
 
 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

PROGRAMA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

MARIANNA JANNUZZI DA SILVA LOPES 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESCOLA ELABORADAS POR ALUNOS 

QUE FREQUENTAM “SALAS DE ACELERAÇÃO”. 

 

 

 

Orientador: Pedro Humberto Faria Campos 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

 

 

 

NOVEMBRO DE 2017 

 

 

 

MARIANNA JANNUZZI DA SILVA LOPES 

 



 

 

Dissertação apresentada como requisito 

parcial para obtenção do grau de Mestre 

em Educação  ao programa de Pós-Gra-

duação em Educação  da Universidade 

Estácio de Sá, Linha de  Pesquisa Repre-

sentações Sociais e Práticas  Educativas. 

 

Área de concentração: Educação e Cul-

tura Contemporânea.  

 

Orientador: Pedro Humberto Faria  Cam-

pos 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

 

NOVEMBRO DE 2017 

 

 

 

 

 

 

MARIANNA JANNUZZI DA SILVA LOPES 

 

 



A ESCOLA SOB O OLHAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS “SALAS 

DE ACELERAÇÃO”: UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAS. 

 

 

 

Dissertação apresentada como requisito 

parcial para obtenção do grau de Mestre 

em Educação ao programa de Pós-Gradu-

ação em Educação da Universidade Está-

cio de Sá, Linha de Pesquisa Representa-

ções Sociais e Práticas Educativas. 

 

          

 

                                     BANCA EXAMINADORA 

 

                                           

______________________________________________________________________

Laélia Carmelita Portela Moreira  

 

______________________________________________________________________ 

Daniela Freire Andrade 



DEDICATÓRIA 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este estudo a todos envolvidos no 
processo educacional, em especial aos 
alunos que um dia se sentiram desmotiva-
dos para continuarem sua trajetória esco-
lar. 



AGRADECIMENTOS 
 

 

         A Deus, luz de fé que me guia e faz com que enxergue o mundo com olhos de 
esperança e amor, agradeço-lhe a vida perfeita que me deu. 

         Agradeço a minha família que é e sempre foi a minha base, responsável sem dúvida 
alguma por todas as minhas conquistas e alegrias, foi bom saber que nunca estive sozinha, 
vocês são essenciais para as minhas vitórias.  Em especial aos meus pais, que me ensina-
ram o valor do trabalho e do estudo. A minha mãe Telma, meu exemplo, espelho de tudo 
o que quero ser, obrigada por todo apoio, dedicação e orientação. Ao meu pai Aloisio, 
conselheiro, amoroso, agradeço por todo suporte que forneceu todos estes anos. Ao meu 
esposo Linus Helvécio, amigo, cúmplice, que sempre confiou no meu potencial e, por 
isso, me incentiva, ajuda, sonha comigo e torna meus dias muito mais felizes. 

     Ao meu orientador, Prof. Pedro Humberto, que me concedeu o prazer de ser sua aluna 
e o imenso privilégio de ser sua orientanda. Muito obrigada pela contribuição em minha 
formação acadêmica, você com certeza fez diferença na minha vida. 

    Aos amigos do grupo de pesquisa do Prof. Pedro Humberto, por tornarem esta etapa 
da minha vida leve e alegre, além de todo o carinho e apoio que encontrei e encontro em 
vocês. 

      Sou extremamente grata a Fundação Educacional Machado Sobrinho por toda a cola-
boração, contribuição e incentivo. Nessa escola me formei professora e sempre encontrei  
amizade, formação e crença em meu trabalho. 

     Aos amigos da Escola Municipal Quilombo dos Palmares, local onde além de estender 
as mãos sempre que precisei, também abriu os braços para que eu pudesse realizar a pes-
quisa, agradeço imensamente, espero conseguir retribuir toda esta confiança. 

      Aos meus novos amigos da Escola Estadual São Vicente de Paulo, vocês me encon-
traram na reta final desta etapa e mesmo assim me apoiaram, confiaram e me incentiva-
ram a continuar. Foi muito importante esta recepção. 

     Aos professores e funcionários do Programa de Pós-Graduação em Educação da Uni-
versidade Estácio de Sá, por estarem sempre disponíveis a me ajudar. 

        

 



                               EPÍGRAFE 

 

ESTUDO ERRADO (GABRIEL PENSADOR) 

Eu tô aqui Pra quê?Será que é pra aprender? 
Ou será que é pra sentar, me acomodar e 
obedecer? 
Tô tentando passar de ano pro meu pai não 
me bater 
Sem recreio de saco cheio porque eu não fiz 
o dever 
A professora já tá de marcação porque sem-
pre me pega 
Disfarçando espiando colando as prova dos 
colegas 
E ela esfrega na minha cara um zero bem 
redondo 
E quando chega o boletim lá em casa eu me 
escondo 
Eu quero jogar botão, vídeo-game, bola de 
gude 
Mas meus pais só querem que eu "vá pra 
aula!" e "estude!" 
Então dessa vez eu vou estudar até decorar  
(...) 
Na hora do jornal eu desligo porque eu nem 
sei nem o que é inflação 
- Ué não te ensinaram? 
- Não. A maioria das matérias que eles dão 
eu acho inútil 
(...) 
Manhê! Tirei um dez na prova 
Me dei bem tirei um cem e eu quero ver 
quem me reprova, Decorei toda lição 
Não errei nenhuma questão 
Não aprendi nada de bom 
Mas tirei dez (boa filhão!) 
 
 

Quase tudo que aprendi, amanhã eu já es-
queci 
Decorei, copiei, memorizei, mas não en-
tendi. 
Quase tudo que aprendi, amanhã eu já es-
queci 
Decoreba: esse é o método de ensino 
Não aprendo as causas e conseqüências só 
decoro os fatos 
Desse jeito até história fica chato 
(...) 
E sei que o estudo é uma coisa boa 
O problema é que sem motivação a gente 
enjoa 
O sistema bota um monte de abobrinha no 
programa 
(...) 
Eu gosto dos professores e eu preciso de 
um mestre 
Mas eu prefiro que eles me ensinem alguma 
coisa que preste 
(...) 
Vamos fugir dessa jaula! 
"Hoje eu tô feliz"  
Matei a aula porque num dava 
Eu não agüentava mais 
(...) 
Achei que ia ser suspenso mas era só pra 
conversar 
E me disseram que a escola era meu se-
gundo lar 
E é verdade, eu aprendo muita coisa real-
mente 
Faço amigos, conheço gente, mas não quero 
estudar pra sempre. 
Encarem as crianças com mais seriedade 
Pois na escola é onde formamos nossa (...) 
Tá tudo errado e eu já tou de saco cheio 
Agora me dá minha bola e deixa eu ir em-
bora pro recreio... 



RESUMO 
 
O presente estudo procurou identificar e analisar de que maneira os alunos de Ensino 
Fundamental de Turmas de Aceleração concebem a escola e sua função social a partir de 
estudos das Representações Sociais elaborados por estes sujeitos. Em seu aspecto teórico 
metodológico o trabalho teve como fundamentação a Teoria das Representações Sociais. 
Optou-se por dividir o estudo em três etapas: na ETAPA I, foram aplicadas dinâmicas de 
forma coletiva com as turmas; A ETAPA II se baseou em entrevistas individuais, que 
incluiu duas fases: 1) Entrevista semiestruturada, 2) Entrevista episódica com o auxílio 
de cenários; A ETAPA III consistiu na técnica de indução de metáforas através de uma 
“Caixa de objetos”. A amostra da pesquisa foi composta por alunos de sexto/sétimo anos 
e oitavo/nono anos pertencentes às Classes de Aceleração de uma escola pública locali-
zada no município de Juiz de Fora- MG, sendo que deste, 19 sujeitos participaram da 
ETAPA I e 33 estudantes foram entrevistados nas ETAPAS II e III: 11 alunos do sexto/sé-
timo anos e 22 discentes do oitavo/ nono anos. Foi possível perceber divergências e re-
corrências entre os discursos dos menores e dos maiores. Apontamos como diferenças 
nos conteúdos das representações sociais dos alunos questões como: à funcionalidade do 
programa, os sujeitos que compõem a turma de sexto/sétimo anos possuem uma visão 
romantizada das classes de Aceleração, estes acreditam que o objetivo do projeto é de 
ajudá-los, e que por isso realizam dois anos escolares em um. Os aprendizes do oi-
tavo/nono anos concebem o programa como uma estratégia política com a finalidade de 
“empurrá-los” para fora da escola o mais rápido possível. Percebemos nos discursos dos 
alunos de ambas as turmas que estes se culpam por seus insucessos na escola, isentando-
a e aos professores, da responsabilidade pelos seus fracassos. Porém os mais velhos atri-
buem o insucesso a más companhias, como descrito por eles “seguir a cabeça do outro”, 
os mais novos denunciam como causa das reprovações o desinteresse nas aulas e o foco 
em brincadeiras. Como ponto comum no pensamento dos sujeitos da pesquisa observa-
mos que para eles a turma de aceleração é composta por alunos que tem dificuldade e que 
são repetentes, os entrevistados discorreram que a turma é lenta, atrasada, está sempre 
para trás, representaram a mesma pela metáfora de uma tartaruga, embora reconheçam 
que nesta turma os professores os ajudam mais. Revelaram que as práticas desta sala 
pouco diferem das práticas das salas regulares: cópia, e aulas expositivas. Os alunos se 
sentem presos em suas classes (considerando a escola como uma prisão), pois além de 
permanecerem o tempo inteiro em sala, a escola possui grades e câmeras, assim como na 
cadeia. Segundo os discentes as salas são mal cuidadas e sem manutenção, as piores da 
escola, o que os desestimula a estudar. A totalidade dos sujeitos da Turma II considera o 
projeto como uma estratégia de expulsão, com o objetivo de colocá-los para fora da escola 
o mais rápido possível. Os entrevistados em sua maioria sentem que são aprovados sem 
aprender, pois, segundo os mesmos é de interesse da escola manter em seu espaço só 
quem está na idade correta e que é “bom aluno”. Acreditam que são menos capazes na 
aquisição de aprendizagem em relação aos alunos das turmas denominadas por eles como 
“normais”. Pensam que os professores os julgam como “burros” e como consequências 
desta percepção não lecionam da mesma forma do que em outras turmas, por isso o con-
teúdo ministrado para a turma é inferior, bobo, fácil e incompleto. Para eles a escola é 
chata, cansativa, uma “mesmice”, porém tem o lado bom de encontrar amigos. Acreditam 
que a escola tem como propósito contribuir para arrumarem um emprego melhor no fu-
turo e ponderam que “quem não estuda vira faxineiro”. 
 
Palavras-chave: Representações Sociais; Classes de Aceleração; Escola; Alunos. 



