 

2. Você considera o ambiente e os materiais disponíveis para realizar o trabalho da 
SANEE adequados e suficientes para o desenvolvimento do processo 
ensino/aprendizagem? O que você citaria para melhorá-los? Comente. 

3. O que é recuperação da aprendizagem para você? Descreva a rotina da SANEE 
e as principais dificuldades pedagógicas encontradas no seu dia a dia. 

4. Quais são os critérios para a seleção dos alunos enviados para a SANEE e quais 
os critérios para serem dispensados? Quais os profissionais que opinam sobre 
esses critérios? 

5. Como você avalia seus alunos? Que estratégias você utiliza no desenvolvimento 
do seu trabalho? 

6. Para você, quais são as causas da não aprendizagem dos alunos encaminhados 
para a  SANEE? Comente. 

7. Em sua opinião, o que precisaria mudar no trabalho da SANEE, para obter maior 
êxito na aprendizagem dos alunos? 

8. Gostaria de comentar algo que não perguntei e você acha relevante relatar. 
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APÊNDICE E 

Questionário da equipe técnica: quadro com as ideias centrais e categorias 

Questão 1: Você se sente satisfeita com o trabalho desenvolvido pelos professores da SANEE? 

Comente. 

 

 

 

Resposta Ideias     Centrais Categorias  

BD Na nossa Unidade Escolar contamos 

com duas Salas de Atendimento às 

Necessidades Educacionais 

Especiais- SANEE, uma em cada 

período, sendo positivo o trabalho 

nelas realizado. A Sala que funciona 

no período da manhã conta com uma 

Professora com sede fixa há vários 

anos na Escola, apresentando 

excelente atuação, pelo 

conhecimento que tem dos alunos, 

seu envolvimento e pelo trabalho em 

continuidade que executa. No 

período da tarde, trata-se de 

professora titular que tem substituído 

funções de Especialista de Educação 

I, temos tido alterações nas 

professoras da SANEE, o que às 

vezes, dificulta um pouco a atuação 

das mesmas. Porém, de modo geral, 

percebemos grande empenho no 

desenvolvimento de suas atribuições. 

A Professora do período da manhã, 

que acompanhou os alunos com 

necessidades especiais do 4º ano A 

(2009) é muito envolvida com os 

alunos atendidos e faz uma extensão 

do seu trabalho aos demais 

educandos da(s) classe (s), 

participando de atividades e projetos 

com o coletivo, tornando natural e 

prazerosa a frequência dos alunos na 

SANEE. 

 

Percepção positiva do 

trabalho realizado na 

recuperação. 

 

 

 

Atuação excelente da 

professora devido à 

compreensão da 

realidade (tempo na 

escola) e envolvimento 

com o trabalho. 

 

No período da tarde, as 

alterações nas 

professoras da SANEE 

dificulta um pouco a 

atuação das mesmas. 

 

Envolvimento, 

comprometimento e 

participação da 

professora da manhã. 

Preparação de atividades 

diferenciadas estimulam 

a frequência  dos alunos. 

 

Q1 BD  

Procedimentos 

Metodológicos 

 

 

 

 

Procedimentos 

metodológicos e 

formação do professor 

 

 

 

Causas das dificuldades 

 

 

 

 

Interação 

professor/alunos 

 

Procedimentos 

metodológicos e 

formação do professor 

 

BC Nem sempre. Em escolas complexas 
como a nossa, depende do professor 
e seu esforço próprio. 

Nas escolas complexas, 

o trabalho do professor 

depende do seu próprio 

esforço. 

 

Q1 BC 

Causas das dificuldades  

SAD Sim, porém o número de alunos que 
apresentam dificuldades é superior à 

O número de alunos que Q1 AD 
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capacidade de atendimento das salas 
da SANEE. 

apresentam dificuldades 

é superior à capacidade 

de atendimento das 

salas. 

Ambiente e estrutura 

física 

SC Sim, porém o número de alunos que 
necessitam de apoio é bem maior do 
que a capacidade de atendimento 
das salas. 

O número de alunos que 

necessita de recuperação 

é superior à capacidade 

de atendimento das 

salas. 

Q1 SC 

Ambiente e estrutura 

física 

 

Questão 2: Você considera o ambiente e os materiais disponíveis para realizar o trabalho da SANEE 

adequados e suficientes para o desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem? O que você 

citaria para melhorá-los? Comente. 

 

 Resposta Ideias Centrais Categorias  

BD Lamentavelmente não contamos com 

uma sala com as dimensões ideais 

para o desenvolvimento do trabalho na 

Sala de Atendimento às Necessidades 

Educacionais Especiais – SANEE. 

Com certeza gostaríamos que as 

Professoras dispusessem de  

ambiente mais amplo, de modo a 

proporcionar maior  mobilidade aos 

alunos e não tão próximo da área de 

aulas de Educação Física e recreio, 

pois a movimentação dos alunos é 

muito grande. Porém, não contamos 

com espaço livre, haja vista que a 

escola está com a sua capacidade 

total de salas utilizadas, não tendo 

como disponibilizar local mais amplo. 

Quanto aos materiais disponíveis, 

procuramos atender às reivindicações 

das Professoras, dotando a sala de 

materiais necessários ao bom 

desenvolvimento das atividades. 

Destacamos o trabalho da Professora 

do período da manhã que faz uso 

significativo de material reciclado, 

colaborando para conscientização dos 

alunos quanto ao respeito ao meio-

ambiente. Os materiais solicitados são 

adquiridos com verba da Associação 

de Pais e mestres e do PDDE – 

Programa Dinheiro Direto na Escola. 

As salas possuem 

dimensões inadequadas.  

 

 

 

 

A sala de recuperação é 

próxima da área de aulas 

de Educação Física e 

recreio. 

 

 

Materiais da sala de 

recuperação atendem às 

reivindicações das 

professoras,  e 

desenvolvimento das 

atividades. 

Q2 BD 

 Ambiente e estrutura 

física 

 

 

 

 

 

Ambiente e estrutura 

física 

 

 

 

Interação 

Procedimentos 

metodológicos 

 

 

 

 

 

 

BC Não os considero adequados nem 
suficientes; a sala é minúscula, recebe 
muito barulho externo e cheira a mofo 

Ambientes não 
adequados, nem 
suficientes; a sala é 

Q2 BC 

Ambiente e estrutura 
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devido à umidade presente (pouca 
insolação). 
 
 
Para melhorar poderíamos contar com 
formações (capacitações) ´in loco´ e 
subsídios materiais (também durante 
atendimento de SANEE). 

minúscula, recebe muito 
barulho externo e cheira 
a mofo.  
 

 

 

Necessidade de 

formações 

(capacitações) ´in loco´ e 

subsídios materiais. 

física 

 

 

 

 

Causas das dificuldades 

Procedimentos 

metodológicos 

SAD Espaço físico maior e com mais 
recursos didáticos próprios para sanar 
as dificuldades apresentadas pelos 
alunos em diferentes níveis. 

Necessidade de espaço 

físico maior e com mais 

recursos para sanar as 

dificuldades dos alunos. 

Q2 SAD 

Ambiente e estrutura 

física 

Causas das dificuldades 

 

SC As salas são aconchegantes e muito 
bem cuidadas pelas professoras fato 
que cativa os alunos, quanto aos 
materiais muitos são pessoais e 
resultado do cuidado e da criatividade 
das professoras. Porém, com a 
―chegada‖ do PDE e do Projeto 
Fundação Aula Telefônica estes 
requisitos serão supridos 
satisfatoriamente (espero!). 

Ambiente aconchegante, 

bem cuidado; cativante 

para os alunos. 

Materiais são pessoais e  

resultado do cuidado e 

da  criatividade das 

professoras. 

Q2SC 

Ambiente e estrutura 

física 

Procedimentos 

metodológicos 

 

Questão 3: O que é recuperação da aprendizagem para você? Comente. 

 

 

 

Resposta Ideias Centrais Categorias  

BD A recuperação da aprendizagem é 

um processo contínuo que deve 

acontecer ao longo de todo o ano, a 

partir do diagnóstico das 

dificuldades. Partindo do princípio 

que a educação escolar consiste na 

formação integral e funcional dos 

alunos, ou seja, na aquisição de 

capacidades de todo o tipo, tais 

como: cognitivas, motoras, afetivas, 

de autonomia, de equilíbrio pessoal, 

de inter-relação pessoal e de 

inserção social, os conteúdos 

escolares devem incluir conceitos, 

procedimentos, habilidades, 

valores, normas e atitudes, com 

vistas à sua assimilação para uso 

na resolução de problemas nos 

A recuperação é um 

processo contínuo, ao 

longo de todo o ano, a 

partir do diagnóstico das 

dificuldades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3BD 

Conceito de 

recuperação 
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vários contextos. Acontece que os 

alunos não aprendem da mesma 

maneira e no mesmo ritmo. O que 

os educandos podem aprender em 

determinada fase depende de seu 

nível de amadurecimento, de seus 

conhecimentos anteriores, do seu 

tipo de inteligência, entre outros. 

Em nossas salas de aula contamos 

com alunos que tem 

aproveitamento insatisfatório por 

vários motivos: imaturos que 

necessitam de um tempo maior 

para aprender, os que têm 

dificuldades especificas em  uma ou 

mais áreas do conhecimento, os 

que passam por problemas de 

ordem pessoal e / ou familiar, 

tornando-se agitados ou apáticos e 

também os que não estudam, 

apesar de apresentarem condições. 

Nesse sentido, entendemos que a 

recuperação deve significar voltar, 

tentar de novo, usar novas 

estratégias, dar novo significado à 

aprendizagem. E para isso, cabe ao 

professor apurar o que o aluno não 

aprendeu, suas  causas e analisar 

porque o ensino não produziu seus 

efeitos.(*) Nessa fase é 

fundamental o acompanhamento do 

Coordenador Pedagógico e do 

Orientador Educacional. 

Entendemos que o compromisso da 

escola é com a aprendizagem e 

para tanto devem ser buscados 

todos os recursos para que os 

alunos aprendam. Assim, a 

recuperação é uma das partes de 

todo o processo 

ensino/aprendizagem, respeitando 

a diversidade de características e 

de necessidades de todos os 

alunos. 

 

 

 

 

 

Resposta da pergunta 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

Recuperar significa voltar, 

tentar de novo, usar novas 

estratégias, dar novo 

significado à 

aprendizagem. 

Cabe ao professor apurar 

o que o aluno não 

aprendeu, suas causas e 

analisar porque o ensino 

não produziu seus efeitos. 

 

 

 

A recuperação é uma das 

partes de todo o processo 

ensino/aprendizagem, 

respeitando a diversidade 

de características e de 

necessidades de todos os 

alunos. 