                                                          ABSTRACT                                                                                                                   
The present study sought to identify and analyze how the students of Elementary School 
of Acceleration Classes conceive the school and its social function from studies of the 
Social Representations elaborated by these subjects. In its theoretical methodological as-
pect, the work was based on the Theory of Social Representations. It was decided to di-
vide the study into three stages: in STAGE I, dynamics were applied collectively with the 
classes; STAGE II relied on individual interviews, which included two phases: 1) semi-
structured interview, 2) episodic interview with the help of scenarios; STAGE III con-
sisted of the technique of inducing metaphors through a "Box of objects". The research 
sample consisted of sixth and seventh and eighth / ninth grade students belonging to the 
Acceleration Classes of a public school located in the municipality of Juiz de Fora- MG, 
of which 19 subjects participated in STAGE I and 33 students were interviewed in STEPS 
II and III: 11 sixth and seventh grade students and 22 eighth / ninth grade students. It was 
possible to perceive divergences and recurrences between the discourses of the minors 
and the majors. We point out as differences in the contents of the students' social repre-
sentations questions such as: the functionality of the program, the subjects that make up 
the sixth / seventh grade class have a romanticized view of the Acceleration classes, they 
believe that the project objective is to help them , and that's why they perform two school 
years in one. Eighth / Ninth graders conceive the program as a political strategy to "push" 
them out of school as quickly as possible. We notice in the speeches of students in both 
classes that they blame themselves for their failures in school, exempting them and teach-
ers from responsibility for their failures. But the older ones attribute the failure to bad 
companies, as described by them "follow the head of the other", the younger denounces 
as the cause of disapproval disinterest in class and focus on jokes. As a common point in 
the research subjects' thinking, we observed that for them the acceleration class consists 
of students who have difficulty and who are repetitive, the interviewees said that the class 
is slow, delayed, always behind, represented the same by the metaphor of a turtle, alt-
hough they recognize that in this class the teachers help them more. They revealed that 
the practices of this room differ little from the practices of regular rooms: copy, and ex-
pository classes. Students feel trapped in their classes (considering the school as a prison), 
because in addition to remaining in the classroom all the time, the school has bars and 
cameras as well as jail. According to the students the rooms are poorly maintained and 
maintenance, the worst of the school, which discourages them to study. The totality of 
the Class II subjects considers the project as an expulsion strategy, with the goal of getting 
them out of school as quickly as possible. Most interviewees feel that they are approved 
without learning, because according to them it is in the interest of the school to keep in 
their space only those who are at the correct age and who are "good students". They think 
that teachers judge them as "dumb" and as consequences of this perception do not teach 
in the same way as in other classes, so the content taught to the class is inferior, silly, easy 
and incomplete. For them the school is boring, tiring a "sameness", but has the good side 
of finding friends. They believe that the school's purpose is to contribute to getting a better 
job in the future and that "anyone who does not study becomes a janitor." 
 

Keywords: Social Representations; Acceleration Classes; School; Students.  
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1- INTRODUÇÃO 

 

             A pesquisa tem como objetivo identificar e analisar de que maneira os alunos de 

Ensino Fundamental de Turmas de Aceleração concebem a escola e sua função social a 

partir de estudos das Representações Sociais elaboradas por estes sujeitos, com base no 

pressuposto que estas representações orientam e guiam suas práticas escolares.  

O discurso proclamado na Modernidade de “Educação para todos” tornou-se lema 

em diversos momentos históricos, mas o ideal de educação de Comenius, que consistia 

em ensinar tudo, no mesmo ritmo e da mesma maneira a todos, não vem sendo totalmente 

atingido no mundo e, em especial na escola pública brasileira. Para Libâneo (2012) a 

busca por este imperativo, através de reformas educacionais que se propagaram após a 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos1, contribuiu para um dualismo per-

verso nas escolas, em que encontramos para os ricos a escola que promove o acesso a 

conhecimentos e para os pobres uma instituição que objetiva o acolhimento social dos 

alunos.  

Diversos entraves são apontados em relação à escola atual e a sua função social. 

É comum encontrarmos defensores do retorno da escola tradicional2 ou até mesmo aque-

les que lutam por uma escola que cumpra missões sociais e assistenciais (LIBÂNEO, 

2012). Em uma visão histórica a escola tem como principal função, embora não a única, 

a transmissão de conhecimento, porém nos últimos anos esta vem passando dificuldades 

em cumprir este papel social (MENDONÇA, 2011). 

  Mendonça (2011) sugere que atualmente a escola pública no Brasil sofre críticas 

de todas as ordens: inadequação a novas demandas sociais; abandono do status do conhe-

cimento, da ordem e disciplina; obsoletismo institucional; ausência de inovações e tantos 

outros que ouvimos em nosso dia-a-dia. Mas, existe um consenso no que diz respeito a 

                                                        
1 Conferência Mundial sobre Educação para Todos: conferência realizada em 1990, em Jomtien, na 
Tailândia. A Conferência produziu um documento histórico denominado Declaração Mundial da 
Conferência de Jomtiem. No Brasil, o primeiro documento oficial resultante desta declaração foi o Plano 
decenal de Educação Para Todos (1993-2003). Uma das hipóteses sugeridas por Libâneo (2012) foi que tal 
declaração e planos educacionais contribuíram para o declínio da escola pública brasileira. 

2 Escola Tradicional: instituição baseada em conteúdos e autoritarismo, com isso, reprova, exclui os mal-
sucedidos, discrimina os pobres, leva à evasão e a práticas de violências (LIBÂNEO, 2012). 



esse formato de escola oferecido à sociedade: estas instituições não conseguem mais en-

sinar a todos, fato este que leva aos estudantes a carência de aprendizagem dos conteúdos 

escolares.  
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Podemos destacar duas mudanças que ocorreram na escola pública brasileira que 

contribuíram para este declínio na aprendizagem dos alunos: 1)“Declaração Mundial so-

bre Educação para todos” e a 2)“A universalização do Ensino Fundamental”. 

Após a “Declaração Mundial sobre Educação para todos”, de 1990, um dos prin-

cipais focos em relação à funcionalidade da escola passou a ser o acolhimento social, 

onde tal instituição proporcionaria um ambiente de ações socioeducativas mais amplas, 

oferecendo um lugar para atender as necessidades básicas de aprendizagem (conteúdo 

mínimo), suas características seriam apoiadas em premissas da Educação inclusiva, con-

siderando as diferenças individuais, sociais e a integração social. Todas as diferenças se-

riam levadas em consideração, sendo elas de ordem social, emocional e econômica (LI-

BÂNEO, 2012). Percebemos que a partir deste momento instala-se a escola que prioriza 

o acolhimento social, não que este modelo seja inferior ao anterior, o problema está agra-

vado na forma como ele vem sendo difundido e representado pelos envolvidos. 

A universalização do Ensino Fundamental no Brasil ocorreu de forma contraditó-

ria: de um lado a expansão das matrículas em territórios de alta vulnerabilidade social das 

grandes cidades, que assegurou o direito à matrícula, e do outro lado o abrandamento da 

“pedagogia da repetência” (RIBEIRO, 1991) que garantiu a permanência dos alunos na 

escola; contudo estes estão em desvantagem, pois acumulam problemas que restringem a 

qualidade de suas oportunidades educacionais.  

Dubet (2003, p.29) elucida que quanto mais a escola intensifica o seu raio de ação, 

mais ela exclui socialmente o aluno, porque ao ampliar o seu atendimento, tal instituição 

precisa se reformular e adequar às necessidades e realidades distintas, ação esta que em 

grande maioria das vezes não acontece, com isso ao mesmo tempo em que ela proporci-

ona a aprendizagem a um grande número de estudantes, esta não ocorre de fato, resul-

tando em exclusão dos que a frequentam, apesar das políticas que visam a atenuar esse 

fenômeno. Nesse contexto, a exclusão social não é apenas uma categoria do sistema e dos 

processos globais, é também uma das dimensões da experiência escolar dos alunos. 

A exclusão social escolar se torna mais clara e concreta quando são analisados 

documentos oficiais como o Censo Escolar (BRASIL,2013). Apesar do país  ter promo-

vido a  quase  universalização do Ensino Fundamental, pois dados do Censo Escolar de 

2013 apontam que o número de matrícula do Ensino Fundamental está quase equivalente 

ao da população na faixa etária de 6 a 14 anos, estes mesmos dados evidenciam uma 

queda no número de matrículas da Educação Básica, tal fato decorre principalmente da 
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acomodação do sistema educacional, em especial na modalidade regular do Ensino Fun-

damental, com histórico de retenção e consequentemente, alto índices de distorção idade-

ano. (BRASIL, 2013) 

 Outro aspecto que tem impacto na distribuição e no contingente de alunos na 

educação básica é o comportamento dos indicadores de rendimento escolar. Com mais 

alunos sendo aprovados e promovidos às séries subsequentes, aumenta o número de “ha-

bilitados” a ingressar nas próximas etapas de escolarização. Os especialistas chamam esse 

movimento de fluxo escolar. (BRASIL, 2013) 

Historicamente, o sistema educacional brasileiro foi pouco eficiente em sua capa-

cidade de produzir aprovados e, consequentemente, concluintes na idade correta. No en-

tanto, a tendência atual mostra aumento no número de alunos que conseguem ultrapassar 

os anos iniciais do Ensino Fundamental, a questão é: sob que condições estes estão sendo 

aprovados? Daí a queda na matrícula e a ampliação da demanda para os anos finais dessa 

etapa de ensino. Entretanto, para os anos finais, como a intensidade dessa dinâmica ainda 

não é a mesma observada nos anos iniciais, o aumento no número de concluintes da Edu-

cação Básica se mostra discreto. Conclui-se que alguns alunos aprovados nos anos iniciais 

encontram obstáculos nos anos finais, o que de certa forma os exclui socialmente no es-

paço escolar tendo como consequência sua evasão. (BRASIL, 2013). 

Sampaio (2000, p.57) em seus estudos afirma que: 

 
Evasão e reprovação acompanham a história do ensino público em nosso País, 
justificando reformas e investimentos em educação desde os anos 20 e 30, de 
quando datam as iniciativas mais claras de organização do sistema público de 
ensino. Assim, a busca de soluções para os problemas educacionais não é tam-
bém algo novo entre nós. Reformas de ensino foram numerosas e sempre se 
propuseram à luz dos problemas de não acesso, ineficiência e baixo rendi-
mento do sistema. Sempre se buscou a boa escola, ou a escola que viesse ajus-
tar a população a novas necessidades sociais e econômicas, parecendo acredi-
tar-se que as reformas de ensino viriam melhorar a escola para todos e com 
isso tornar melhor e mais justa a organização social.  

 

 Com as políticas de combate à reprovação em massa a população que antes era 

excluída do sistema educacional passou a se manter em seu interior, ainda que seus resul-

tados acadêmicos insatisfatórios caracterizem uma forma de exclusão social branda ou 

velada (BOURDIEU, CHAMPAGNE, 1997; FREITAS, 2002).  

Na situação de desvantagem há alunos reais, excluídos e diminuídos em sua auto-

estima. Os alunos prejudicados têm rosto, nome, sonhos, história - não são números ou 

índices, assim como seus professores e suas professoras (SAMPAIO, 2000). 
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          Diversos fatores são apontados como produtores desse insucesso escolar. Lahire 

(2004) aponta como grande causa para os fracassos escolares a solidão dos alunos, ou a 

falta de estímulos familiares em relação ao seu universo escolar. Segundo este autor, as 

dificuldades que algumas crianças encontram na escola são enfrentadas por elas de modo 

solitário.  

          Esta exclusão social parece determinada desde o berço da criança, pois ao crescer 

o indivíduo aprende que faz parte de uma determinada família e de certo modo de um 

contexto social e aos poucos ela compreende que este lugar que ocupa no mundo terá 

implicações para o seu presente e para o futuro. Após encontrar o seu lugar no ambiente 

familiar esta procura a sua maneira de ser no mundo e de estar no mundo através dos 

grupos e da sociedade como um todo. A família e comunidade escolar são de extrema 

importância no sucesso destes indivíduos (LAHIRE, 2004).    

            Aranha (2006) reforça esta ideia ao salientar: 

 
 Os habitus são inculcados desde a infância por um trabalho pedagógico rea-
lizado primeiro pela família e, posteriormente, pela escola, de modo que as 
normas de conduta que a sociedade espera de cada indivíduo sejam interiori-
zadas por ele. Ora a educação familiar das crianças vindas das classes privile-
giadas é muito próxima daquela que receberão na escola, isto é, seus hábitos 
familiares são semelhantes aos hábitos e ritos escolares. São crianças acostu-
madas a viagens, visita a museus, contato com livros, discussões,      além de 
ter o domínio da linguagem que é adotada na escola (ARANHA, 2006, p 253). 

 

As crianças das classes populares, contudo não vivenciam estas situações sendo 

mais propícias ao fracasso escolar. O termo fracasso escolar parece resumir toda a insa-

tisfação e insucesso decorrente de posturas docentes e discentes vivenciadas no dia a dia 

da sala de aula.  

Pensar em fracasso escolar é pensar, também, em reprovação, que segundo Torres 

(2004, p 34), é “a solução interna que o sistema escolar encontra para lidar com o pro-

blema da não aprendizagem ou da má qualidade de tal aprendizagem”, não deixando de 

lado termos como: retenção, recuperação, etc., enfim, tantos outros sinônimos que são 

empregados para caracterizar a palavra fracasso.  

Patto (1990) aponta três causas para dificuldades de aprendizagem das crianças 

das camadas populares: as suas condições de vida, a inadequação da escola pública em 

lidar com esse aluno concreto, e, por parte do professor, a falta de sensibilidade e de 

conhecimento da realidade vivida pelos seus alunos, em consequência da possível distân-

cia entre a sua cultura e a deles, ou seja, há uma distância entre a cultura da escola e a 
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cultura do aluno. Neste contexto, tendo como pano de fundo o ideário liberal e, conse-

quentemente, estando presente o discurso da crença na possibilidade de uma sociedade 

igualitária e democrática a escola funciona como um instrumento de ascensão e de pres-

tígio social.  

 Arroyo (1992) acrescenta uma visão aos estudos em torno do tema, ele alerta para 

a insistência em caracterizar o fracasso escolar como algo externo ao processo de ensino. 

Para o autor o problema é intra-escolar, pois a escola pública brasileira em sua própria 

organização é seletiva e excludente. Esta exclusão está fomentada na estrutura da insti-

tuição, o insucesso dos alunos seria produto desta organização. Sendo assim, a história 

do fracasso escolar relaciona-se com a história do sistema seriado e disciplinar proposto, 

organização calcada em exigências disciplinares mínimas, algumas vezes dispensáveis, 

que direcionam certos alunos para a reprovação e contribuem para a sua exclusão social. 

         Até os anos 1990, a escola pública brasileira assegurava seus níveis de aprendiza-
gem com o custo de altas taxas de reprovação (RIBEIRO, 1991). Uma das consequências 
da reprovação era a evasão daqueles que não atendiam às exigências comportamentais e 
acadêmicas da escola. Com o objetivo de evitar tal fato, foram implementados programas 
governamentais baseados na ideia de que reprovar o aluno sucessivamente não contribui 
para o melhor aprendizado do mesmo, podemos citar os programas: Progressão Continu-
ada e Aceleração de Estudos. (BRASIL, 2013) 
           No Brasil podemos observar a ruptura com o pensamento da importância da repro-
vação, a partir da implantação da metodologia da “Progressão Continuada” nas escolas, 
esta representa uma nova estrutura organizacional do Ensino Fundamental, onde os anos 
são substituídas por ciclos de aprendizagem. Os ciclos consideram o conhecimento como 
processo e vivência dos discentes, não há ideia de interrupção, mas sim de construção, 
nele o aluno está continuamente se formando, construindo significados a partir das rela-
ções dos homens com o mundo e entre si. A estratégia de adoção do regime de progressão 
continuada, de acordo com a LDB ( BRASIL, 1996), “contribui para viabilizar a univer-
salização da educação básica, que é o impulso para as nações se projetarem e competirem 
mundialmente, e também é um meio de garantir o acesso e principalmente a permanência 
do aluno na escola.” Dessa forma, o objetivo da progressão continuada, além de aumentar 
a qualidade de ensino, é eliminar a defasagem idade/ano, combater a evasão e evitar múl-
tiplas repetências. De acordo com a progressão continuada o aluno passa automatica-
mente pelos anos, mas é avaliado ao longo e ao final de um ciclo. Aqueles que não apre-
sentam um resultado satisfatório ao término do ciclo devem passar pelos processos de 
“aceleração”, também conhecido como recuperação (MENEZES, 2001). 
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           As turmas de aceleração de estudos segundo o artigo 49 das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica destinam-se a estudantes com atraso escolar, àqueles que 

por algum motivo, encontram-se em descompasso idade /ano, por razões como ingresso 

tardio, retenção, dificuldades no processo de ensino-aprendizagem ou outras (BRASIL, 

2013). 

           Se pensarmos nos estudantes que compõem estas turmas chegaremos à conclusão 

que estes são alunos que de alguma forma não conseguiram vencer os ciclos de aprendi-

zagem, portanto em sua grande maioria possuem alguma defasagem de aprendizagem em 

relação às outras crianças da escola, mas será que criar turmas somente com aqueles que 

apresentam resultados insatisfatórios para o sistema escolar é a solução para uma oferta 

de ensino de qualidade?  

      A aceleração da aprendizagem é um programa instituído em 1995 pelo Ministério 

da Educação (MEC) que visa corrigir a defasagem entre a idade e o ano que os alunos 

deveriam estar cursando. É considerada uma estratégia pedagógica que tem como obje-

tivo a adequação do fluxo escolar e é entendida também como uma questão política, pois 

a partir dela surgem planos educacionais determinados.  

A proposta para as classes de aceleração é possuir uma metodologia alternativa 

que objetiva sanar lacunas de aprendizagem e melhorar o desempenho dos alunos, possi-

bilitando a todos a recuperação do tempo perdido ao longo de sua trajetória escolar. Tra-

balhar com uma metodologia diferenciada requer atenção e dedicação por parte dos do-

centes, pois muitos tendem a repetir com estas turmas a mesma forma de ensino que rea-

lizam, tal fato pode traduzir um possível insucesso deste projeto. É de suma importância 

analisar as práticas exercidas nesta proposta, estas precisam englobar atividades que in-

cluem, e não que reforcem algum sentimento de negatividade dos alunos em relação à 

escola e em relação a si. O estudo parte da hipótese que as práticas exercidas nestas turmas 

pouco diferem do que já foi trabalhado com eles anteriormente e que resultou em fracasso, 

sendo assim, podemos concluir uma persistência no erro e não uma nova possibilidade de 

aprendizagem. 

Para Hanff, Barbosa e Koch (2002) a implantação das Classes de Aceleração se 

deu a partir de 1997, com o pronunciamento do então Presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso, através do programa semanal “Palavra do Presidente”, que incentivou 

escolas a adotar o “Programa de Aceleração de Aprendizagem” em pronunciamento diri-

gido aos pais: 
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Hoje eu vou falar diretamente aos pais que têm crianças que, ano após ano, 
repetem o mesmo ano na escola. Para você, que enfrenta o problema da repe-
tência, fique tranquilo. Esqueça aquela ideia de que seu filho é lento para 
aprender. Já existe um programa no MEC voltado para essas crianças: é o 
programa de Aceleração de Aprendizagem. (CARDOSO, 1997.)  

 

Ao apresentar índices estatísticos (na época, de 46,6% de toda a população estu-

dantil, em torno de 16,7 milhões de alunos), o presidente destaca que a escola pública tem 

sérios problemas, ao afirmar que o “problema da repetência é muito grave em todo o 

país”. Citou experiências bem sucedidas na iniciativa privada, (Fundação Ayrton Senna, 

que criou o programa “Acelera, Brasil”) e os programas que haviam sido testados com 

sucesso em dois estados: S. Paulo e Maranhão. 

O programa de aceleração de aprendizagem teria a finalidade de possibilitar aos 

sistemas públicos de ensino, municipal e estadual as necessárias condições para combater 

o fracasso escolar, proporcionando aos alunos que apresentam a chamada distorção idade-

ano, efetivas condições para a superação de dificuldades relacionadas com o processo de 

ensino-aprendizagem. (CASTRO, 2008). 

          Pela legislação que organiza a oferta de ensino no país (Lei 9.394/1996), a criança 

deve ingressar aos quatro anos na Educação Infantil e aos seis anos no 1º ano do Ensino 

Fundamental, concluindo esta etapa de escolarização aos 14 anos. Na faixa etária dos 15 

aos 17 anos, o jovem deve estar matriculado no Ensino Médio. O valor da distorção é 

calculado em anos e representa a defasagem entre a idade do aluno e a idade recomendada 

para o ano que ele está cursando. O aluno é considerado em situação de distorção ou 

defasagem idade-ano quando a diferença entre a idade do aluno e a idade prevista para o 

ano é de dois anos ou mais. 

           A taxa de distorção idade-ano atinge níveis mais marcantes no 6º ano do Ensino 

Fundamental, e isso ocorre na maioria das vezes pelas aprovações no período de 1º ao 5º 

ano, permitindo ao aluno progredir nos estudos com dificuldades de leitura, escrita, inter-

pretação de textos e operações matemáticas simples (MOREIRA, 2014). 

            Uma das principais consequências da distorção idade-ano é o baixo desempenho 

dos alunos em atraso escolar quando comparados aos alunos regulares, o que pode ser 

evidenciado pelos resultados inferiores aos esperados nas avaliações do Ensino Funda-

mental. 

            Os programas de Aceleração de Aprendizagem são realizados na maioria dos es-

tados brasileiros, embora possuam nomenclaturas e orientações metodológicas diferentes, 
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existe um consenso, todos lançam um olhar positivo diante das possibilidades dos alunos 

acelerarem suas aprendizagens e apostam no aperfeiçoamento da competência dos pro-

fessores para cumprirem esta meta. (SOUSA, 1999) 

         Este é considerado como mais uma alternativa para sanar as lacunas da educação 

pública oferecida no Brasil. Percebe-se que mesmo fracassando os estudantes pertencen-

tes a esta classe permanecem frequentes no ambiente escolar. Observar e conhecer a visão 

que os alunos têm da escola, pode contribuir para desvendar quais atividades oferecidas 

a eles no âmbito escolar, o agradam, ou até mesmo justificam sua presença neste espaço. 

A partir do momento que descobrirmos o que de fato é importante na escola para este 

aluno, sugestões e contribuições para uma nova organização da dinâmica destas classes 

podem surgir e favorecer na aquisição de conhecimentos destes sujeitos, partindo do que 

eles gostam e não do que os exclui. 

          Analisar as práticas escolares julgadas como importantes e significativas para estes 

alunos favorece  desvendar as representações sociais de escola elaboradas por eles. As 

representações sociais têm como função orientar e justificar nossas condutas e comporta-

mentos, elas funcionam como guia para nossas práticas (CAMPOS, 2003), portanto a 

forma como os alunos representam a escola irá interferir nas suas atitudes no seu senti-

mento de pertença a determinado grupo social.  

          O estudo dividiu-se em dois eixos temáticos, capítulos I e II: o primeiro refere-se a 

“Escola, fracasso escolar e exclusão” e o segundo englobou “Representações sociais e 

o campo da exclusão escolar”. Estes embasamentos teóricos contribuíram para melhor 

compreensão do problema de pesquisa e serviram de apoio para a interpretação de dados 

coletados para o presente trabalho. 

          O primeiro capítulo “Escola, fracasso escolar e exclusão” foi destinado a concep-

ções teóricas que envolvem: 1) A produção social do fracasso escolar, tendo como base 

os estudos de Patto (1990; 1998; 2000); Lahire (2004); Arroyo (1992);  2)A função social 

da escola, onde foi discutido o idealismo de Durkheim (2004) e Dewey (1959; 1965) e 

elucidada a visão crítica de Bourdieu e Passeron (1970; 2005),  Establet e Baudelot 

(1971), Pistrak (1981), Snyders (2005) e Libâneo(2012); 3) Exclusão social e exclusão 

escolar, debruçando sobre os estudos de Lahire (2004; 2011) e Dubet (2003; 2011; 2016). 

          O segundo capítulo “Representações sociais e o campo da exclusão escolar”, 

abarcou: 1) A teoria das Representações Sociais proposta por Moscovici (1978; 2010; 

2012), assim como sua contribuição para a pesquisa; 2) Classes de Aceleração, visando 
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um estudo aprofundado tanto das leis que regem estas turmas como de artigos, disserta-

ções e teses que englobam tal temática; 3) e por último realizou-se uma relação entre os 

estudos de Representações Sociais da Escola e do Fracasso Escolar.  

      O estudo empírico realizado no presente trabalho está descrito no Capítulo 3, o grupo 

pesquisado foi composto por 33 alunos pertencentes às Classes de Aceleração de uma 

escola pública de Juiz de Fora-MG. 

     Os resultados, a discussão e as considerações finais encerraram a pesquisa, apontando 

a representação de escola elaborada por estes sujeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - ESCOLA, FRACASSO ESCOLAR E EXCLUSÃO. 