 

 

 

 

 

Pergunta 5: 

Causas das 

dificuldades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceito de 

recuperação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceito de 

recuperação 

 

 

 

 

BC ―Recuperação‖ equivaleria ao 
esforço em recuperar 
aprendizagens mal apreendidas, ao 
´desconstruir´ erros (equívocos) 
assimilados na bagagem que o 
aluno traz. De forma criativa e 
atraente ao próprio aluno. 

Recuperar aprendizagens 

mal apreendidas (...). De 

forma criativa e atraente 

ao próprio aluno. 

Q3BC 

Conceito de 

recuperação 

 

SAD Recuperar o que não aprendeu é 
criar oportunidades para o aluno 

Recuperar o que não 

aprendeu é criar 

Q3SAD 
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entender o que foi explicado, de 
forma clara, sem imposições ou 
―decorebas‖.  
 
Conduzir o aluno à aquisição de 
conhecimentos necessários para o 
seu desenvolvimento enquanto 
ser. 

oportunidades para o 

aluno entender de forma 

clara, sem imposições ou 

―decorebas‖. 

Conduzir o aluno à 

aquisição de 

conhecimentos 

necessários para o seu 

desenvolvimento 

enquanto ser. 

Conceito de 

recuperação 

 

 

 

Conceito de 

recuperação 

 

SC Recuperar tudo o que não foi 
apreendido no tempo esperado ou 
estimado. Oportunizar de modos 
diferenciados a aquisição de 
conhecimento e o desenvolvimento 
das competências e habilidades 
necessárias ao bom desempenho 
escolar. 

Recuperar tudo o que não 

foi apreendido no tempo 

esperado ou estimado.  

Oportunizar de modos 

diferenciados a aquisição 

de conhecimento. 

Oportunizar o 

desenvolvimento das 

competências e 

habilidades necessárias 

ao bom desempenho 

escolar. 

Q3SC 

Conceito de 

recuperação 

 

 

 
Questão 4: Quais são os critérios para a seleção dos alunos enviados para a SANEE e quais os 
critérios para serem dispensados? Quais os profissionais que opinam sobre esses critérios? 

 

 

 

Resposta Ideias Centrais Categorias  

BD O funcionamento das Salas de 
Atendimento às Necessidades 
Educacionais Especiais – SANEE é 
estabelecido por Portaria expedida 
pela Secretaria Municipal de 
Educação. Para seleção dos alunos a 
serem encaminhados à SANEE, 
deverão ser obedecidos os seguintes 
critérios: 
- relatório de avaliação pedagógica, 
preenchido pelo (a) Professor (a) de 
Educação Básica; 
- registro de avaliação do aluno em 
seu grupo-classe pelos Serviços de 
Orientação Educacional e de 
Coordenação Pedagógica, após 
recebimento do relatório do (a) 
Professor (a). 
- avaliação do aluno e registros 
realizados pelo (a)  Professor (a)  da 
SANEE; 

Os critérios para seleção 
dos alunos são: 
Relatório de avaliação 
pedagógica, preenchido 
pelo (a) Professor (a) de 
Educação Básica; 
 
Registro de avaliação do 
aluno em seu grupo-
classe pelos Serviços de 
Orientação Educacional e 
de Coordenação 
Pedagógica. 
 Avaliação do aluno e 
registros realizados pelo 
(a)  Professor (a)  da 
SANEE; 
Convocação dos pais ou 

responsáveis pelo (a) 

Orientador (a) 

Educacional: 

Q4 BD 
 

Procedimentos 

metodológicos 

 

 

 

Procedimentos 

metodológicos 

 

 

 

 

Interação 
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- convocação dos pais ou 
responsáveis pelo (a) Orientador (a) 
Educacional: preenchimento de ficha 
informativa e autorização do pai ou 
responsável para que o aluno possa 
frequentar a Sala de Atendimento às 
Necessidades Educacionais 
Especiais. Cumpre-nos registrar que 
esses procedimentos poderão ocorrer 
durante todo o ano letivo, devendo ser 
intensificado no 1º bimestre. O 
atendimento terá seu início após a 
autorização do responsável. O 
desligamento do aluno da SANEE dar-
se-á a qualquer tempo, pelo bom 
rendimento escolar ou excesso de 
faltas não justificadas, após ciência do 
responsável. As professoras da 
SANEE organizam suas atividades a 
partir do diagnóstico das 
necessidades dos alunos, enquanto 
trabalho individual e coletivo. A 
avaliação é contínua, processual e 
cumulativa, preponderando os 
aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos. Os alunos são 
desligados da SANEE quando os 
motivos que o levaram ao atendimento 
não mais existem. Os resultados são 
discutidos nas reuniões regulares 
entre Professores e Equipe Técnica, 
Reuniões de Conselho de Classe, 
bem como com a família. Os 
resultados positivos também são 
evidenciados com registros 
fotográficos apresentando  o 
desempenho alunos em  atividades e 
projetos desenvolvidos no decorrer do 
ano letivo, valorizando todas as ações 
realizadas. Os pais ou responsáveis 
que não optarem pelo atendimento 
especializado deverão se manifestar 
por meio de Termo de 
Responsabilidade. A formação dos 
grupos de atendimento especializado 
dar-se-á por meio da articulação entre 
o (a) professor(a) Especializado (a), o 
(a) Coordenador (a) Pedagógico (a) e 
o (a) Orientador (a) Educacional da 
UME. 

preenchimento de ficha 

informativa e autorização 

do pai ou responsável 

para que o aluno possa 

frequentar a Sala, após 

ciência do responsável.  

 

 

 

 

 

As professoras da 

SANEE organizam suas 

atividades a partir do 

diagnóstico das 

necessidades dos alunos 

enquanto trabalho     

individual e coletivo.  

A avaliação é contínua, 

processual e cumulativa. 

Os alunos são desligados 

da SANEE quando os 

motivos que o levaram ao 

atendimento não mais 

existem.  

Os resultados são 

discutidos nas reuniões 

regulares entre 

Professores e Equipe 

Técnica, Reuniões de 

Conselho de Classe, bem 

como com a família. Os 

resultados positivos 

também são evidenciados 

com registros fotográficos 

apresentando o 

desempenho alunos em  

atividades e projetos 

desenvolvidos no 

decorrer do ano letivo, 

valorizando todas as 

ações realizadas. Os pais 

ou responsáveis que não 

optarem pelo atendimento 

especializado deverão se 

manifestar por meio de 

Termo de 

Responsabilidade.  

A formação dos grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos 

metodológicos 

 

Interação 

 

Procedimentos 

metodológicos 

 

 

 

 

 

 

Interação 
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de atendimento 

especializado dar-se-á 

por meio da articulação 

entre o (a) professor(a) 

Especializado (a), o (a) 

Coordenador (a) 

Pedagógico (a) e o (a) 

Orientador (a) 

Educacional da UME. 

 

 

 

 

 

Interação 

 

BC Critérios coletivos, tirados em conjunto 
por todo o corpo docente diretamente 
envolvido com o aluno, incluindo-se 
aqui no mínimo o OE (orientador 
educacional) da ET (equipe técnica) 
tanto para inclusão quanto para 
exclusão. Resultados positivos 
evidenciam-se quando se percebe a 
melhor sociabilidade com seu grupo 
classe, a maior autonomia e melhor 
relacionamento com seus professores. 

Critérios coletivos: corpo 

docente diretamente 

envolvido com o aluno, 

incluindo-se o OE 

(orientador educacional) 

da ET (equipe técnica) 

tanto para inclusão 

quanto para exclusão. 

 Resultados positivos 

evidenciam-se quando se 

percebe a melhor 

sociabilidade com seu 

grupo classe, a maior 

autonomia e melhor 

relacionamento com seus 

professores. 

Q4BC 

 

Interação 

Procedimentos 

metodológicos 

 

 

 

 

Procedimentos 

metodológicos 

 

SAD  
Os relatórios dos professores e 
informes trazidos pelos responsáveis 
até com parecer médico são ―almas‖ 
necessárias para o ingresso do aluno 
a esta sala (SANEE). Toda evolução é 
registrada e partilhada com todo 
pessoal envolvido no processo 
educacional. 

Critérios: os relatórios dos 

professores e informes 

trazidos pelos 

responsáveis até com 

parecer médico são 

―almas‖ necessárias para 

o ingresso do aluno a 

sala de recuperação.  

O registro da evolução 

das atividades é 

compartilhado com todos 

os envolvidos no 

processo educacional  

 

Q4SAD 

Procedimentos 

metodológicos 

 

 

 

 

 

Interação 

 

SC  
De modo geral: observação e relatório 
do professor de classe e laudo ou 
relatórios especializados (quando há). 
Acompanhamento dos registros 
docentes (da classe e da SANEE). Em 
relação ao ano de 2009 participaram 
do encaminhamento os professores 
das classes, da SANEE e a diretora. 
Eu, coordenadora, fui ouvinte, visto 
que estava recém chegada na UME. 

Critérios: observação e 

relatório do professor de 

classe e laudo ou 

relatórios especializados 

(quando há). 

Acompanhamento dos 

registros docentes (da 

classe e da recuperação). 

Em 2009 participaram do 

encaminhamento os 

Q4SC 

Procedimentos 

metodológicos 
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professores das classes, 

da recuperação e a 

diretora. A coordenadora 

foi ouvinte, porque estava 

recém-chegada na UME. 

 

Interação 

 

 

Questão 5: Para você, quais são as causas da não aprendizagem dos alunos encaminhados para a 
SANEE? Comente. 

 

 

 

Resposta Ideias Centrais Categorias  

BD O atendimento especializado tem 
como função identificar, elaborar e 
organizar recursos pedagógicos e de 
acessibilidade que eliminem as 
barreiras para a plena participação dos 
alunos, considerando as suas 
necessidades específicas: deficiências 
– aqueles que têm impedimentos de 
longo prazo de natureza física, 
intelectual, mental ou sensorial; alunos 
com transtornos globais do 
desenvolvimento: aqueles que 
apresentam um quadro de alterações 
no desenvolvimento neuropsicomotor, 
comprometimento nas relações 
sociais. Na comunicação ou 
estereotipias motoras. Incluem-se 
nesse item alunos com Autismo 
clássico, Síndrome der Asperger, 
Síndrome de Rett, transtornos 
desintegrativos da infância (psicoses) 
e transtornos invasivos sem outras 
especificações. Também podemos 
citar os alunos que apresentam 
defasagem ou dificuldade acentuada 
na aquisição de conhecimentos, em 
virtude de problemas de ordem 
pessoal / familiar, faltas motivadas por 
doença ou traumatismos, omissão da 
família, falta de estímulo nas 
atividades entre outras.  

O atendimento tem 

função de identificar, 

elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e 

de acessibilidade que 

eliminem as barreiras 

para a participação dos 

alunos, considerando as 

suas necessidades 

específicas. 

  

 

 

 

Os alunos apresentam 

defasagem ou 

dificuldade acentuada na 

aquisição de 

conhecimentos, em 

virtude de problemas de 

ordem pessoal / familiar, 

faltas motivadas por 

doença ou traumatismos, 

omissão da família, falta 

de estímulo nas 

atividades. 

Q5BD 

Causas das dificuldades  

 

Procedimentos 

metodológicos 

 

 

 

 

 

 

Causas das dificuldades 

BC  
Causas para um aluno ser 
encaminhado, inicialmente, à SANEE, 
sempre passam por questões do 
pretérito familiar. 
 

Causas para um aluno 

ser encaminhado, 

inicialmente, à 

recuperação, sempre 

passam por questões do 

pretérito familiar. 

Q5BC 

Causas das dificuldades 

SAD Causas sociais, cognitivas, familiares e 
prática pedagógica que diferem da 
condição do aprendizado do aluno 
(potencial). 

Causas sociais, 

cognitivas, familiares e 

prática pedagógica que 

Q5SAD 

Causas das dificuldades 
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diferem da condição do 

aprendizado do aluno. 

SC Dado ao baixo número de alunos com 
laudo na escola, a SANEE oferece 
apoio a muitos alunos com dificuldades 
gerais de aprendizagem e não 
especificamente aos portadores de 
necessidades especiais; as causas, 
numa análise empírica são de 
natureza social, cognitiva, física, 
familiar etc. muitas vezes atreladas 
também à inadequação de práticas 
pedagógicas. 

A sala de recuperação 

oferece apoio a muitos 

alunos com dificuldades 

gerais de aprendizagem 

e não especificamente 

aos portadores de 

necessidades especiais. 

 As causas, numa 

análise empírica são de 

natureza social, 

cognitiva, física, familiar 

etc., também 

relacionadas à 

inadequação de práticas 

pedagógicas. 

Q5SC 

 

Causas das dificuldades 

 

 

 

Procedimentos 

metodológicos 

 

Questão 6: Em sua opinião, o que precisaria mudar no trabalho da SANEE para obter maior êxito na 
aprendizagem dos alunos? 

 

 

 

Resposta Ideias Centrais Categorias  

BD Considerando a atuação das nossas 
Professoras de SANEE, acreditamos 
que em muito ajudaria o recebimento 
de subsídios para novas síndromes e 
transtornos que às vezes nos 
deparamos. Um trabalho 
multidisciplinar com a presença de 
Psicólogos, Psiquiatras e Assistentes 
Sociais também viriam contribuir, em 
muito, para o sucesso na 
aprendizagem dos nossos alunos.  

Mudanças sugeridas: 

um trabalho 

multidisciplinar com a 

presença de Psicólogos, 

Psiquiatras e 

Assistentes Sociais. 

Q6BD 

Procedimentos 

metodológicos 

 

 

BC Formações ´in loco´ com subsídios 
quanto a possíveis dados (e soluções) 
clínicos.  
 

Mudanças sugeridas: 
formações ´in loco´ e 
subsídios (dados) e 
soluções clínicos. 
 

Q6BC  
Procedimentos 

metodológicos 

SAD Acredito que uma excelente direção só 
se faz com boa coordenação. Todos 
devem ser um para que realmente a 
educação melhore no país. 
Começando por mim, por nós desta 
unidade de ensino. 
 

Mudanças sugeridas: 

todos devem ser um 

para que realmente a 

educação melhore no 

país. 

Q6SAD 

Interação 

SC Quanto ao período da tarde, o trabalho 
realizado está bastante satisfatório. 
 
Quanto ao período da manhã, o 
número de alunos atendidos é muito 
elevado dificultando a montagem de 

Mudanças sugeridas: 

período da tarde, o 

trabalho é satisfatório. 

 

Q6SC 

Procedimentos 

metodológicos 
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um horário que contemple 
atendimento mais linear aos alunos. 
Duas ou três horas por semana é 
pouco para os alunos e contra 
producente para a professora da 
SANEE que ainda ouve muitas criticas 
dos pais. 

Mudanças sugeridas: 

período da manhã, o 

número de alunos 

atendidos é muito 

elevado dificultando a 

montagem de um 

horário. Duas ou três 

horas por semana é 

pouco para os alunos e 

contra producente para 

a professora da 

recuperação que ainda 

ouve muitas criticas dos 

pais. 

 

 

Ambiente e estrutura 

física 

 

Causas das dificuldades 

 

Questão 7: Gostaria de comentar algo que não perguntei e você acha relevante relatar? 

 

 

 

Resposta Ideias Centrais Categorias  

BD Para melhorar a aprendizagem dos 
alunos gostaríamos de poder contar 
Professor Auxiliar de Classe para 
ajudá-los nas dificuldades que não 
justificam o seu encaminhamento à 
SANEE. Temos classes numerosas e, 
com certeza, seria de grande valia para 
os alunos. 
 
 

Gostaríamos de ter 

Professor Auxiliar de 

Classe para ajudá-los nas 

dificuldades que não 

justificam o seu 

encaminhamento à sala 

de recuperação. 

Q7BD 

Causas das 

dificuldades  

BC Nada mais a sugerir. Nada mais a sugerir. Q7BC 

SAD Sem resposta. Sem resposta. Q7SAD 

SC Vale ressaltar que, segundo 
comentários dos professores e demais 
membros da equipe, a coordenação 
pedagógica ficou muito tempo sem o 
profissional que realmente 
acompanhasse o processo. Muitos 
estiveram aqui de passagem (alguns 
meses) e eram ―trocados‖. Estou há 
quase um ano e ainda há muitos 
pontos dos quais preciso me apropriar. 
Ninguém faz um bom trabalho em 
poucos meses! 

 

A coordenação 

pedagógica ficou muito 

tempo sem o profissional 

que realmente 

acompanhasse o 

processo.  

Q7SC 

 

Causas das 

dificuldades 
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APÊNDICE F 

 

Entrevista e questionário dos professores 

2009 

Quadro com as ideias centrais e categorias 

Questão 1: Você se sente satisfeita com o seu trabalho como docente na SANEE? Comente. 

 

 

 

Resposta Ideias Centrais Categorias  

BM Muito satisfeita. Eu posso até 
comentar mais. Eu fui a pioneira 
da SANEE eu e mais uma 
professora de classe especial. 
Então eu trabalhava em educação 
especial dentro de instituição. 
Quando saiu a minha nomeação 
nós fomos mandados tivemos que 
escolher unidades então lá fui eu 
pra uma escola e ela foi pra outra 
escola. Trabalhávamos em 
unidades diferentes, já em 
instituição diferente também. Então 
qual a nossa surpresa, classe 
especial. Talvez pelo nosso 
trabalho pelo que tinham visto nós 
fomos colocadas assim como uma 
experiência a mudança da classe. 
Então, professora vai você e vai 
você Rosana pra sala de apoio. 
Vamos ver no que dá. A intenção 
foi assim as das melhores e foi a 
bendita hora que tiveram essa 
ideia porque uma vez uma criança 
colocada numa classe especial, 
ela é rotulada pelo resto da vida. 
Hoje em dia, com a inclusão, com 
tudo isso, já modificou muita coisa 
mesmo. A visão do especial é 
outra. Mas há 20 anos isso era um 
grande problema. Então quando 
de repente crianças que eram 
tachadas como especiais e iam pra 
classe especial, de uma hora pra 
outra vai pra uma classe de apoio, 
aquilo pra gente foi assim, nós 
também saímos do especial. E a 
gente viu que crianças eram 
tachadas como crianças especiais 
elas não eram, são portadoras de 
dificuldades. Elas têm dificuldades 
de aprendizagem. Muitas delas 
porque, não tem uma orientação 
adequada, porque tem estrutura 

Muito satisfeita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoje em dia, com a 

inclusão, a visão do 

especial é outra. Mas 

há 20 anos isso era 

um grande problema.  

As crianças eram 

tachadas como 

especiais; agora vai 

pra uma classe de 

apoio e nós também 

saímos do especial. As 

crianças eram 

tachadas como 

crianças especiais, 

mas não eram. Elas 

têm dificuldades de 

Q1BM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos 

metodológicos 
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familiar totalmente errada. Porque 
moram em lugares que ninguém 
gostaria de morar. Porque não tem 
uma mesa pra fazer uma lição de 
casa. Porque vão fazer a lição 
sentada no chão. Porque vão 
dormir com tiroteio. Eu cheguei a 
descer a escadaria da escola com 
tiroteio. Quantas vezes vizinho 
vem aqui - minha filha, vem pra 
dentro de casa com o tiroteio, o 
que dirá uma criança. Então isso 
pra mim foi assim a saída de 
educação especial pra uma sala 
de apoio, hoje, SANEE, foi 
fantástica. Foi uma das melhores 
coisas que a educação especial 
fez. Não rotular nossas crianças. E 
aí vindo novas coisas foram feitas. 
O atendimento foi melhorando 
muito. Essas crianças foram, todo 
mundo foi crescendo junto. Nos 
fomos trabalhando claro, 
trabalhando bastante porque tenho 
colegas que tiveram grandes 
trabalhos, grandes dificuldades 
porque nós também éramos vistos, 
dependendo das professoras de 
outras classes  também não eram 
muito bem vistas. Porque era um 
trabalho diferente. Teríamos que 
atender, vou até comentar aqui 
porque no começo nós 
trabalhávamos em períodos 
opostos e acho que vai voltar a ser 
período oposto, o que eu não 
concordo. E uma coisa que eu não 
concordo, eu acho difícil trabalhar 
em período oposto. Não o 
trabalho, mas fazer com que essas 
crianças retornem, fazer com que 
essas crianças venham no período 
oposto. Porque se a criança 
acorda, minha classe eu nunca tive 
problema porque eles estavam, 
eles vinham de manhã pra classe, 
mas os maiores pra retornar a 
tarde, eles não retornam. É muito 
complicado. Porque existe o que, 
existe a concorrência, a 
concorrência de jogos eletrônicos, 
a concorrência de televisão, de 
pistas de patinação, de pistas de 
skate, de esporte, de escola total, 
e haja a professora da sala de 
apoio, no caso da SANEE, nós 
temos outros braços. Então por 
mais gostosa que a gente faça 
com que a sala seja é impossível 
porque nós temos que dar também 
conteúdo. Nós temos que trabalhar 

aprendizagem. 