 

1.1 – A produção social do fracasso escolar.  

 

       O tema Fracasso escolar é recorrente no discurso de pessoas envolvidas, ou não, com 

a área educacional, uma vez que, este se impõe durante algumas décadas de forma alar-
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mante e persistente no sistema escolar brasileiro. É sempre plausível, relevante e justifi-

cável dissertar sobre ele, pois são essas reflexões que estruturam a dinâmica de novas 

políticas que visam à melhoria da escola. 

          Vivemos em um grupo social composto por instituições públicas e privadas, estas 

possuem lógicas calcadas na exclusão daqueles que não se adequam ao perfil exigido, o 

que resulta e reforça uma sociedade desigual. A escola, instituição que deveria: acolher,  

respeitar, trabalhar com as diferenças, formar jovens capazes de analisar com criticidade 

a realidade atual, com o objetivo de perceber como agir no mundo e transformá-lo e ao 

mesmo tempo preservando as conquistas sociais, não fica isenta na participação em cor-

roborar na composição de uma sociedade preconceituosa e intolerante.  

        O ambiente escolar é regado por diferenças, ressalta-se para o estudo a diferença na 

aquisição de aprendizagem. Bossa (2000) elucida que são graves as consequências na 

vida das crianças que fracassam na escola e fomenta que tal experiência se inscreve de 

forma singular na história de cada um. 

          Ao analisarmos o verbete “fracassar” observa-se definições como: ter mau êxito; 

arruinar-se; falhar; quebrar. Sugere-se então que fracasso escolar possa ser derrota ou 

ruína na escola. O que será de fato este fiasco? Será a presença de alunos analfabetos? Ou 

alunos alfabetizados, porém não letrados? Ou a impossibilidade de conclusão do Ensino 

Fundamental? Será o não alcance de certo grau de autonomia? Questões como estas nos 

levam a crer que o fracasso escolar é concebido de diversas óticas. Do ponto de vista do 

estudante, o que seria preciso para ele não se considerar um arruinado na escola? E se-

gundo os professores, o que é necessário para que seus alunos não sejam um desastre? 

Para a sociedade, um discente, não reprovado, seria sinônimo de sucesso? O que nos leva 

a outro questionamento: atender as expectativas individuais, da escola e da sociedade, é 

garantia de êxito na vida? 

           A pesquisa atual em torno da temática é composta por repetições de algumas ca-

racterísticas do discurso educacional do passado. Nos estudos de Patto (1988) é possível 

perceber elementos que ainda hoje são revelados chave para o insucesso escolar como: à 

precariedade do ensino oferecido às classes populares; no âmbito da formação de profes-

sores, a dificuldade entre teoria e prática se comunicarem; e a existência da crença da 

menor capacidade de crianças pobres em aprender os conteúdos escolares. Tal convicção 

era sentada nas hipóteses da “Teoria da carência cultural” e da “Teoria da diferença cul-

tural”.  
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            A “Teoria da carência cultural” formulada nos Estados Unidos nos anos 60 e tra-

zida para o Brasil na década posterior, considerava como causa para as dificuldades de 

aprendizagem fatores extra-escolares, a condição social da família era concebida como 

determinante para o sujeito aprender de forma eficaz. Por outro lado, a “Teoria da dife-

rença cultural” entendia que a escola era responsável pela incapacidade de se adequar a 

clientela. No fim dos anos 70 parou-se de procurar o problema fora da escola e projetou-

se o olhar para fatores intra-escolares, o que representou uma ruptura política, ao superar 

a concepção liberal do papel social da escola, segunda a qual a escola estaria à frente das 

reformas sociais, este se desenhou de duas formas: escola como reprodutivista, as práticas 

da escola eram mantenedoras da ordem social vigente; íntima relação com a crítica ao 

reprodutivismo, à escola passou a ser vista como possibilitadora de ascensão social 

(PATTO, 1988). 

        A autora em questão elucidou a respeito da importância de procurar explicações ci-

entíficas que relacionam as causas do fracasso escolar e a permanência de problemas edu-

cacionais fundamentais (dimensões pedagógicas e psicológicas do processo educativo).  

Segundo a pesquisadora posicionar nível pedagógico e nível psicológico em lados opos-

tos resulta em um discurso fraturado, porque de um lado estão as críticas aos métodos de 

ensino, provocadas pelos escolonovistas e de outro lado estão às atribuições das dificul-

dades escolares a distúrbios físicos e psíquicos localizado no aprendiz, na família e até 

nos professores. É preciso entrelaçar estes fatores e analisá-los em conjunto. 

       Patto (1988) insinua que estamos diante da força de uma ideologia baseada na defi-

ciência cultural das crianças como explicação para o fracasso escolar, o que de certo modo 

influencia os participantes do processo pedagógico, informados por uma teoria e condu-

zindo-os para uma metodologia. 

       Bossa (2000) nos proporciona pensar que suas concepções em relação ao tema estão 

de alguma forma em consonância com os estudos de Patto (1988), pois esta compreende 

o fracasso escolar como um sintoma, sendo este de ordem social, segundo ela é preciso 

analisar este sintoma no contexto individual, no contexto cultural e no contexto escolar. 

          Para Bossa (2000) à escola contemporânea é uma mistura de sedução, calcada nos 

pressupostos de igualdade e liberdade herdados do iluminismo, com punição, baseada nos 

princípios disciplinares decorrentes das tradições religiosas. Tal instituição contribui para 

perpetuar injustiças sociais que sempre fizeram parte da história do povo brasileiro, o que 

resulta na marginalização e o insucesso de diversos jovens. 
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         No “Estado da arte da pesquisa sobre o fracasso escolar (1991-2002): um estudo 

introdutório” percebe-se diversas explicações para justificar as dificuldades de aprendi-

zagem, vistas como causa do fracasso. Revelaram-se vertentes que concebem o fracasso 

escolar como: problema essencialmente psíquico; problema meramente técnico; questão 

institucional; questão fundamentalmente política; causa das relações de poder existentes 

em uma sociedade de classes (ANGELUCCI, C. B; J. KALMUS;  R., PAPARELLI; 

M.H.S. PATTO 2004). 

        Em uma perspectiva individual, a culpa da não aprendizagem estaria voltada para 

questões pessoais do aluno. Os primeiros argumentos foram advindos da área médica, 

esses sustentavam que a problemática estaria relacionada a fatores biológicos ligados ao 

sujeito, uma segunda alegação veio de estudos relacionados aos testes de inteligência, ou 

seja, os alunos não aprendiam devido ao seu baixo QI, déficit intelectual. Em relação ao 

segundo questionamento, questões ligadas a problemáticas afetivas invalidaram os testes, 

sendo assim, caso o aluno apresentasse algum bloqueio sentimental, este seria entrave 

para um bom desempenho, portanto a avaliação não representaria suas capacidades má-

ximas. Porém para aprender o que a escola exige não basta ter uma grande inteligência 

(BOSSA, 2000).  

     Patto (2000) ilustra através de exemplo real a constatação de Bossa (2000), ela acom-

panha o cotidiano de Ângela e se propõe a enxergar o “fracasso” para além da verdade 

científica e julgamentos preconceituosos vinculados à origem étnica e econômica. A au-

tora mergulha na realidade desta aluna e a enxerga como sujeito do processo ensino-

aprendizagem, como humana e não como número. O resultado do teste de QI feito por 

Ângela supôs que o seu QI seria inferior, porém Patto questiona as minúcias deste exame  

indagando se esse tem capacidade de revelar o baixo QI como agente do fracasso, ou se 

oculta as raízes sociais e escolares ligadas ao insucesso escolar. Para ela o laudo revela 

capacidades afetivas e não cognitivas e nem tão bem o que foi feito para superar tal debi-

lidade. A autora sugere que o laudo descreve a criança enquadrando-a em rótulos e cate-

gorias abstratas, para ela seria importante fazer um esforço para entender quem é Ângela, 

sua singularidade e ainda levanta o questionamento em torno das alegadas razões cogni-

tivas que justificariam as reprovações da aluna. Para a autora o predicado “ser reprovado” 

só existe porque foi produzido por práticas internas do ambiente escolar e condicionantes 

para a não aprendizagem. 

          Mazzotti (2003) ao estudar o fracasso escolar na perspectiva das Representações 

Sociais de professores observou que os docentes justificam o insucesso escolar em cinco 
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categorias: à família, ao sistema escolar, ao professor, as condições sociais amplas e ao 

aluno. Explicações que comungam com os estudos de Angelucci, C. B. et al. (2004). Para 

os docentes participantes da pesquisa de Mazzotti (2003) o aluno é o maior culpado em 

relação à produção do fracasso, muitos destacam o desinteresse dos discentes pelos con-

teúdos escolares, associado à dificuldade de compreensão ao que é lecionado, porém a 

autora ressalta que os professores percebem uma afeição pela escola por parte dos mes-

mos. 

           Ao descrever o perfil dos alunos repetentes os professores parecem compartilhar 

de opiniões similares, sendo as características descritas como: crianças pobres, desnutri-

das, com problemas de saúde, sem base de conhecimento, sem assistência familiar, de-

sinteressados e ausentes na escola. Os docentes destacam também o impacto negativo que 

a reprovação representa na vida destas crianças, para eles tal acontecimento contribui para 

a construção do sentimento de: incapacidade, perdedor e fracassado nestes estudantes, o 

que resulta na maior parte das vezes em evasão. Porém a maioria dos professores da pes-

quisa supracitada considera a reprovação “um mal necessário”, sendo esta vista como 

uma nova oportunidade para os alunos fixarem conceitos, suprirem deficiências, amadu-

recerem, ou até mesmo serem punidos por certas atitudes. (MAZZOTTI, 2003) 

      No que diz respeito ao contexto social, podemos salientar que algumas medidas foram 

tomadas para solucionar o fracasso escolar e promover a inclusão dos alunos, podemos 

citar a oferta do número de vagas para crianças e jovens na escola; os programas gover-

namentais, que de alguma forma incentivaram os pais a manter os filhos na escola (Bolsa 

Família); medidas coercitivas que estes estão propícios a sofrer caso o filho esteja ausente 

do programa escolar; além da flexibilização do processo pedagógico, para evitar números 

altos de reprovação, como por exemplo, os programas de Progressão Continuada (Sistema 

de Ciclos de aprendizagem e Aceleração de estudos). No entanto, tais soluções não foram 

eficazes no combate ao insucesso. Do ponto de vista social, se pensarmos na distribuição 

do conhecimento como fonte de poder social e que esta é realizada privilegiando deter-

minados grupos, encontramos rapidamente uma das soluções para o enfrentamento da 

problemática, a questão não seria quantos estão dentro, ou quantos estão fora da escola 

brasileira, mas sim, quem está incluído neste formato de ensino oferecido e quem está 

excluído (SPOZATI, 2000). 

    No que se refere à escola, concordamos que uma primeira condição para o não fracasso 

escolar seria o acesso a essa instituição. Porém cabe-nos ressaltar que somente a vaga 
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para o aluno não representa sucesso do mesmo, qual seria o incentivo para este permane-

cer? “O modelo vigente reforça a educação a serviço da exclusão, não da inclusão social” 

(SPOZATI, 2000 p.27). 

     Guindani et al. (2014) apuraram através do estudo focado na relação entre indicadores 

educacionais e indicadores socioeconômicos, que o nível socioeconômico dos alunos da 

Escola Municipal Ângelo Anzolin no município de Vargem Bonita (SC) e o desempenho 

dos mesmos na prova Brasil estavam diretamente ligados. Para os autores é necessário 

analisar o fracasso além das quatro paredes da sala de aula, é preciso ir além de uma 

perspectiva pedagógica e engendrar o problema sob o prisma que afeta tanto a ordem 

econômica como social.  

      Faz parte de uma ideologia do senso comum de muitos brasileiros projetarem a escola 

como salvadora para as questões sociais, estes acreditam que somente a educação irá mo-

dificar a realidade do povo e que, através dela será possível construir um Brasil melhor, 

porém a melhoria da educação e dos resultados provenientes desta depende da dimensão 

social, somente a educação não é chave para alterar a realidade socioeconômica (GUIN-

DANI ET AL. 2014). 

      Ao lado da escola como culpada pelo fracasso escolar, está a família dos alunos. No 

entanto observa-se que o insucesso dos sujeitos é diretamente ligado as suas condições 

familiares que são determinantes, e que estas na verdade são produtos de questões sociais. 

Na pesquisa de Guindani et AL. (2014) intitulada “O índice de Desenvolvimento da Edu-

cação Básica e as influências da realidade socioeconômica no contexto escolar do aluno” 

constatou-se que a família núcleo crucial no combate ao fracasso escolar, pouco pode 

contribuir. Atualmente é restrito o tempo destinado à convivência familiar, os motivos 

variam desde a ida da mulher para o mercado de trabalho, até o aumento do número de 

horas que um trabalhador precisa obter para conseguir sobreviver, ainda em muitas famí-

lias é necessário que crianças trabalhem para completar a renda. Outro fator seria o acesso 

a bens culturais proporcionados pela família, muitos não possuem televisão, aparelho de 

DVD, internet, jornais, livros e revistas em casa. Há famílias que possui um quadro fami-

liar numeroso, estas circunstâncias estão diretamente ligadas às condições de vida, mora-

dia e local de estudo, fatores que implicam prontamente ao sucesso escolar (GUINDANI 

ET AL. 2014).  

         Para os pesquisadores supracitados o ambiente familiar não está em consonância 

com o ambiente escolar, porque a escola considera apenas uma forma educacional como 

legítima e essa de fato não tem a ver com a realidade do educando. Ressalta-se a relação 



25 
 

de superioridade da instituição escolar com relação à realidade da família que vai desde 

a linguagem da escola e a linguagem dos membros da família, até o nível cultural da 

equipe pedagógica e o grau de escolaridade dos pais dos alunos. Constatou-se que a par-

ticipação dos pais de classe social baixa na escola é fraca, em muitos casos estes familia-

res obtiveram um desempenho ruim na escola, o que os leva a um sentimento de incom-

petência e medo deste ambiente (GUINDANI ET AL. 2014). Somado a este fator temos 

a impossibilidade dos pais ajudarem o filho tendo em vista o seu conhecimento saturado, 

então, neste caso as crianças reproduzem o insucesso de seus pais, portanto este é consi-

derado um fracasso premeditado (SPOZATI, 2000 p.27).    

      O estudo em questão pretende desvelar através do ponto de vista dos alunos que de 

certa forma não obtiveram êxito na aprendizagem escolar as amarras sustentadas por um 

sistema educacional. Espera-se captar as representações sociais de escola expressas pelos 

sujeitos observando como fatores culturais impactam neste simbolismo.  

 

1.2 -  Função Social da escola.  

         A criança não escolhe ir para a escola, esta é posta de forma obrigatória na vida do 

indivíduo quer seja como propagadora de valores e bens culturais e sociais, espaço de 

socialização e trocas ou formação para o trabalho (função social), podendo o aluno ter 

sucesso ou não neste ambiente (fracasso escolar). A escola tem o papel de formar o cida-

dão com rituais disciplinares e organizacionais (currículos, normas, processos avaliativos, 

rotinas, materiais didáticos) que serão lugares de fronteiras de convivência e distinções 

sociais étnicos, culturais e cognitivas (exclusão).  

 
Frequentar a escola é uma realidade mundial vivida pelas crianças, e a sala de 
aula não pode deixar de ser inserida na história e no espaço social do sujeito 
em desenvolvimento. Nesse processo, marcado pela interação contínua entre 
o ser humano e o meio, no contexto das relações sociais, é que se constrói o 
conhecimento de valores, representações e identidades. Durante o processo de 
consolidação da escola pública, laica e universal, a ideia da relevância social 
da escola veio se apoiando nas atitudes, comportamentos, crenças e fatos re-
velados em nosso cotidiano (LOPES, 2014, p 11). 

 

          Ao pensarmos na função social da escola é preciso conceber que tal instituição em 

sua gênese tinha um papel na vida da sociedade e que sua finalidade não permaneceu 

estática, modificou-se conforme a escola modernizou-se. Diversos foram os autores que 

idealizaram e criticaram a aplicabilidade deste espaço na vida do indivíduo. 
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       Em uma perspectiva Durkheimniana, a escola seria uma instituição neutra, um espaço 

de difusão entre conhecimento racional e objetivo, os alunos seriam selecionados com 

base em critérios racionais, sua função social deveria atingir principalmente a formação 

moral dos indivíduos, pois este autor acreditava que somente o acesso à escola pública 

seria o suficiente para garantir a igualdade de oportunidade para todos. (CAMPOS, 

LIMA, 2015) 

 A sociedade para Durkheim (2004) é um conjunto de normas de ação, pensamen-

tos e sentimentos que não existem apenas nas consciências dos indivíduos, mas que são 

construídas exteriormente. A sociedade se apresenta como um imenso corpo social, com 

funções específicas. Durkheim afirma que é na especificidade das funções que as insti-

tuições se completam, a sociedade tem que estabelecer uma vinculação íntima com a edu-

cação. E esta vinculação se dá através da escola e da escolarização.  

            Dewey (1959,1965), defensor da pedagogia ativa que objetiva a democracia, pro-

pôs uma escola que deva trabalhar para a produção de uma sociedade igualitária, espaço 

onde forme o indivíduo para a democracia. A sala de aula seria um espaço de vida comu-

nitária democrática, com ênfase na dignidade humana e a formação da inteligência cien-

tífica pensada fora da escola. Para Dewey, a educação irá variar de acordo com a quali-

dade da vida que predominar no grupo, na perspectiva deweyana compreender a educação 

como função social equivale dizer que uma sociedade que almeja “mudança” e faz da 

“transformação” um ideal de vida necessita ter normas e métodos educativos diferentes 

de sociedades que não aspiram a semelhantes ideais.  

O ideal democrático proposto por Dewey não se limitava a compreender a demo-

cracia como uma simples forma de governo. “Uma democracia” ressalta Dewey, “é mais 

do que uma forma de governo; é, principalmente, uma forma de vida associada, de expe-

riência conjunta e mutuamente comunicada” (1959, p.93). Essa forma de vida associada 

e comunicada conduz a que os indivíduos sejam incentivados a variar seus atos, tenham 

uma diversidade maior de estímulos e consigam, assim, ampliar seu campo de interesse, 

passando a pautar suas próprias ações pelas ações dos outros e a considerar as ações 

alheias para orientar e dirigir as suas próprias. Para ele a educação tem a grande tarefa de 

possibilitar a realização máxima do crescimento do ser humano. Não se trata de um cres-

cimento puramente biológico, mas de um crescimento intelectual, somente possível pelo 

exercício de uma vida reflexiva, que se efetiva na medida em que ocorre o desenvolvi-

mento do pensamento reflexivo.  
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Dewey valorizava as pessoas que pensam, para ele uma das principais tarefas da 

educação consiste na ideia de que “aprender é aprender a pensar”, portanto, o pensamento 

reflexivo no processo educacional constitui um pensar cuidadoso, sistemático, enfim, um 

pensar com arte. 

Dewey e Durkheim explicitavam como a instituição escolar deveria ser, o seu pro-

jeto e não propriamente como ela era de fato. Pensavam em um ideal, onde tal espaço não 

poderia ser desligado da vida, pois a vida seria mais forte do que conteúdos. 

Pode-se dizer que após os anos 1960, as críticas pessimistas, no que se refere à 

função social da escola, começaram a surgir. O espaço escolar passou a ser visto como 

reprodutor da sociedade de classes, pois a escola legitima a cultura dominante e direciona 

os alunos para postos diferenciados no mercado de trabalho. (ESTABLET; BAUDELOT, 

1971). 

Bourdieu e Passeron (1970) diferentemente do idealismo de Durkheim e Dewey,  

afirmaram que a escola não é neutra, não é justa, não promove a igualdade de oportuni-

dade sendo um espaço onde se reflete a cultura da classe dominante. Para estes autores a 

origem social a qual pertence à família interfere diretamente no sucesso e na orientação 

escolar do indivíduo, por meio de fatores como o intelecto da família, a língua falada, o 

acesso a bens culturais, atitude dos responsáveis em relação à escola. Eles sugerem que a 

escola tenha como função social garantir que o destino social daqueles que são desafor-

tunados não seja previsível. 

           Os autores em questão pensaram a escola como reprodutora da estrutura social, 

pois esta reforça privilégios das classes sociais. A cultura dos dominantes sobrepõe-se à 

cultura dos dominados. O universo escolar é marcado pela presença de diversidades hu-

manas, portanto faz-se necessário pensar as classes sociais para além do capital econô-

mico. Bourdieu (1979,1994) sugere um campo social de lutas que inclui capital econô-

mico, capital cultural, capital social e capital simbólico.  

        Dubet (2011) afirmou que todo sociólogo passa pela teoria da reprodução sugerida 

por Bourdieu e Passeron (1970) e se confronta a ela; pois não há realmente outra que seja, 

ao mesmo tempo, uma teoria da escola, uma teoria da mobilidade social, uma teoria da 

sociedade e uma teoria da ação (DUBET, 2011). Pontua que a crença na objetividade da 

cultura escolar e no papel libertador da escola não passa de uma ficção necessária à rea-

lização de seu papel de reprodutora de desigualdades. São as desigualdades sociais que 

comandam diretamente o acesso às diversas formas de ensino. Uma das consequências 

desse sistema é que a escola aparece justa e “neutra” no seu funcionamento, enquanto as 
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injustiças e as desigualdades sociais é que são diretamente, a causa das desigualdades 

escolares. Este quadro se comprovou com a massificação escolar que não ofereceu a 

igualdade de oportunidades esperada. 

         Establet e Baudelot (1971) apontaram um dualismo na escola, estes insinuam que 

existiam duas redes diferentes de escola: uma para a elite e outra para o proletariado. Para 

eles, se vivemos em uma sociedade dividida em classes, não é possível haver uma escola 

única. Existem na verdade duas escolas totalmente diferentes, antagônicas em todos os 

sentidos. Para os autores os alunos pertencentes à classe social baixa são destinados a não 

atingir níveis de ensino superiores, sendo encaminhados para atividades manuais. A es-

cola, neste caso, tem a função de reproduzir as divisões sociais já existentes. Desse modo, 

observa-se que a escola reafirma a divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual. 

           Establet e Baudelot ressaltaram que o proletariado possuía ideologia própria, que 

se originava fora da escola, nas diversas organizações de operários. Por isso, cabe à escola 

não só impor a ideologia burguesa, mas também descartar e disfarçar a nascente ideologia 

do proletariado. (ARANHA, 1996).  

        O acesso da classe operária à escola se deu principalmente durante a Revolução 

Industrial. Para Mendonça (2011) o modelo de educação resultante desta revolução, vi-

sava uma escola que deveria produzir um novo homem, um homem operário, preparado 

para o trabalho. Este objetivo traçado para a escola proporcionou o acesso a este espaço 

das grandes massas, o que antes se restringia a um determinado grupo nobre. Ao professor 

cabia transmitir o conjunto necessário de conhecimento para a formação do trabalhador 

na fábrica.  

           Snyders (2005) estudou e analisou a escola francesa da década de 70, que foi objeto 

de pesquisa dos autores: Bordieu-Passeron por um prisma (reprodução das classes), e por 

outro Establet e Baudelot (escola dualista). Este autor critica Establet e Baudelot, ressal-

tando os aspectos válidos de suas teorias para o desenvolvimento de uma sociologia edu-

cacional progressista e os seus limites. Para Snyders o mérito da teoria de Establet e Bau-

delot foi desmascarar a escola revelando-a como uma instituição de reprodução de desi-

gualdades sociais.  Afirma que é importante perceber no cotidiano escolar o seu lado 

transformador e questionador a sociedade constituída. Para ele no interior do espaço es-

colar existem forças progressistas atuando para a transformação como: resistência dos 

alunos, professores progressistas, pressão de movimentos populares. Ele enxerga os alu-

nos como seres dinâmicos que pensam, sentem e questionam. O processo de transmissão 

da ideologia na escola não ocorre sem conflito, ou seja, de forma passiva.  A escola é o 
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local de luta para a transformação social porque o poder fazer é sempre poder social, 

mesmo quando aparece como um ato individual.             