Resposta da questão 6 

 

 

 

 

 

 

Foi uma das melhores 

coisas que a educação 

especial fez. Não 

rotular nossas 

crianças. O 

atendimento foi 

melhorando muito. 
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o conteúdo que essa criança está 
fazendo em sala de aula, lógico, 
desde onde essa criança parou. 
Trabalhando o que ela não fez. 
Trabalhando quais são as 
dificuldades dela, o que ela não 
venceu. Porque que ela está 
parada aí. Porque que a 
professora está no numero 100 e 
ela não sabe o que é 1. Então tem 
muito bloqueio. Porque essa 
criança não sabe brincar. Porque 
essa criança não tem equilíbrio 
para andar. Então uma serie de 
coisas porque essa criança não 
sabe nem engolir água. Então tem 
serie de fatores que a gente vai ter 
que trabalhar. Então nós vamos 
competir com um mundo. Uma 
professora sozinha competir com 
um mundo lá fora é difícil. Então 
eu acho que deveriam rever isso 
também e fazer no mesmo período 
a gente consegue tanta coisa, a 
gente tem conseguido trabalhar 
tanta coisa. Então eu acho que é 
uma falha aí. Agora falar da 
SANEE falo com muito carinho. 
Outra coisa que eu acho que a 
gente conseguiu muito eu ninguém 
tem medo da SANEE pelo menos 
comigo ninguém tem medo da 
SANEE. A SANEE é uma classe 
nova e tudo que é novo dá medo, 
toda a experiência da medo, essa 
entrevista da medo, muito medo, 
porque tudo é novo. O que a gente 
não está acostumada a gente não 
sabe como vai ser então fica 
aquele ponto de interrogação. E 
lidar com crianças que já sabem a 
dificuldade que tem, porque eles 
não têm uma deficiência que os 
impeça de saber a dificuldade que 
tem. Eles sabem que eles têm 
dificuldade. Se eles vêm pra essa 
sala é porque alguma dificuldade 
eles tem. Eles precisam da sala 
pra aprender alguma coisa que 
eles não conseguiram aprender. 
Então, e o medo e o preconceito. 
Então aqui eles não têm isso. E 
porque, porque desde o começo 
do ano eu peço licença para as 
professoras, nas primeiras 
reuniões eu coloco, mais uma vez 
eu digo que a importância da gente 
criar esse vínculo com as 
professoras é muito importante. Eu 
com elas e elas comigo porque 
também quando elas precisam, 

conteúdo que essa 

criança está fazendo 

em sala de aula, 

desde onde essa 

criança parou. 

Trabalhando o que ela 

não fez e as 

dificuldades dela, o 

que ela não venceu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se eles vêm pra essa 

sala é porque alguma 

dificuldade eles têm. 

Eles precisam da sala 

pra aprender. Aqui 

eles não têm medo 

nem preconceito. 
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professora já aconteceu isso, 
inclusive esse ano, professora 
lembra de uma atividade que você 
fez assim e eu lembrei. Você pode 
fazer esse ano com a minha 
classe? Quer dizer eu ocupei 
aquela atividade que eu já tinha 
feito e fiz com uma classe. 
Fazendo com aquela classe, eu 
ofereci às outras professoras, 
vocês querem que eu faça essa 
atividade que eu vou fazer com tal 
classe? E nisso eu me apresento. 
E nisso eu faço com que todas as 
crianças frequentem a minha 
classe. Todas passam a conhecer 
a minha classe. Elas vão pra fazer 
uma atividade, nisso elas já 
conhecem a classe, então elas já 
veem que a classe está ali pra 
atender a várias crianças, nem que 
seja as vezes pra pedir um 
material que esteja ali que elas 
precisem. E nisso, vai 
desmistificando. Nisso vai 
desrotulando. Essa classe não é 
pra bobinho. Porque a classe não 
trabalha com bobinho. A classe 
trabalha com crianças que estão 
precisando de alguma forma. A 
professora também, a professora 
também aprende a lidar com 
especial. Então a classe é uma 
classe chamada SANEE que 
trabalha com essas crianças que 
necessitam de algum atendimento 
especializado, com crianças que 
tem necessidades educacionais 
especiais. E com todas as 
professoras que também 
precisarem de alguma coisa. Se 
tiver uma criança portadora de 
deficiência visual que precise do 
braile, a professora também sabe 
fazer o braile. Então, quer dizer, 
eles veem a sala sem medo e a 
sala não tem criança boba da 
escola, eu faço eles entenderem 
isso. Aqui na escola a gente 
atende a todos. Eu trabalho a 
autoestima deles. Porque eles 
escutam lá fora que a classe 
especial era assim, criança 
bobinha. E eu digo pra eles, nós 
não temos alunos bobos, alias não 
existe aluno bobinho. Existe aluno 
inteligente e vocês sabem que são 
inteligentes. Só precisam mostrar, 
aprender a mostrar pra professora 
de vocês que essa inteligência 
está aí na cabecinha de vocês, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui na escola a gente 

atende a todos. Eu 

trabalho a autoestima 

deles. 
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mas vamos mostrar, vamos por 
essa inteligência pra fora. Então 
isso pra mim é muito gratificante. 
Porque eles chegam aqui sem 
medo. Professora, posso ir pra sua 
classe hoje? Não hoje você tem 
que ficar na tua. Mas hoje eu não 
to querendo ir lá. Tu não ta 
querendo ir porque você tem mais 
lição pra fazer. Então, quer dizer a 
gente tem essa troca. Eles sabem 
que eles vão fazer uma lição 
diferenciada, mas tem essa troca. 
E isso é gostoso. E tenho nisso 
uma boa recepção das próprias 
colegas de trabalho, de toda uma 
equipe. Uma diretora que no dia 
das professoras se eu não estiver 
me liga pra casa e me deseja feliz 
dia dos professores. Isso não é 
bom, isso não é um 
reconhecimento do meu trabalho 
na escola? Isso é muito gostoso. 
Então isso é falar da SANEE é 
falar assim, é um pedaço da minha 
vida. 

SS Procuro fazer sempre o melhor 
que posso e isso me deixa 
satisfeita porque sei que estou 
oferecendo o que tenho de 
melhor. 

Procuro fazer sempre 

o melhor que posso e 

isso me deixa 

satisfeita porque sei 

que estou 

oferecendo o que 

tenho de melhor. 

Q1SS 

Procedimentos 

metodológicos  

SL Sou apaixonada pelo meu 
trabalho. Não gosto da parte 
burocrática, seguir padrões rígidos 
e generalizados. Gosto da 
liberdade de pensamentos, 
cumplicidade com alunos, escutar 
o que eles querem, o que 
precisam, buscar juntos, modificar 
até achar o consenso facilitador da 
aprendizagem. Algumas teorias 
servem para uns, outros não. Há 
grupos que parecem não estar 
aproveitando e no final sempre 
conseguimos alcançar os objetivos 
por menores que sejam. 

Sou apaixonada pelo 

meu trabalho. 

Gosto da liberdade de 

pensamentos, 

cumplicidade com 

alunos, escutar o que 

eles querem, o que 

precisam, buscar 

juntos. 

No final sempre 

conseguimos alcançar 

os objetivos por 

menores que sejam. 

Q1SL 
Interação 
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Questão 2: Você considera o ambiente e os materiais disponíveis para realizar o trabalho da SANEE 

adequados e suficientes para o desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem? O que você 

citaria para melhorá-los? Comente. 

 

 

 

Resposta Ideias Centrais Categorias  

BM É nós temos o material... é assim, o 
material a gente ganha da escola, a 
Direção não deixa a gente sem 
material. Quando a gente não tem, 
nós não pedimos material a mais para 
os alunos, caso a gente queira fazer, 
tanto eu quanto outra professora, a 
gente queira fazer algum trabalho que 
a gente não tenha o material aqui, a 
gente pede com antecedência e a 
Direção cede pra gente o material. 
Então quanto a isso não há problema 
não. 

Nós temos o material da 

escola. 

O material é solicitado 

com antecedência para a 

Direção da escola. 

Q2BM 

Ambiente e estrutura 

física 

Procedimentos 

metodológicos 

 

SS O espaço que utilizo é pequeno, 
mas aconchegante, organizado e 
bem cuidado por mim e pelas 
crianças. O material é suficiente e 
quando necessário, empresto o 
material da minha parceira de 
SANEE da sala ao lado. É claro 
que podemos sempre melhorar 
esta situação. 

O espaço é pequeno, 

mas aconchegante, 

organizado e bem 

cuidado por mim e 

pelas crianças.  

O material é suficiente 

e quando necessário, 

empresto o material da 

minha parceira da sala 

ao lado.  

É claro que podemos 

sempre melhorar esta 

situação. 

Q2SS 

Ambiente e estrutura 

física 

 

Procedimentos 

metodológicos 

 

 

Resposta inconclusa 

SL A sala onde trabalho só é pequena, 
porém há tudo que preciso;  o que 
falta sempre compro com o meu 
salário, não espero por ninguém, é 
para o meu trabalho. O que precisa 
melhorar é justamente a contribuição 
das responsabilidades dos pais. 
Também o número de alunos que 
necessitam deste trabalho. 

A sala só é pequena, 

porém há tudo que 

preciso; o que falta 

sempre compro com o 

meu salário, não espero 

por ninguém, é para o 

meu trabalho. 

 O que precisa melhorar 

é a responsabilidade dos 

pais. Também o número 

de alunos que 

necessitam deste 

trabalho. 

Q2SL 

Ambiente e estrutura 

física 

Procedimentos 

metodológicos 

 

Causas das 

dificuldades  
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Questão 3: O que é recuperação da aprendizagem para você? Descreva a rotina da SANEE e as 
principais dificuldades pedagógicas encontradas no seu dia a dia. 