            Outro autor que elucidou uma visão crítica em relação à escola foi Pistrak (1981) 

educador russo da época da revolução, este ao defender que as crianças devam passar pelo 

mesmo tipo de educação, com direitos iguais e ressaltar a preferência pelos que têm con-

dição financeira inferior, reconheceu que os menos favorecidos não recebem a mesma 

educação que os afortunados. Ele sugeriu uma prática revolucionária associada a uma 

teoria pedagógica revolucionária. A escola ensinaria mais com atitudes e comportamentos 

práticos, o foco seria uma pedagogia onde se forme cidadãos ativos e participantes da 

vida social, superando egoísmo e o individualismo.  

           Libâneo (2012) corrobora  o pensamento de Establet e Baudelot (1971), em relação 

à instituição escolar, para este autor a escola dualista surge a partir das políticas do Banco 

Mundial em relação às escolas de países pobres, onde conteúdos curriculares são reduzi-

dos às necessidades mínimas de aprendizagem, sua função social é assentada em objeti-

vos assistencialistas que sobrepõem objetivos de aprendizagem. Nesta perspectiva os con-

teúdos oferecidos aos alunos pertencentes às classes populares ficaram em segundo plano, 

o que resultou em desigualdades sociais de acesso ao saber. A escola que sobrou para os 

pobres cumpre sua missão assistencial e acolhedora, porém sem conteúdo.  

            Em relação aos conteúdos pedagógicos, podemos identificar ainda aqueles que 

não conseguem aprender nem o mínimo oferecido, fazendo com que apresentem um sen-

timento de excluídos dentro do próprio ambiente escolar. Na escola brasileira podemos 

identificar os “excluídos dos excluídos”, relacionando o primeiro grupo a aqueles que 

frequentam as escolas públicas, e o segundo grupo, aqueles que mesmo dentro da escola 

pública apresentam resultados insatisfatórios, são estes os sujeitos de nossa pesquisa. 

       Sousa (1999) aponta que para a escola realizar sua função social é preciso incluir 

integralmente todos no processo educativo. Incluir o aluno no processo de escolarização 

é dar acesso ao exercício de sua cidadania com a finalidade de oferecer ao cidadão con-

dições de inclusão social, de participação social e política na sociedade. Para ela “a ex-

clusão escolar é a não educação” (SOUSA, 1999, p.93). Podemos dizer então, que a ex-

clusão de um grupo qualquer no âmbito escolar é a negação da própria função da escola.  

 

1.3 – Exclusão Social e Exclusão Escolar.  
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           Exclusão social e fracasso escolar podem ser considerados similares no sentido 

que, ambos possuem um caráter de natureza negativa na vida daqueles que os vivenciam. 

A junção destas duas vertentes resulta em uma inadequação escolar. É preciso examinar 

esta questão a partir das relações que entrelaçam fracasso escolar e exclusão social (SPO-

ZATI, 2000). Podemos dizer que esta união contribui e promove a exclusão escolar. 

      Outra análise que precisa ser realizada associada às questões acima citadas, seria em 

relação à função social da escola, uma vez que esta instituição é julgada como um dos 

principais espelhos da realidade social. Mendes e Seixas (2003) com suporte nos estudos 

de Bourdieu (1979) sugerem que a escola é o ponto fundamental das reproduções sociais 

e de dominação simbólica. Segundo os autores, a escola e a família são instituições aliadas 

e cúmplices no processo de reprodução social. Apontam ainda que o sistema de ensino 

funciona nas classes populares como um operador institucionalizado de classificações, 

reproduzindo hierarquias sociais, pois não existe uma adaptação e adequação da escola 

para as classes populares. A escola primária é o fator primordial de manifestação do re-

conhecimento sem conhecimento dos desafortunados, permitindo a reprodução alargada 

da estrutura social. 

     Segundo Arroyo (2000) o fracasso escolar pode ser considerado uma expressão do 

fracasso social, este é uma peneira que encobre realidades mais sérias, pelo fato de exis-

tirem questões enraizadas a pensar e equacionar. Para ele este insucesso esteve presente 

em diversos momentos da história, porém em cada época social ele é reposto com novas 

conotações.  

       Dubet (2003) acredita ser necessário deixar de nos restringir como explicação para a 

exclusão, a descrição das dificuldades pelos alunos excluídos da escola advindos de meios 

sociais já “excluídos”. Para o autor não podemos nos ceder à moda da busca de justifica-

tivas da exclusão calcadas apenas nas desigualdades das oportunidades escolares. São 

inúmeros dilemas que precisam ser repensados e discutidos, como: 1) a definição dos 

papéis da escola e da sociedade: faz-se necessário conceber o que é função da escola e o 

que é de responsabilidade da sociedade; 2) quais problemas referem-se à análise dos me-

canismos escolares que engendram uma segmentação escolar, determinante na formação 

dos percursos da exclusão; 3) a relação das trajetórias de experiências escolares, de pro-

fessores e alunos.  

      As relações estruturais da escola e da sociedade não permaneceram estáticas, elas se 

transformaram. No que diz a respeito à escola, esta não é caracterizada atualmente como 
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instituição de igualdade devido ao seu atendimento em massa, ao expandiram suas matrí-

culas, essa massificação refletiu na sociedade, aumentando assim a prevalência dos di-

plomas no ingresso ao emprego. Deste modo, a exclusão escolar, vista sob o ângulo do 

fracasso escolar promove uma relativa exclusão social, uma vez que os mais desqualifi-

cados do ponto de vista da escolarização têm todas as chances de conhecer a exclusão 

social. De um lado a seletividade escolar encaminha os alunos mais fracos para vivências 

menos qualificadas, o que, por sua vez, aumenta suas “chances” de desemprego e preca-

riedade. Do outro lado, os diplomas nos níveis mais elevados oferecem uma proteção 

relativa diante do desemprego. Porém podemos encontrar na escola alunos de meios fa-

vorecidos que fracassam, estes também são ameaços de exclusão, enquanto os estudantes 

desafortunados com êxitos consideram um aumento em suas probabilidades de inserção 

profissional, tal questões comprovam que a reprodução isolada, não é uma fotocópia das 

desigualdades sociais (DUBET, 2003).   

      A análise do papel da escola nos mecanismos da exclusão escolar não constitui a única 

e nem a principal causa da desigualdade e da exclusão, representa, entretanto um ofício 

que não pode ser negligenciado. Entre os resultados diretos da massificação escolar, é 

preciso considerar o conjunto dos mecanismos de diferenciação interna que estrutura o 

sistema.  

         O primeiro mecanismo consiste nos percursos construídos para os estudantes, estes 

se baseiam mais em critérios de desempenho do que em escolhas verdadeiras e significa-

tivas para os alunos, com isso, esse “jogo” revela as diferenças entre os sujeitos, ou seja, 

aqueles com dificuldade são orientados para percursos escolares desvalorizados no âm-

bito escolar. Percebe-se que os alunos mais favorecidos socialmente, dispõem de mais 

recursos para o sucesso, são beneficiados por um conjunto de mecanismos próprios do 

funcionamento da escola. A escola espera que os pais sejam pessoas informadas, possui-

doras de um capital intelectual e cultural e que sejam capazes de orientar e contribuir nas 

tarefas dos filhos. 

        Outro mecanismo se baseia nas decisões educacionais, estas são na maioria das ve-

zes calcadas no melhor para os mais favorecidos. O mesmo se passa com a escolha para 

a formação das classes homogêneas, estas não ampliam de forma significativa o desem-

penho dos melhores alunos, porém enfraquecem nitidamente o desenvolvimento dos dis-

centes com mais dificuldades (DUBET, 2003). A consideração realizada pelo autor se 

comunica com o objeto do estudo, uma vez que as Classes de Aceleração são compostas 

por alunos com baixo desempenho escolar. 
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        Confrontada com a exclusão social, a escola é obrigada a se interrogar a respeito de 

uma de suas funções: a capacidade de integrar os indivíduos num quadro institucional e 

cultural. Constata-se que a forma de lidar com essas questões são enfrentadas de maneiras 

diferenciadas pelas instituições, percebe-se, na realidade, quadros educativos bastante di-

versos, com frequência também as respostas institucionais concretas são distanciadas dos 

programas e dos princípios declarados e dependem do grau de mobilização, de coerência 

e de engajamento das equipes educativas, ou seja, as trajetórias são singulares, o que de 

certa forma é positivo (DUBET, 2003).  

          O autor sugere que a funcionalidade da escola está associada à lógica do mercado, 

que é a da exclusão, uma vez que o resultado de sua extensão, para uma escola democrá-

tica e de massa, é o de integrar mais, porém exclui mais ainda.  

      Arroyo (2000) propõe um olhar global sob a construção histórica de nosso sistema de 

Educação Básica. Para ele é preciso conceber a escola como instituição social, que arti-

cula, consolida e reforça lógicas sociais e culturais, porém tal atitude não pode ser execu-

tada inocentando a escola e descolarizando o fracasso. Ele considera que está na mão dos 

profissionais da Educação resolver a questão da estrutura excludente da escola, segundo 

o mesmo “não podemos jogar somente nas costas do governo e da sociedade esta culpa, 

é preciso assumir um papel de responsabilidade” (ARROYO, 2000, p.34). 

        O caráter denominado como excludente da instituição escolar advém principalmente 

de sua estrutura. Tal estrutura se mantém quase inalterada, resistindo a reformas progres-

sistas, esta legitima a cultura pedagógica da exclusão, da seletividade, da reprovação e 

retenção. Mexer nesta condição não é tarefa fácil, pois se trata de crenças, hábitos, repre-

sentações, já construídas e que fazem parte da cultura escolar (ARROYO, 2000). 

       Arroyo (2000) sugere como enfrentamento para a questão, a disseminação do sistema 

seriado escolar. Para ele através da implementação do sistema de ciclos é possível equa-

cionar de maneira global a preocupação com a progressão de estudos, aceleração, defasa-

gem, objetivando através do método o respeito pelo tempo individual do educando.   

       Podemos concluir ao observarmos índices educacionais atuais e revisões bibliográfi-

cas recentes que esta organização da escola como Arroyo (2000) acreditou ser significa-

tiva para o combate do fracasso e da exclusão, pouco contribuiu. Para alguns foi vista 

como “bola de neve”, pois alunos avançavam sem cumprirem necessidades mínimas para 

o ano posterior, o que se traduziu outra vez em exclusão. 
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    Através do presente estudo pretendemos apreender o impacto construído nos sujeitos 

pela realidade das condutas advindas das respostas políticas para enfrentamento do fra-

casso escolar e da exclusão escolar. Ao analisarmos o ponto de vista do aluno que fre-

quenta as Classes de Aceleração, perceberemos suas expectativas em relação à escola e 

como ele se vê nesse processo: incluído ou excluído?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E O CAMPO DA EXCLUSÃO ESCOLAR. 

 

2.1 – Teoria das Representações Sociais.  

   As interações humanas pressupõem representações que influenciam o compor-

tamento do indivíduo participante de uma coletividade. Pessoas e grupos criam represen-
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tações através de trocas sociais em um relacionamento. A representação é produto e pro-

cesso de uma atividade mental, não um simples reflexo da realidade. É considerada uma 

forma simbólica de percepções existentes na cultura contemporânea. Condizem ao co-

nhecimento adquirido no cotidiano e expressam uma realidade comum para um conjunto 

social.  

A educação é um processo coletivo da experiência humana presente em toda e 

qualquer sociedade, é caracterizada pelo encontro de singularidades. Em um sentido glo-

bal, cumpre a função de socialização e humanização do homem. 