 
 

 

 

Resposta Ideias Centrais Categorias 

BM Bem, pra mim é desde o momento 
que a professora passa toda uma 
dificuldade que a professora 
preenche uma ficha antes de 
encaminhar pra mim, às vezes até 
antes de encaminhar, quando tem 
alguma dúvida que a gente senta 
junto fala professora, olha deve estar 
apresentando assim, assado, e eu 
consigo, dentro do conteúdo dessa 
dificuldade mais gritante que chamou 
mais atenção. Eu consigo dentro 
disso sanar pelo menos uma grande 
parte mesmo que não seja todos que 
não é uma recuperação que eu 
quero dizer, mas que eu trabalho 
toda essa dificuldade e dentro de 
outros exercícios que a professora 
não está nem trabalhando esta 
dificuldade. Mas a professora passa 
além disso... Como já aconteceu em 
operações matemáticas da 
professora estar passando, por 
exemplo, ela não trabalhava dinheiro, 
a nossa moeda corrente. E eu 
comecei a trabalhar, eu falei pra elas, 
olha gente dinheiro eles lidam 
diariamente. Criança adora lidar com 
dinheiro. Então como chamar a 
atenção porque eles adoram 
dinheiro. Não há quem não goste. 
Então o que eu comecei a trabalhar, 
a multiplicação lidando com dinheiro. 
E nisso veio uma professora entrou 
com a divisão com dinheiro e foi 
direto. Então quer dizer, pra mim 
aquilo já tinha vencido porque ele 
não trabalhava, ele não conseguia 
colocar tabuada nem com os 
numerais naturais não entrava nada 
e de repente passou com o dinheiro 
ele foi e passou. Então a 
recuperação no caso pra mim da 
aprendizagem entrou nisso. Quer 
dizer um conteúdo que foi além, um 
conteúdo que não era, não estava 
trabalhando aquilo necessariamente. 
Eu falei a ela, eu vou trabalhar uma 
outra coisa, vou entrar com outro 
conteúdo que logicamente eu vou 
puxar aquilo que você me colocou. 
Que é a dificuldade dele. Mas que eu 

 

 

 

 

 

 

Eu consigo dentro disso 

sanar pelo menos uma 

grande parte mesmo que 

não seja todos que não é 

uma recuperação que eu 

quero dizer, mas que eu 

trabalho toda essa 

dificuldade e dentro de 

outros exercícios que a 

professora não está nem 

trabalhando esta 

dificuldade. 
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sei que se eu entrar só com essa 
dificuldade não vai chamar nem um 
mínimo de atenção. Ele vai continuar 
copiando, ele não vai se interessar 
em nada. Quando eu peguei as 
notinhas de dinheiro e comecei a 
colocar e fiz ele colocar na lousa e 
comecei a colocar o símbolo do real 
e vamos fazer as continhas ele foi. 
Foi além disso. Então pra mim a 
recuperação de uma aprendizagem 
pra mim é isso. Entendeu. É você 
puxar através de uma atividade e 
acabar indo além daquilo que foi 
esperado. Rotina da SANEE: nós 
temos um horario a cumprir. As 
crianças são atendidas em grupos 
são feitos grupos de no máximo 10 
alunos então, como são feitos esses 
grupos, a gente estuda se eles 
estiverem mais ou menos no mesmo 
nível, a gente procura manter até 
pelo grupo classe pra que eles são 
retirados no mesmo horário. Então 
fica mais fácil pra eles voltarem pra 
classe e não perder o conteúdo. Na 
rotina, no dia a dia, eles são 
retirados assim. Eles não podem 
perder aula de educação física, aula 
de música, aula de informática, e 
aula de inglês. Então o restante das 
matérias sim. Agora, a gente 
procura tirá-los mais das aulas de 
Português ou Matemática por ter 
mais aulas. E por terem aulas 
duplas. Então as professoras não 
faz elas conseguem fazer com que 
eles não percam o conteúdo. Muitas 
professoras até conseguem tirar 
cópia daquelas atividades pra que 
eles não tem que copiar e se cansar 
senão passa a ser um castigo. 
Então eu vou até a sala, alguns já 
ficam até esperando mesmo no 
horário senão eu vou até a sala, eu 
retiro o grupo e o material 
necessário pra cá, ficam os horários 
certos, nós fazemos as atividades 
que tem que ser feitas, volto pra 
sala de aula, e aí eles continuam o 
andamento deles. Então vem 2 dias 
na semana eles vem pra cá. Caso 
tenha assim alguma aula vaga, 
dependendo do horário, então as 
vezes vem um pouquinho a mais, 
sabe, um pouquinho a menos, vem 
dependendo do horário, mas pelo 
menos os 2 dias na semana ficando 
as 2 aulas eles ficam. Todas as 
semanas. E as dificuldades 
pedagógicas são essas mesmas no 

 

 

A recuperação de uma 

aprendizagem para mim é 

isso. [...] É você puxar 

através de uma atividade 

e acabar indo além 

daquilo que foi esperado. 

As crianças são 

atendidas em grupos de 

no máximo dez alunos; a 

gente estuda se eles 

estão mais ou menos no 

mesmo nível e procura 

manter o grupo classe 

para que eles sejam 

retirados no mesmo 

horário 

 

 

 

 

 

A gente procura tirá-los 

das aulas de Português 

ou Matemática por ter 

mais quantidade de aulas 

e por terem aulas duplas. 

 

 

 

 

 

Eu vou até a sala (do 4º 

ano) e retiro o grupo 

(dois dias na semana) e 

o material necessário 

para a recuperação e , 

ficam os horários certos. 

Nós fazemos as 

atividades e eles voltam 

para a  sala de aula.  
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sentido como eu já falei é o 
cumprimento das obrigações. 
Porque muitas vezes eles cumprem 
as obrigações comigo, mas não 
cumprem na sala regular. Porque é 
lógico, eu evito de dar uma atividade 
pra casa porque senão começa a 
ficar muito exagerado, muita lição e 
as crianças estão começando a ter 
muitas atividades fora da escola. 
Então que acontece, eles acabam já 
ficam pouco tempo em casa e 
acabam ficando cada vez mais 
dentro de escolas e se ficarem 
dentro de escola fazendo outras 
atividades é uma coisa, agora se 
ficarem dentro de escola só fazendo 
atividades lição, não é bem por aí o 
que a gente quer. A gente quer que 
eles crescam que eles tenham 
prazer que eles tenham vontade, 
senão a classe passa a ser um 
castigo ou uma classe ou outra 
classe e não é o que a gente quer. 
Então as dificuldades são essas. 
Atendo grupos de alunos todos os 
dias, retirando estes de suas salas 
de aula, em horários combinados 
com as professoras para que os 
alunos que frequentam a SANEE 
não deixem de participar das aulas 
de: inglês, educação física, 
informática etc. 
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A gente quer que eles 

crescam, que eles 

tenham prazer, que eles 

tenham vontade (de 

aprender), senão a 

classe passa a ser um 

castigo ou uma classe ou 

outra classe e não é o 

que a gente quer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas das 

dificuldades 

SS Recuperar aprendizagem me 
parece recuperar tempo perdido. 
E, em se tratando de SANEE, 
não dá pra ser assim. É sempre 
tempo de recomeçar, com cada 
criança que passa a frequentar a 
sala. Por isso, torna-se difícil 
descrever a rotina de trabalho na 
SANEE. Fazemos de acordo com 
as dificuldades que surgem. 
Quando superamos um obstáculo, 
vemos outro surgindo mais 
adiante. É pura adrenalina! Só 
vivenciando para compreender 
como a coisa acontece. 

Recuperar 

aprendizagem me 

parece recuperar 

tempo perdido. E, em 

se tratando de SANEE, 

não dá pra ser assim. É 

sempre tempo de 

recomeçar, com cada 

criança que passa a 

frequentar a sala.  

Fazemos de acordo 

com as dificuldades que 

surgem. Quando 

superamos um 

obstáculo, vemos outro 

surgindo mais adiante. 

 É pura adrenalina! Só 

vivenciando para 

compreender como a 

coisa acontece.  

Q3SS 

Conceito de 
recuperação 

 
Procedimentos 
metodológicos 
 
 
 
 
 
 
Causas das 
dificuldades 
 
 
 
 
 
Conceito de 
recuperação 

 

SL A recuperacao da aprendizagem é 
despertar, estimular o 
desenvolvimento das funções 

A recuperacao da 

aprendizagem é 

despertar, estimular o 

Q3SL 

Conceito de 
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cognitivas, resgatando falhas na 
construcao de conceitos básicos. A 
rotina da SANEE segue o padrão 
dos horários: entrada as 7hs e saida 
às 11:45hs, divido em 3 tempos 
(7h/8h30´, 8h30´/10h, 
10h15´/11h45´) faço 15min de 
intervalo. O atendimento é em 
grupos de 8 alunos, nem sempre 
agrupados pela mesma série, 3 
vezes por semana. Porém, há 
grupos que sao atendidos 2 vezes, 
pela incompatibilidade do horário 
com as outras áreas (inglês, 
ed.fisica,...) faço HTI no mesmo dia 
8h30m/10h, às 2as.feiras, 
programado para atender aos pais, 
visitar as salas, falar com os 
professores sobre os alunos. Os 
alunos atendidos sao do mesmo 
período (manhã) devido a 
problemática das faltas. As 
dificuldades pedagógicas 
encontradas, de primeira, a 
assiduidade, depois vem outros 
fatores que contribuem muito: a 
sonolencia (dormem tarde) a falta de 
interesse dos pais. São alunos que 
apresentam pouco interesse para 
leitura (o sono ajuda, cansa...), 
comportamentos inadequados, não 
gostam de obedecer regras. Com 
este quadro a aprendizagem é lenta, 
desgastante para o professor. Sao 
alunos que apresentam traçados da 
escrita irregular, dificuldades com 
números... fazemos muitos jogos 
lúdicos, atividades gráficas 
diversificadas, mas nem sempre os 
agradam, principalmente se houver 
muitos desafios, desistem. Estou 
registrando o ―geral‖ pois há os que 
gostam e interessam-se (a minoria), 
dependendo do grupo inibe. 

desenvolvimento das 

funções cognitivas, 

resgatando falhas na 

construção de conceitos 

básicos. 

A rotina da SANEE 
segue o padrão dos 
horários. O atendimento 
é em grupos de 8 alunos, 
nem sempre agrupados 
pela mesma série, 3 
vezes por semana. 
Porém, há grupos que 
são atendidos 2 vezes, 
pela incompatibilidade do 
horário com as outras 
áreas (Inglês, 
Ed.Fisica,...).  
 
 
As dificuldades 
pedagógicas 
encontradas, de primeira, 
a assiduidade, depois 
vem outros fatores que 
contribuem muito: a 
sonolencia (dormem 
tarde) a falta de interesse 
dos pais. São alunos que 
apresentam pouco 
interesse para leitura (o 
sono ajuda, cansa...), 
comportamentos 
inadequados, não 
gostam de obedecer 
regras. 

recuperação 

 

 

 

 

 

Procedimentos 

metodológicos 

 

Causas das 

dificuldades 

 

 

 

 

 

Causas das 

dificuldades. 

 

Questão 4: Quais são os critérios para a seleção dos alunos enviados para a SANEE e quais os 
critérios para serem dispensados? Quais os profissionais que opinam sobre esses critérios? 

 

 

 

Resposta Ideias Centrais Categorias 

BM Os alunos para serem 
encaminhados eles tem que ter que  
apresentarem as professoras nós 
temos no começo do ano assim, 
são umas 2 semanas, uns 15 a 20 
dias de observação. Então as 
professoras vão observar os alunos, 

 

As professoras vão 

observar os alunos e a 

professora de 

recuperação também, por 

Q4BM 

Procedimentos 

metodológicos 

(diagnóstico) 
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alguns até a gente já conhece e a 
gente vai observando também. A 
gente vai entrando na sala, eu 
aproveito esses dias pra poder 
trabalhar essas oficinas, então a 
gente não fica em vão, a gente vai 
nas salas a gente vai trabalhando 
oficinas. Se tem algum aluno que a 
gente já conhece a gente já pode 
até ir avaliando a parte, mas 
sempre dando a oportunidade de 
crescimento. Porque senão a gente 
vai ficar rotulando e a criança tem 
essa, ela tem que ter a chance de 
crescer e de mostrar que cresceu. 
Então os alunos que apresentam, 
os que são encaminhados, os que 
apresentam diversidades físicas 
sensoriais decorrente de fatores ou 
adquiridos de caráter permanente 
ou temporário, em que em algum 
momento durante o momento de 
ensino aprendizagem dificulte o 
acompanhamento das atividades 
pedagógicas, então aqueles que 
começarem a ter, que vão 
demonstrando dificuldade mesmo 
que a professora está vendo e eles 
não acompanham. Eles estão com 
conteúdo como a gente tem alunos 
que no ano passado quando 
estavam no 4º.ano eles não 
conseguiam escrever o próprio 
nome pra fazer um crachá da 
carteira. Quer dizer hoje eles estão 
super bem. Eles não estão com 
conteúdo pra ir pro 6º. Ano, mas 
eles escrevem maravilhosamente 
bem, eles estão com conteúdo só 
que nós não sabemos lógico temos 
tempo até o final deste ano, mas 
eles ainda não estão com conteúdo 
pra ir para o 6º ano. Porque eles já 
vêm com falhas e defasagem desde 
o 1º ano. Então, não é um supletivo 
que em meio ano você vai 
conseguir 2-3 séries com eles. A 
gente não vai conseguir 2 séries de 
uma hora pra outra. Claro que cada 
criança vai ter uma aprendizagem. 
Agora, como que eles vão no caso 
pra serem dispensados, pra 
selecionar. Eles vão ser 
selecionados dessa maneira. Então 
os professores vão avaliar, vão ver, 
vão conversar comigo, vão me 
chamar, vão passar as dificuldades 
deles pra o pessoal da SANEE e eu 
passo para a OE da escola. A gente 
faz, vemos o que a gente acha que 
tem condições pelas dificuldades 

volta de 20 dias para 

saber os que vão ser 

encaminhados à 

recuperação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos apresentam 

dificuldades. Eles não 

acompanham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os professores vão 

avaliar, e conversar 

comigo, vão passar as 

dificuldades deles e eu 

passo para a Orientadora 

Educacional (OE) da 

escola e avaliamos. 

Chamamos os pais 
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todas. Chamamos os pais desses 
alunos e passamos as dificuldades. 
Caso  eles entendam e concordem 
com essa frequência dos alunos, 
explicamos que esta sala não é um 
castigo, pelo contrario, é um 
privilégio, porque é mais uma 
oportunidade que essas crianças 
vão ter dentro da escola. E que em 
1º.lugar são eles que estão sendo, 
estão tendo a oportunidade pra 
frequentar e conseguir superar as 
dificuldades. Então eles vão ter 
essa oportunidade. Caso eles 
concordem eles assinam um termo 
de ciência, de responsabilidade. 
Depois durante o decorrer a 
professora mostra o horário que 
eles vão ser retirados. Eles assinam 
e então a gente passa a retirar 
esses alunos. Quando eles vão ser 
dispensados, a gente já explica 
para os pais isso também na hora. 
Como eles vão ficar sabendo se os 
filhos conseguiram? Mediante o 
resultado que eles mesmos derem 
em sala de aula. Se eu perceber 
que eles estão desenvolvendo um 
bom trabalho, vou falar com as 
professoras, vou perguntar como é 
que eles estão, ou a professora até 
me fala antes, acontece isso. Tem 
crianças que por exemplo às vezes 
num bimestre ou em 2 bimestres, a 
professora fala, olha professora eles 
estão muito bem nas notas. De 
repente eles dão um pulo. Tem 
crianças que a gente percebe isso 
são crianças imaturas, não é que 
elas tenham dificuldade elas 
entraram na escola, estão 
apresentando, estão mostrando 
dificuldades, mas às vezes é uma 
imaturidade. E que tá dando todo 
aquele revertério, e de repente elas 
conseguem. Elas começam a 
aprender de uma maneira mais 
lúdica, de outra forma e que elas 
conseguem superar aquela 
dificuldade, ou às vezes assim, a 
professora ta dando o nº.100 mas 
ela não sabe o que é 1, ela não 
sabe o que é unidade. Aí a gente 
começa a trabalhar unidade por 
unidade, dá aquele insight nela e 
ela consegue superar aquela 
dificuldade. Pela própria atitude dela 
de mostrar o caminho, por exemplo, 
tem uma aluna de matemática ela 
só tirava 2 na classe regular, eu 
sabia disso. Mas ela muito 

desses alunos e 

passamos as 

dificuldades. Caso eles 

entendam e concordem 

com essa frequência dos 

alunos, explicamos que 

esta sala não é um 

castigo, pelo contrario, é 

um privilégio, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como os pais vão ficar 

sabendo se os filhos vão 

ser dispensados da 

recuperação? Mediante o 

resultado que eles 

mesmos derem em sala 

de aula. Se eu perceber 

que eles estão 

desenvolvendo um bom 

trabalho, vou falar com as 

professoras, vou 

perguntar como é que 

eles estão, ou a 

professora até me fala 

antes,  

Tem crianças que são 

imaturas; não é que elas 

tenham dificuldade: elas 

estão apresentando 

dificuldades, mas às 

vezes é uma imaturidade. 

 

Elas começam a aprender 

de uma maneira mais 

lúdica, de outra forma e 

que elas conseguem 

superar aquela 

dificuldade. 
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metodológicos 

(critério para dispensa 

dos alunos) 
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esforçada era uma aluna de 5º. 
Ano, só que ela já vem com 
defasagem de anos anteriores e foi 
melhorando também em outras 
matérias, então ela não ficou 
parada, a gente vê que ela ficou 
melhorando só que uma aluna, com 
defasagem de anos anteriores você 
não vai conseguir de uma hora pra 
outra. O que acontece, eu a 
encontrei no corredor e perguntei o 
que ela estava fazendo ali, tinha 
acontecido alguma coisa, ela estava 
tão sorridente, eu estou tão feliz 
professora..pra quem não falava, 
pra quem não expunha seus 
sentimentos. Aí uma colega falou 
assim, ta feliz porque tirou 2 
professora, mas eu já sabia da nota 
que ela tinha tirado 4 em vez de 2. 
Aí a colega falou assim, só porque 
tirou 4, é nota vermelha... na 
mesma hora ela olhou pra colega e 
falou assim, mas eu tirei 4, eu só 
tirava 2... eu falei, está de parabéns 
Daniela. Você cresceu 2 pontos, 
isso é uma grande vitória sua. 
Então quer dizer, é um exemplo que 
eles me dão retorno. Eu recebo por 
eles, professora eu só fiquei com 1 
nota vermelha. Professora eu 
ganhei esses parabéns aqui, a 
senhora quer ver o meu caderno? 
Então eles vão me trazendo retorno. 
E as próprias professoras que me 
falam, olha professora, ele não tá 
legal ainda, o aluno não conseguiu 
fazer nada, então ali olha hoje ele 
fez tudo, essa semana ele não ia 
fazer nada, eu tinha certeza que ele 
não ia e ele fez tudo, então quer 
dizer, eu tenho o retorno das 
próprias professoras. Mais um 
ponto a favor de que eu acho que o 
atendimento no mesmo período era 
o ideal. A gente tem o retorno 
muitas vezes automático por estar 
em contato diariamente com eles e 
com as professoras. Então, caso as 
notas melhorem, e dentro dessas 
notas, não é uma nota 100% mas 
que a gente vê que melhoraram as 
notas, que a gente vê que ela teve 
um esforço muito grande e até 
mesmo pra trabalhar a autoestima 
então ela pode ser dispensada, 
desligada da sala. Se nesse 
desligamento a professora vê que a 
nota não caiu, ótimo, se de repente 
a nota caí, então os pais fiquem 
atentos porque a professora pode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo da saída é 

decidido pela professora 
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de repente solicitar outra vez a volta 
pra sala de apoio. E os profissionais 
que vão opinar sobre esse processo 
da saída ou não da sala é a 
professora da sala regular, sou eu 
da SANEE, a coordenadora e a 
orientadora que ficam com as fichas 
e relatórios de avaliação. 

da sala regular e a da 

recuperação, além da 

coordenadora e da 

orientadora que ficam 

com as fichas e relatórios 

de avaliação. 

Procedimentos 

metodológicos 

(Desligamento da 

recuperação) 

SS A criança precisa apresentar 
dificuldades de aprendizagem. 
Dificuldades significativas, 
mesmo que momentâneas, ou um 
diagnóstico de déficit cognitivo, 
para ser encaminhada e avaliada 
na SANEE.  
A dispensa da criança acontece 
quando esta apresenta 
progressos no processo 
ensino/aprendizagem - a conduta 
do próprio aluno frente aos desafios 
e o enfrentamento das suas 
dificuldades, resistindo e 
prosseguindo no caminho do 
aprendizado, buscando novas 
estratégias para a resolução dos 
seus problemas, realizando uma 
releitura da sua própria trajetória, 
escrevendo a sua história. 
  
 
 
 
Os profissionais que opinam são 
os professores do ensino regular 
e o da SANEE. 

Para ser encaminhada 

à recuperação: a 

criança precisa 

apresentar dificuldades 

de aprendizagem. 

Dificuldades 

significativas, mesmo 

que momentâneas, ou 

um diagnóstico de 

déficit cognitivo. 

A dispensa da criança 

acontece quando esta 

apresenta progressos no 

processo 

ensino/aprendizagem: a 

conduta do próprio aluno 

frente aos desafios e o 

enfrentamento das suas 

dificuldades, resistindo e 

prosseguindo no caminho 

do aprendizado, 

buscando novas 

estratégias para a 

resolução dos seus 

problemas, realizando 

uma releitura da sua 

própria trajetória, 

escrevendo a sua história. 

Os profissionais que 

opinam são os 

professores do ensino 

regular e o da 

recuperação. 

Q4SS 

Procedimentos 

metodológicos 
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metodológicos 
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metodológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interação 

SL Até o momento não recebemos 
alunos que apresentassem alguma 
diversidade grave. Então os critérios 
são para os alunos que em algum 
momento apresentem dificuldades 
permanentes ou temporários, no 
ensino pedagógico. Dá-se 
prioridades aos que tenham 
históricos de tratamentos médicos, 
os que ainda não estão 
alfabetizados a partir do 2º ano, 
priorizando o 5º, o 4º e o 3º ano.  
Para o ingresso o professor de 

 

Os critérios são para os 

alunos que em algum 

momento apresentem 

dificuldades permanentes 

ou temporários, no ensino 

pedagógico. Dá-se 

prioridades aos que 

tenham históricos de 

tratamentos médicos, os 

que ainda não estão 

Q4SL 
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metodológicos 
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classe preenche ficha própria, 
recebemos o aluno e aplicamos 
uma avaliação diagnóstica, 
anamnese... quando há embates a 
assistente de Direção reúne os 
professores deste aluno e juntos 
decidimos se fica ou desliga. Em 
alguns casos, precisando de 
opiniões específicas, 
encaminhamos aos especialistas. 
São poucos os que conseguem, a 
fila é longa, a boa vontade dos pais 
é pouca. São dispensados da 
SANEE de acordo com o 
aproveitamento na sala comum. Os 
resultados positivos obtidos pelos 
alunos evidenciam na SANEE a 
desenvoltura no expressar-se, 
reconhecimento dos seus direitos e 
deveres, curiosidade, obediência às 
regras, organização e estimulação. 

alfabetizados a partir do 

2º ano, priorizando o 5º, o 

4º e o 3º ano. 