O estudo e a pesquisa sobre as Representações Sociais (RS) possibilitam compreen-

der as relações dos alunos pertencentes às classes de aceleração com o tema Função Social 

da escola, uma vez que incluem conceitos amplos como opiniões, atitudes, imagens, 

crenças. Oferece ainda elementos para que possamos entender o papel dos participantes 

quanto à construção da realidade e suas relações dentro do contexto escolar. 

            A Teoria proposta por Moscovici em 1961, contribuiu para revolucionar e unificar 

a Psicologia Social. Em uma perspectiva histórica podemos concluir que a gênese das 

Representações Sociais está diretamente ligada as Representações Coletivas, sugerida por 

Durkheim. 

                 A ideia de Representação Coletiva constitui-se como “uma visão de sociedade 

na qual a coerência e as práticas são reguladas pelas crenças, saberes, normas e linguagem 

que ela mesma produz, ou seja, devendo ser considerada em referência à sua cultura” 

(MOSCOVICI, 2003, p.12). O conceito destas representações é visto como uma evolução 

na vida social, porque reconhece a autonomia do meio natural que o homem vive, ou seja, 

a sociedade. 

          A associação entre a concepção de crenças e saberes contribui para estabelecer a 

identidade de um grupo e para automatizar práticas e rituais. Durkheim sugere que somos 

produtos de representações passadas e presentes, a constituição destes conceitos condu-

zem nossas condutas e regras (MOSCOVICI, 2003). 

         Até a década de 60 a Psicologia Social dava ênfase a focos separados: ênfase ao 

objeto (sujeito sempre igual/indiferenciado) e ênfase ao sujeito (o objeto não interessava). 

Para Moscovici (2003, p.) “tudo tem a ver com tudo, não há nada isolado, indiferenciado”, 

há uma relação triangular completa entre: sujeito-outro-objeto. O social surge através da 

relação com os outros, através da mediação, do espaço para o simbólico e esse é o “entre” 

de todos os processos. 
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A Psicologia Social Moderna, como ciência, nasceu a partir de dois pressupostos: 

o materialismo científico (onde as ciências sociais tinham que tomar como modelo as 

ciências naturais) e o individualismo cartesiano (onde o social era rejeitado, tido como 

irracional). Para Moscovici (2003), a tendência individualista existente na Europa não 

dava conta do social, era preciso acrescentar as contribuições de Marx, Freud, Piaget e 

Durkheim a essa teoria. A partir desse momento, ele pensa sobre as Representações So-

ciais, objetivando que essa supere dicotomias como: individual/social; externo/interno; 

estruturante/estruturado; processo/estruturação o que culminaria em novos contextos so-

ciais.  

        Moscovici (1961,1976) trabalha com o pensamento social em sua dinâmica e em sua 

diversidade. Parte da premissa de que existem formas diferentes de conhecer e de se co-

municar guiadas por objetivos diferentes, formas que são móveis, e define duas delas, 

presentes na nossa sociedade: a consensual (circula no senso comum, pode ou não, ser 

uma verdade absoluta) e a científica (calcada em dados científicos), cada uma gerando 

seu próprio universo. A diferença, no caso, não significa hierarquia nem isolamento entre 

elas, apenas propósitos diversos.  

As Representações coletivas não são representações individuais somadas. São 

uma realidade que se impõe de forma obrigatória aos indivíduos e seus grupos sociais de 

pertença, Moscovici percebe as Representações Sociais como algo dinâmico, vivo em 

uma relação intensa. É um saber do cotidiano que se reproduz em um determinado con-

texto social. Conjugam um conjunto de conceitos, proposições e explicações em curso 

nas comunicações interpessoais permitindo perceber e interpretar o mundo social. Con-

ferem ao sujeito um modo de ser e estar no mundo. 

A partir de sua teoria Moscovici considera como fenômeno o que antes era visto 

como conceito. A Teoria das Representações Sociais estuda como as representações co-

letivas se formam se recombinam e se modificam em relação à cultura e as estruturas 

sociais (CAMPOS, 2007). “É uma teoria que nos permite compreender a dimensão nor-

mativa e os processos de transformação dos conhecimentos partilhados por um dado 

grupo, acerca da realidade social.” (p.87). AS RS funcionam como verdadeiras normas 

grupais. Elas definem quais propriedades que os objetos devem ter para serem reconhe-

cidos. È um guia de leitura da realidade (MOLINER, 1992).  

Através das trocas sociais os indivíduos criam representações a respeito dos fatos 

e das questões presentes na comunidade na qual estão imersos, tal fato orienta sua conduta 

e comunicação. Jodelet (2001) define Representação Social como: 
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(...) uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um 
objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a 
um conjunto social. Igualmente designada como saber do senso comum ou 
ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é diferenciada entre 
outras, do conhecimento científico. Entretanto é tida como objeto de estudo 
tão legítimo quanto este, devido à sua importância possibilitadora dos proces-
sos cognitivos e das interações sociais (p.22). 

 

   Portanto apesar da Representação Social-RS ser conceituada como o saber do 

senso comum, ela é tão legítima quanto o conhecimento científico para ser analisada, pois 

possui importância na vida social, bem como nos permite o esclarecimento dos processos 

individuais e coletivos (SILVA, 2007). 

A RS surge do relacionamento de um grupo, estes compartilham crenças, valores, 

resultando em uma visão coletiva partilhada. Com a pesquisa de Moscovici ocorre uma 

evidenciação do senso comum, do saber popular, do conhecimento cotidiano (MELLO, 

2007). A intenção do autor era redefinir o campo da Psicologia Social através do seu 

estudo da psicanálise. Em sua tese elaborou e reteve de maneira seletiva uma parte da 

informação sobre a psicanálise que circulava entre os grupos da sociedade parisiense de-

sembocando nos conhecimentos particulares a respeito do objeto, comprovando assim 

que a ciência não se sobrepunha ao senso comum. 

A partir do estudo de Moscovici constatou-se que o “senso comum” emerge do 

desejo do indivíduo em compreender um dado fenômeno ainda desconhecido. Através da 

troca de ideias, do compartilhamento, ou seja, da necessidade de tornar familiar algo ainda 

abstrato. Compreender as Representações Sociais presentes em determinado grupo é in-

vestigar como esse organiza um conjunto de saberes.  

Transformar em real algo que é incomum pressupõe para Moscovici o funciona-

mento de dois mecanismos de pensamentos baseados na memória e em conclusões pas-

sadas, são esses os processos de objetivação e ancoragem, considerados geradores das 

Representações Sociais. 

           A objetivação transforma um conceito em imagem retirando-o de seu quadro con-

ceitual existente. Privilegia certas informações em detrimento a outras, simplificando-as 

dissociando-as de seu contexto. Transforma o abstrato, complexo e novo em imagens 

concretas e significativas. Neste processo o que se perde em riqueza informativa se ganha 

em compreensão.  
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A ancoragem corresponde à incorporação ou assimilação de novos elementos de 

um objeto em um sistema de categorias familiares e funcionais permitindo a sua integra-

ção em um sistema de valores. (TRINDADE, SANTOS E ALMEIDA, 2011).  

Em termos gerais, os  processos de objetivação e ancoragem não podem ser sepa-

rados, quando se trata de moldar significados sociais e assimilar um objeto específico, 

incluindo-a na rede de um grupo de significados. Moscovici refere-se aos processos de 

ancoragem e objetivação: 

 
 O primeiro mecanismo tenta ancorar ideias estranhas, reduzi-las a categorias 
e a imagens comuns, colocá-las em um contexto familiar. Assim, por exemplo, 
uma pessoa religiosa tenta relacionar uma nova teoria, ou o comportamento 
de um estranho, a uma escala religiosa de valores. O objetivo do segundo me-
canismo é objetiva-los, isto é, transformar algo abstrato em algo quase con-
creto, transferir o que está na mente em algo que existia no mundo físico 
(2005, p. 60-61). 

 

Para ele esses mecanismos transformam o desconhecido em conhecido, em um 

primeiro momento transferindo o objeto para a nossa própria esfera particular, onde nós 

somos capazes de compará-lo e interpretá-lo, em seguida, reproduzindo-o entre as coisas 

que nós podemos ver, tocar e controlar. De uma maneira sucinta, objetivação é o processo 

que torna concreto o que é abstrato, já a ancoragem diz respeito ao enraizamento social 

da representação, acrescenta elementos inéditos de conhecimento em uma rede de cate-

gorias familiares. 

Nessa linha de pensamento, podemos dizer que as representações constituídas co-

letivamente não surgem do nada, pois estão relacionadas a representações que já eram 

presentes, estas sofrem domínios do ambiente em que são produzidas. Ao construírem 

suas representações, o grupo pode então ressignificar as representações que já existiam. 

Jodelet (2001) sugere que o processo de objetivação é composto em três fases: 

construção seletiva, esquematização estruturante ou “núcleo figurativo” e naturalização. 

A primeira consiste no mecanismo utilizado pelo público consumidor dos meios de co-

municação em massa para se apropriarem de conceitos científicos. A segunda seria um 

complexo de imagens que reproduz visivelmente um complexo de ideias. A terceira com-

preende-se em uma projeção reificante de noções abstratas no real. 

             O núcleo figurativo é o componente mais estável da representação, é responsável 

pela seleção de alguns elementos concretos. Na esquematização estruturante, uma 

organização imaginante reproduz de forma visível a estrutura conceitual proporcionando 

uma imagem coerente e expressa dos elementos que constituem o objeto da representação.  
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           A autora em questão acredita que as Representações Sociais são compostas por 

três dimensões que orientam os objetos: a atitude que é a orientação global ao objeto- é a 

mais frequente; a informação que é a organização dos conhecimentos que o grupo possui 

do objeto e a imagem (unidade hierarquizada de elementos). Estas dimensões fornecem 

a visão global do conteúdo e sentido da representação, permitem determinar o grau de 

estruturação em cada grupo e a análise das dimensões que possiblita abordar outro ponto 

que é a caracterização dos grupos em função de suas representações (JODELET, 1993). 

 Três grandes ordens de fatores devem ser levadas em conta como condições de 

produção das representações: a cultura, tomada no sentido amplo e no mais restrito, a 

comunicação e linguagem (intragrupo, entre grupos e de massas), e a inserção socioeco-

nômica, institucional, educacional e ideológica.  

A primeira característica do conjunto das RS é a organização. Elas possuem uma 

estrutura e não uma coleção de elementos cognitivos. Seus elementos interagem uns com 

os outros. A sua segunda especificidade é o fato de serem partilhadas por membros de um 

grupo social específico. A natureza consensual de uma representação é geralmente parcial 

e localizada. A terceira característica reside no seu método de construção que é coletiva-

mente produzido por meio de um processo mais global de comunicação. A quarta carac-

terística reside nos seus propósitos. As RS possuem uma estrutura conceitual flexível que 

possibilita entender e explicar a maneira como os indivíduos e grupos elaboram e comu-

nicam suas realidades sociais. Possuem um aparato de métodos e ferramentas diretamente 

aplicáveis à análise de uma extensão ampla de questões sociais, pois está localizada na 

interface do social e do psicológico. 

          Além das características mencionadas anteriormente, podemos dizer que as RS 

possuem funções normativas. Uma representação é considerada um sistema cognitivo que 

atua simultaneamente nos indivíduos e na situação social na qual ela se faz presente, sua 

funcionalidade consiste em marcar a identidade do grupo e regular sua práticas/ações. 

Uma representação pode ser considerada um sistema de crenças normativas voltadas para 

a ação, justificando determinada situação social, bem como comportamentos e condutas 

(CAMPOS, 2013).  

      De acordo com Campos (2005): 

 
A TRS é uma teoria que nos permite compreender a dimensão normativa e os 
processos de transformação dos conhecimentos partilhados por um dado grupo, acerca 
da realidade social. O que está em jogo é a explicação simultânea dos processos de 
manutenção (resistência) e de transformação das sociedades (p. 87). 
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         Deste modo as representações atuam como verdadeiros regulamentos grupais, uma 

vez que definem/descrevem/normtizam para o grupo o que pode ou não ser considerado 

um objeto social, agem como uma orientação de leitura da realidade. 