Para o ingresso o 

professor de classe 

preenche ficha própria, 

recebemos o aluno e 

aplicamos uma avaliação 

diagnóstica, Quando há 

embates a assistente de 

Direção reúne os 

professores deste aluno e 

juntos decidimos se fica 

ou desliga. Em alguns 

casos, precisando de 

opiniões específicas, 

encaminhamos aos 

especialistas.  

São dispensados da 

recuperação de acordo 

com o aproveitamento na 

sala comum: os 

resultados positivos.  

 

 

 

Procedimentos 

metodológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos 

metodológicos 

 

 

Questão 5: Como você avalia seus alunos? Que estratégias você utiliza no desenvolvimento do seu 
trabalho? 

 

 

 

Resposta Ideias Centrais Categorias de Análise 

BM Eu avalio assim, diariamente eu 
sou uma pessoa que eu converso 
muito com as crianças e sempre 
digo para os pais que eu não tenho 
filhos e acho que no momento para 
mim é como se eles fossem um 
pouco meus. Então, de que 
maneira, eles entram em sala de 
aula, eu verifico detalhe por 
detalhe, então pra mim eles estão 
sendo avaliados diariamente. Tudo 
o que eu faço, tudo o que eu 
converso, eu observo o que eu 
acho que está certo, o que eu acho 
que está errado, as atitudes que 
eles tem, o conteúdo dado lógico, 
porque a gente vai observar no dia 
a dia e a SANEE abrange tudo, 
então não é só o conteúdo 
específico, tem todo um contexto. 
Todo nosso conteúdo, se eu chego 
por exemplo uma criança a lousa 
ela não está só fazendo um 

Eu avalio  diariamente e 

eu converso muito com 

as crianças e sempre 

digo para os pais que eu 

não tenho filhos e acho 

que no momento para 

mim é como se eles 

fossem um pouco meus.  

 
Tudo o que eu faço, tudo 
o que eu converso, eu 
observo o que eu acho 
que está certo, o que eu 
acho que está errado, as 
atitudes que eles tem, o 
conteúdo dado lógico, 
porque a gente vai 
observar no dia a dia e a 
SANEE abrange tudo, 
então não é só o 
conteúdo específico, tem 

Q5BM 

Procedimentos 

metodológicos. 

Interação 

 

 

 

 

Procedimentos 

metodológicos. 

 

 

 

Interação 
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exercício na lousa, ela tem até o 
respeitar o colega pra sair de sua 
carteira pra ir até a lousa. Então, 
quer dizer são todos, são todas as 
atitudes que a criança tem, 
juntamente com todo esse 
conteúdo, é uma forma de 
avaliação. Então tudo isso é o que 
eu faço. Observar o aluno como um 
todo e também: 

 A postura do aluno perante 
todas as atividades 
propostas e aos colegas 

 Vontade de frequentar a 
sala SANEE 

 Interesse de realizar as 
atividades 

 Valorizar os colegas 

 Colaboração de todos 

 Cumprimento de 
combinados etc. 

todo um contexto. 
 
 
 
 
 
Observar o aluno como 
um todo. 
A postura do aluno 
perante todas as 
atividades propostas e 
aos colegas 
Vontade de frequentar a 
sala SANEE 
Interesse de realizar as 
atividades 
Valorizar os colegas 
Colaboração de todos 
Cumprimento de 
combinados. 

professor/aluno  

 

 

 

 

 

Procedimentos 

metodológicos 

 

Interação 

professor/aluno 

Interação aluno/alunos 

 

SS A avaliação na SANEE é 
formativa, cumulativa, processual 
e contínua.  
As estratégias utilizadas são as 
mais variadas possíveis, na 
busca do favorecimento e 
facilitação do aprendizado do 
aluno.  
Buscando trabalhar habilidades 
já desenvolvidas na aquisição de 
conceitos necessários ao 
processo ensino/aprendizagem 
para o desenvolvimento do ser 
integral e o aprimoramento das 
suas potencialidades. 

A avaliação na SANEE é 
formativa, cumulativa, 
processual e contínua.  
As estratégias utilizadas 

são as mais variadas 

possíveis, na busca do 

favorecimento e 

facilitação do 

aprendizado do aluno. 

Trabalho com 

habilidades já 

desenvolvidas na 

aquisição de conceitos 

necessários ao 

processo 

ensino/aprendizagem 

para o desenvolvimento 

do ser integral e o 

aprimoramento das 

suas potencialidades.  

Q5SS 

Procedimentos 

metodológicos 

 

Procedimentos 

metodológicos 

 

 

Procedimentos 

metodológicos 

 

SL O processo da avaliação é contínuo 
e realizado através das 
observações diárias. Como já 
expliquei que eles não interessam 
por leituras e escritas, uso 
estratégias aparentemente 
informais para eles. A leitura faço 
através de enunciados dos desafios 
dos jogos, as regras, gibis, revistas 
de piadas (neste caso é 
interessante, quando eles não riem, 
percebo que não entenderam) 
músicas com rimas, e outros. Na 
escrita, uso também os jogos, com 
a reescrita por eles na lousa ou na 

O processo da avaliação 

é contínuo e realizado 

através das observações 

diárias.  

Uso estratégias  

informais: jogos, regras, 

gibis, revistas de piadas 

(neste caso é 

interessante, quando eles 

não riem, percebo que 

não entenderam) músicas 

com rimas, e outros. Na 

escrita, uso também os 

Q5SL 

Procedimentos 

metodológicos  
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metodológicos  
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folha, palavras cruzadas, 
cartas/textos enigmáticos, leitura 
com espelho, cantigas com 
complemento das lacunas, ditado 
mudo, ditado numerado, ditado 
musical... sempre sério com tom 
lúdico. Desta maneira vou 
chegando aos meus objetivos, 
lentamente, às vezes, o mínimo... 
chega-se lá, com fé. 

jogos, com a reescrita por 

eles na lousa ou na folha, 

palavras cruzadas, 

cartas/textos enigmáticos, 

leitura com espelho, 

cantigas com 

complemento das 

lacunas, ditado mudo, 

ditado numerado, ditado 

musical... sempre sério 

com tom lúdico. 

 

Questão 6: Para você, quais são as causas da não aprendizagem dos alunos encaminhados para a  
SANEE? Comente. 

 

 

 

Resposta Ideias Centrais Categorias  

BM As causas da não aprendizagem 
dos alunos eu acho que eu 
costumo falar várias questões 
aqui, tem muitas coisas hoje em 
dia que tá interferindo na outra. 

A professora respondeu 
a questão 6 na questão 
1: As crianças têm 
dificuldades de 
aprendizagem. Muitas 
delas porque não têm 
uma orientação 
adequada, não tem 
estrutura familiar 
totalmente errada, 
moram em lugares que 
ninguém gostaria de 
morar, não têm uma 
mesa pra fazer uma lição 
de casa, vão fazer a lição 
sentadas no chão e   vão 
dormir com tiroteio.  

Q6BM 

Causas das dificuldades 

SS Também neste aspecto, esta 
clientela é diferenciada. Não 
saberia precisar, e penso não ter 
mesmo competência para tal, 
mas acredito que as causas da 
não aprendizagem não estão 
apenas nas questões familiares, 
sociais, cognitivas, pedagógicas etc. 
Mas, Há muito venho observando 
uma pré-disposição (e aqui uso este 
termo por não conseguir encontrar 
um melhor que defina meu 
pensamento) destas crianças para o 
não aprendizado da leitura, da 
escrita, e de tantos outros conceitos 
necessários para a formação do ser 
integral. 

Causas da não 

aprendizagem: questões 

familiares, sociais, 

cognitivas, pedagógicas 

etc. Há muito venho 

observando uma pré-

disposição destas 

crianças para o não 

aprendizado da leitura, da 

escrita, e de tantos outros 

conceitos necessários 

para a formação do ser 

integral. 

Q6SS 

Causas das dificuldades 

SL Em sua maioria, eles chegam ao 
aprendizado básico, necessário 
para o ―sobrevivência‖, mais tarde, 
adultos eles voltam. Isto quer dizer, 

Causas da não 

aprendizagem: fatores 

socioeconômicos, 

famílias desestruturadas, 

Q6SL 

Causas das dificuldades 
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a meu ver, que eles não aprendem 
devido aos fatores 
socioeconômicos, famílias 
desestruturadas, desequilíbrio 
emocional pelo estilo de vida, 
ambiente, falta da autoestima. E 
estas problemáticas não são 
características apenas da SANEE- 
elas refletem a desigualdade do 
―bem viver‖ do povo brasileiro, 
apesar de todos os esforços da 
política pública, ainda há os 
preconceitos, a falta de 
solidariedade e a compreensão da 
diferença. 

desequilíbrio emocional 

pelo estilo de vida, 

ambiente, falta da 

autoestima. Fatores que 

refletem a desigualdade 

do ―bem viver‖ do povo 

brasileiro. 

 

Questão 7: Em sua opinião, o que precisaria mudar no trabalho da SANEE, para obter maior êxito 
na aprendizagem dos alunos?  

 

 

 

Resposta Ideias Centrais Categorias  

BM Eu não mudaria nada, eu sou muito 
bairrista... eu amo o que eu faço, eu 
amo minha cidade, minha 
profissão, minha família, meus 
alunos, a minha escola, eu amo o 
que eu estou fazendo morrendo de 
medo e eu já estou gostando de 
estar contribuindo pro que eu estou 
fazendo e faço com amor o que eu 
faço, então, o que eu gostaria é, 
gostaria que eles aprendessem o 
melhor, mas eu sei que eles estão 
aprendendo, talvez não tão rápido 
como a gente quer e a gente sabe 
que o professor, a ansiedade é algo 
do professor. Se o professor não é 
ansioso ele não é professor. Se o 
professor não tiver essa ansiedade 
de querer que o aluno aprenda ele 
não é professor. Nós queremos, pra 
nós o nosso aluno tinha que 
aprender ontem. Mas nós sabemos 
que a gente sabe que eles têm 
limites, e nós também temos e nós 
sabemos que a gente tem que 
respeitar os limites deles. Por isso 
que nós estamos numa SANEE. Se 
nós não acreditássemos nos 
limites, se nós não acreditássemos 
na capacidade deles de alcançar 
esses limites nós não teríamos feito 
educação especial. E eu fiz com 
amor, então eu acho que não tem 
que mudar nada. Eu acho que as 
pessoas tem que acreditar mais em 
Deus e pedir a Deus e a Jesus que 

Eu não mudaria nada. 

 

 

 

 

 

Faço com amor o que 

eu faço, então, o que eu 

gostaria é, gostaria que 

eles aprendessem o 

melhor, mas eu sei que 

eles estão aprendendo. 

 

 

 

 

 

Se nós não 

acreditássemos nos 

limites, se nós não 

acreditássemos na 

capacidade deles de 

alcançar esses limites 

nós não teríamos feito 

educação especial. E eu 

fiz com amor, então eu 

Q7BM 

 

 

 

 

 

Procedimentos 

metodológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos 

metodológicos 
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faça o homem se amar mais, 
respeitar. E o bonito da vida, eu 
escutei uma vez, eu gosto muito de 
Nossa Senhora e da vida dela e de 
Jesus. Eu ouvi uma vez um 
psicólogo da TVS, gostaria até de 
colocar o nome dele é, se não me 
engano, Hildo Rosa, ele disse 
assim... o bonito da vida é saber 
respeitar as diferenças seja ela qual 
for. O bonito de viver é isso. É a 
gente saber que na vida ninguém é 
igual. Todo mundo é igual, mas 
todo mundo é diferente. Todo 
mundo tem suas diferenças a gente 
tem que saber respeitar pra ser 
respeitado, pra isso então eu não 
mudaria nada. Eu estou aberta sim, 
pra tentar cada vez melhorar, mas 
quero ser respeitada porque eu 
respeito todo mundo. E adoro 
respeitar meus alunos, respeito 
eles, exijo respeito e adoro o que 
eu faço. Então acho que eu não 
mudaria nada. 

acho que não tem que 

mudar nada. 

 

 

 

 

O bonito de viver é isso. 

É a gente saber que na 

vida ninguém é igual. 

Todo mundo é igual, 

mas todo mundo é 

diferente. Todo mundo 

tem suas diferenças a 

gente tem que saber 

respeitar pra ser 

respeitado, pra isso 

então eu não mudaria 

nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos 

metodológicos 

 

 

 

 

 

SS Vejo o trabalho bem estruturado. 
Precisamos reformular e repensar 
algumas questões, tais como: 
trabalho com o professor auxiliar de 
classe; oferecer suporte 
pedagógico ao professor da classe 
e outras. 

Precisamos reformular e 

repensar algumas 

questões, tais como: 

trabalho com o 

professor auxiliar de 

classe; oferecer suporte 

pedagógico ao 

professor da classe e 

outras. 

Q7SS 

Procedimentos 

metodológicos 

SL Diminuir número de alunos nos 
casos de comportamento 
inadequado, mais profissionais 
especializados na escola (a 
demanda é grande) e uma equipe 
técnica que respeite a autonomia 
do professor especializado. 
Estamos recebendo uma equipe 
que espero venha valer o 
acréscimo de tudo que expus. 

Diminuir número de 

alunos nos casos de 

comportamento 

inadequado, mais 

profissionais 

especializados na 

escola (a demanda é 

grande) e uma equipe 

técnica que respeite a 

autonomia do professor 

especializado. 

Q7SL 

Procedimentos 

metodológicos  

 

 

Interação 

professor/equipe técnica 

 

Questão 8: Gostaria de comentar algo que não perguntei e você acha relevante relatar? 

 

 Resposta Ideias Centrais Categorias 

BM O lado profissionalizante dos 
alunos. O ensino está cada vez 
mais difícil. Às vezes temos alunos 

O lado profissionalizante 

dos alunos. Às vezes 

temos alunos com idade 

Q8BM 
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com idade muito defasada em 
relação à série. Eles não vão 
continuar os estudos. Não vão 
conseguir prosseguir os estudos 
numa escola regular. O que fazer? 
Não poderiam ter a oportunidade de 
frequentar cursos 
semiprofissionalizantes ou técnicos, 
que poderiam ser oferecidos dentro 
da mesma escola, se ela fosse 
Escola de período integral? 
Exemplos: jardinagem, marcenaria, 
sapateiro, corte e costura, 
cabeleireiro, bordado e pintura, 
informática, entre outros. Santos 
como ―Cidade Educadora‖ deveria 
oferecer oportunidades de escolha 
para os alunos nos cursos 
semiprofissionalizantes ou técnicos, 
numa escola de período integral de 
qualidade. 

muito defasada em 

relação à série. Eles não 

vão continuar os 

estudos.  

 

 

 

 

 

Santos como ―Cidade 

Educadora‖ deveria 

oferecer oportunidades 

de escolha para os 

alunos nos cursos 

semiprofissionalizantes 

ou técnicos, numa 

escola de período 

integral de qualidade. 

Causas das dificuldades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS Penso que suas perguntas 
contemplaram o que eu gostaria de 
comentar. 

Suas perguntas 

contemplaram o que eu 

gostaria de comentar. 

 

SL Agradeço a Deus, por você 
professora Marcia ter aparecido em 
nossa escola. Uma pessoa com a 
sua experiência e vivência 
presenciando as nossas 
dificuldades que aparentemente são 
tão simples e englobam tantos 
transtornos na educação. Espero 
que tenha observado de verdade, a 
vontade que tenho em ajudar e que 
em alguns momentos sinto até 
perder as forças. Agradeço por 
tudo. 

[...] as nossas 

dificuldades que 

aparentemente são tão 

simples e englobam 

tantos transtornos na 

educação. 

Causas das dificuldades 
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ANEXO A 
 

 
 

CALENDÁRIO ESCOLAR - 2009 
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ANEXO B 
 
 
 

Localização da cidade de Santos no Estado de São Paulo 
Localização do Estado de São Paulo no Brasil 

 
 
 
 

 
 

Disponível em: 
 <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SaoPaulo_Municip_Santos.svg>. 
 Acesso em: 10 nov. 2010.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SaoPaulo_Municip_Santos.svg
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ANEXO C 
 
 
 

BAIRROS DE SANTOS (SP) 
 
 

 

 
 

As escolas pesquisadas estão localizadas no Morro Penha, ao lado do Bairro do 
Saboó e no Bairro Aparecida, na orla da praia. 
Prefeitura Municipal de Santos. Plano Diretor Participativo. Disponível em: 
<http://www.santos.sp.gov.br/planejamento/planodir/download/cart_pl.pdf>. 
Acesso em: 05 jan. 2010.  

  

http://www.santos.sp.gov.br/planejamento/planodir/download/cart_pl.pdf
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ANEXO D 
 
 

Vista aérea do Bairro Aparecida 

 
Vista da praia do Bairro Aparecida 

 
Fonte: Google Earth 
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ANEXO E 
 
 
 
 

Foto do Bairro Morro Penha 
 
 
 

 
Fonte: Jornal A Tribuna, de 11/10/2010, folha A3 
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ANEXO F 
 
 
 

ONG Pró Viver 

 
 

A ONG Pró Viver, frequentada pelos alunos da escola UME Santana no Morro 

Penha, iniciou suas obras sociais e educacionais em 1992. Mas foi no ano de 2000, 

já contando com 120 alunos, atividades pedagógicas estruturadas em dois períodos 

e a participação de vários voluntários, que a Pró Viver firmou um convênio com a 

Prefeitura Municipal de Santos. Este consolidou o reconhecimento de seu trabalho 

com crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, moradoras do 

Centro de Santos. A Pró Viver atua em seis bairros da cidade de Santos (Centro, 

Morro Penha, Areia Branca, Marapé, Campo Grande e Ilha Diana), ocupando 

espaços cedidos por instituições que se dispõem a utilizar seus espaços antes 

ociosos para atender a comunidade ao seu redor. Além do apoio social e psicológico 

às crianças e suas famílias, a Pró Viver também oferece 700 refeições diárias aos 

seus alunos. 

 

Disponível em: <http://www.proviver.org.br/home.asp>. Acesso em 30 set. 2010. 
 
 

  

http://www.proviver.org.br/home.asp
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ANEXO G 
 
 
 

Teses e Dissertações pesquisadas sobre recuperação da 
aprendizagem 

 

 

 

ASSIS, Élio de.  O projeto de recuperação no contexto da Progressão 
Continuada: um estudo sobre  a   perspectiva   dos   professores.   Dissertação  
(Mestrado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2006.  

BELTHER, Josilda Maria. Os programas de recuperação paralela e a qualidade 
do ensino paulista.  Tese (Doutorado). Universidade Estadual Paulista. Araraquara, 
2006. 

CALDAS, Roseli Fernandes Lins. Recuperação escolar: discurso oficial e cotidiano 

educacional - um estudo a partir da Psicologia Escolar. Tese (Doutorado), 
Universidade de São Paulo, 2010. 

CORTEZ,  Raquel  Cristina.   Recuperação  Escolar  e  as  diferentes  
modalidades de  execução.  Dissertação  (Mestrado).  Faculdade  de  Educação  -  

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2004. 

CRUZ, Maria Cristina Troiano Valentim. Um estudo reflexivo sobre o processo de 
estudos de recuperação em escola particular: legislação, práticas pedagógicas e 

aprendizagem. Dissertação (Mestrado). Universidade São Marcos. São Paulo, 2008. 

FONTANELLI, Fernanda Conceição. Recuperação Escolar: desafios da prática 
pedagógica. Dissertação (Mestrado em Semiótica, Tecnologias de Informação e 
Educação). Universidade Braz Cubas, 2006.  

GOMES, Maria Carmozi de Souza. Recuperação no Ensino de 1º Grau: Questão 

do aluno ou da escola?  Dissertação (Mestrado). Universidade Federal  do Ceará. 
Fortaleza, 1984. 

 GONÇALVES,  Francisca  dos  Santos.  A  recuperação  dissimulando  o  
fracasso  da política    educacional.    Dissertação    (Mestrado).    Faculdade   de    
Educação    da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1981.  

GUION,  Daniela  Cristina.  Classes de  recuperação  de  ciclo  na  cidade  de  
Piracicaba:  a implantação   do   programa   e   a   visão   dos   alunos.   Dissertação   
(Mestrado   em   Educação). Universidade Metodista de Piracicaba, 2003.  

GULLANE,   Adolfo.   Recuperação  escolar:   Dimensões   Legais   e Pedagógicas. 
Dissertação  (Mestrado).  Faculdade  de  Educação  -  Universidade  de  São  Paulo. 
São Paulo, 1978. 

LEMOS, Mônica, Ferreira. A atividade de reforço na escola pública como espaço 
para  a  construção  da  cidadania.  Dissertação  (Mestrado).  Pontifícia  

Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2005.  
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LOBO,   Geofravia   Montoza.   Estudo  sobre  dificuldades   de  aprendizagem   
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2008. 
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