        Abric (2003) afirma que a representação é um guia para a ação, ela orienta as ações 

e as relações sociais. É um sistema de pré-decodificação da realidade porque determina 

um conjunto de antecipações e expectativas. As representações possuem as funções es-

senciais: do saber (permitem compreender e explicar a realidade que é a essência da cog-

nição social); a identitária (definem identidades e permitem a proteção da especificidade 

do grupo); a de orientação (guiam os comportamentos e práticas); e têm a função justifi-

cadora, pois permitem a posteriori a justificativa das tomadas de posição e dos compor-

tamentos. As representações, uma vez constituídas, não se convertem necessariamente 

em leis de funcionamento social. 

Portanto o autor supracitado concebe as Representações Sociais não só como um 

espelho da realidade, mas como uma organização significante que caminha através de um 

sistema de interpretação da realidade que rege as relações dos indivíduos em seu meio 

físico e social. 

          Relacionar pensamento e ação é um dos objetivos da Psicologia Social. Podemos 

fomentar que o pensamento influi na ação, assim como, o pensamento é o reflexo do que 

foi realizado (WOLTER; SÁ, 2013). 

         Nossas práticas são ligadas diretamente às nossas ideologias, conclui-se então que 

nossas ideologias orientam de certa maneira nossas práticas (CAMPOS, 2003).  

Ao transportarmos este pensamento para as “Turmas de Aceleração” podemos su-

por que a forma como estes alunos representam a escola está diretamente ligada as suas 

práticas. O trabalho foi desenvolvido a partir da suposição que o ensino oferecido aos 

alunos é limitado na crença da incapacidade, o que resulta em diferentes oportunidades, 

consequentemente em práticas educativas excludentes.  

Analisar a função social da escola na perspectiva dos alunos que de alguma forma 

estão excluídos no processo escolar pode contribuir para a constatação do sentimento de 

pertença deste aluno no ambiente, assim como, justificar suas atitudes em relação à escola 

com a função que ele atribui para a mesma. 

Uma representação é sempre uma “representação” de algo para alguém. É sempre 

de caráter social. As condições de produção da representação afirmam a sua marca social, 

assim como seu estatuto epistemológico marca a sua função simbólica, e os processos e 

estados, o seu caráter prático (JODELET, 1993).  
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2.2 – Estudo de Representações Sociais da escola e do Fracasso escolar.  

          O fracasso escolar é sem dúvida um fantasma que assombra a realidade brasileira 

há anos. Diversas são as tentativas para enfrentamento do problema, encontramos solu-

ções políticas, como o sistema de progressão continuada (Ciclos de Aprendizagem e Ace-

leração de Estudos) e algumas pesquisas interessadas em desvendar e solucionar este en-

trave. Tal situação instiga discussões e reflexões sobre uma construção pautada em valo-

res, normas, imagens, atitudes e preceitos referentes ao tema. 

       Sendo assim, a Teoria das Representações Sociais vem ao encontro do objetivo do 

trabalho, pois possibilita conhecer e compreender as interações presentes no cotidiano 

escolar, envolvendo o aluno, o professor, as relações professor-aluno, os gestores e a co-

munidade escolar como um toda.  

     Em educação, os fatores sociais, políticos e culturais se interagem, influenciando uns 

aos outros. Com base na TRS, parte-se do pressuposto que práticas no cotidiano escolar, 

assim como valores e conceitos relacionados ao fracasso escolar constroem constante-

mente representações, ações estas que conduzem a ações excludentes. Reconhecer as re-

presentações a respeito de assuntos educacionais elaboradas por aqueles que participam 

do processo, contribui para confrontar os desafios presentes na escola.  

          A presença de preconceitos e estereótipos em torno do aluno pobre que fracassa na 

escola é enorme, podemos identificá-las em literaturas, no discurso dos professores e da 

sociedade quase como toda. À medida que estas representações são transmitidas, crenças 

são construídas em relação à temática e orientam práticas. Nesse sentido se faz necessário 

estudar as representações sociais “que fundam os preconceitos” para a compreensão dos 

mecanismos que atuam na produção do “fracasso escolar”. (MAZZOTTI, 2003) 

             Mazzotti (2003) investigou como professores de escolas públicas de ensino fun-

damental, cujos alunos são advindos das classes populares representam o “fracasso esco-

lar”. O termo “fracasso escolar” se desdobrou em repetência e evasão. Esta pesquisa re-

presentou uma adaptação da abordagem estrutural das representações proposta por Abric 

(1994, 1996, 1998), na medida em que adotou os princípios teóricos básicos e procedi-

mentos sugeridos pelo autor, porém priorizou as análises qualitativas. Os resultados indi-

caram que a quase totalidade das associações feitas pelos professores, relativas tanto à 

repetência quanto à evasão, expressam tentativas de identificar suas causas. Em ambos os 

casos estas foram classificadas em associações relativas ao: 1) ao aluno: que dizem res-

peito principalmente a sentimentos relacionados à reprovação (como tristeza, desânimo, 
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fracasso), seguindo-se aquelas referentes a comportamentos e atitudes —destacando-se 

aí o desinteresse, e também, embora com menos ênfase, a dificuldade de aprender; 2) ao 

Governo: onde se atribuiu o descaso com a escola , as políticas de educação inadequadas, 

as barreiras sociais e a pobreza; 3) à família:  culpada pela falta de apoio ao aluno e pelo 

desinteresse no seu desempenho; 4) à escola:  vista como incompetente ou impotente para 

lidar com as necessidades dos alunos, 5) ao professor: consideram a repetência como um 

fracasso profissional e as referentes à natureza ou à função da  repetência indicam que 

esta é, às vezes, uma necessidade de revisão de conteúdos ou um diagnóstico.  

           Para o grupo de professores estudado os programas governamentais de “aprovação 

automática” não são de grande valia, pois extrai dos docentes o principal instrumento que 

eles possuem para obrigar o aluno a estudar. Como conclusão de seu estudo a pesquisa-

dora constatou a existência da metáfora do “grande complô” presente nas representações 

sociais dos professores em relação aos sujeitos que fracassam na escola. Para os docentes 

existe um “grande complô” que envolve aspectos sociais, econômicos e intelectuais que 

contribui e justifica o fracasso destes alunos. 

      Como exemplo de programas de aprovação automática temos os Ciclos de Aprendi-

zagens, estes implementados nas escolas brasileiras como alternativas para combater o 

fracasso e pensar o tempo, o espaço, os conteúdos e as metodologias que compõem o 

processo de ensino e aprendizagem. Tal temática foi objeto de estudo na pesquisa intitu-

lada “Ciclos de Aprendizagem e Reprovação Escolar: reflexões sobre as representações 

sociais de professores”, onde a finalidade esteve em analisar, com base na TRS de pro-

fessores, questões acerca da organização da escola em  Ciclos de Aprendizagem e a sua 

relação com a reprovação (LIMA, 2007) 

        O estudo supracitado apontou a retenção como elemento central das relações de en-

sino-aprendizagem, esta se apresentou como núcleo figurativo das representações sociais 

dos docentes em relação ao conteúdo. Assim, nas relações escolares destaca-se que, para 

o professor, a ênfase em não reprovar apresenta-se como o maior obstáculo da organiza-

ção ciclada. Esse tipo de pensamento comunga com a ideia de aprendizado muitas vezes, 

calcadas em retenção, pensamento já enraizado na cultura escolar. Com isso, as represen-

tações sociais dos professores mostram que fatores culturais se sobrepõem a fatores es-

truturais, sendo fundamental compreendê-las para o sucesso da escola organizada em ci-

clos.  

         O projeto “Aceleração de Estudos” também faz parte dos programas de progressão 

continuada propostos pelo governo para o enfrentamento do fracasso escolar. Sousa 
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(1999) em seu artigo “Limites e possibilidades dos programas de aceleração de aprendi-

zagem” enfatiza que as turmas de aceleração não são incluídas na escola, ela identifica 

um isolamento destas salas em relação às outras classes, o que revela a falta de compro-

misso com a mudança e inclusão no cotidiano escolar. Ela ainda aponta que o grande 

impedimento é incluir os próprios programas de aceleração na escola e que para este ob-

jetivo se fundar é preciso um estudo das Representações sociais de exclusão dos profes-

sores, alunos, diretores e coordenadores, o que resulta em indícios de práticas escolares 

excludentes. 

         As pesquisas mencionadas acima tiveram como interesse desvendar as representa-

ções dos professores objetivando encontrar caminhos para eliminar o fracasso escolar. 

Em uma revisão de literatura investigando a temática “Representações Sociais – Escola 

– Alunos” constatou-se que ainda é muito tímido o número de pesquisa que priorizam e 

valorizam a criança como sujeito de representação. 

         Uma das pesquisas encontradas com o tema acima descrito foi a de Andrade (2008) 

onde a autora trabalhou com a pergunta indutora “Se a escola pudesse ser outra coisa, que 

coisa ela seria?” tal questão surgiu como motivação para que alunos da Educação Infantil 

criassem imagens sobre o significado da escola e com isso fosse possível tentar compre-

ender as representações e a funcionalidade da escola para os alunos. A pesquisadora 

usando a técnica de indução de metáforas associada a entrevistas e observações, e tendo 

como coleta e organização dos dados a técnica de análise de conteúdo de Bardin constatou 

que os 44 alunos da escola pública pesquisada no município de Cuiabá associam a escola 

a ludicidade objetivada a partir da imagem de um parque, acrescentando uma dimensão 

doméstica e familiar muito ligada aos sentimentos de acolhimento e proteção embora al-

guns paradoxos fossem registrados  como a interdição do parquinho  e a negação do sen-

timento de proteção. 

            Lopes (2014) realizou uma pesquisa com o objetivo de apreender a função social 

da escola para alunos do 2º ao 6º ano do Ensino Fundamental. Usando uma metodologia 

diferenciada traduzida por um jogo de montagem individual e em duplas denominado “A 

construção de minha escola”, computou a frequência e a hierarquia das colocações dos 

elementos constitutivos da escola e sua funcionalidade para as crianças individualmente 

e em duplas. O que se pode registrar é que a frequência dos elementos que representam o 

pátio e a quadra de esportes aponta para a importância das atividades recreativas como 

momento de socialização e integração. As aulas especializadas denunciaram uma divisão 

de responsabilidade quanto ao aprendizado dos alunos. Foi registrado que com a idade as 



43 
 

crianças evoluem na percepção da estrutura de poder na escola. Também se percebeu um 

declínio da recreação a favor de atividades mais elaboradas e intelectualizadas. O que se 

registra é que a escola tem cumprido o seu papel de interação social, mas tem se distan-

ciado da vida da criança que se tornou muito mais rica e dinâmica.  

            As pesquisas de Andrade (2008) e Lopes (2014) tiveram como objetivo desvendar 

os significados e a funcionalidade da escola para sujeitos que estavam na primeira etapa 

do Ensino Fundamental. O presente estudo difere-se dos citados acima, pois lança o olhar 

para as representações de escola de alunos que possuem a característica em comum de 

baixo desempenho escolar e idades entre 11 e 14 anos (segunda etapa do Ensino Funda-

mental), dependendo do nível de atraso poderão ser pesquisados alunos até os 18 anos. A 

escolha desta faixa etária adveio do maior número das classes de aceleração pertencer aos 

anos finais do Ensino Fundamental, devido ao excesso de aprovações nos anos iniciais. 

 

2.3 – Classes de Aceleração.  

 
 A repetência, o abandono e a evasão são problemas crônicos, que sempre estiveram 
presentes na história da educação escolar brasileira. Encontrando-se na origem do 
complexo problema da defasagem idade/série, o insucesso escolar tem sido uma defi-
ciência grave, tanto para o aluno, levado à perda da autoestima, como para o sistema 
educacional como um todo, onerando significativamente os custos da educação pú-
blica. Existe no Brasil uma vasta literatura sobre o fracasso escolar. Desde que se faz 
pesquisa educacional no País, o fenômeno da repetência tem sido objeto de estudos e 
análises realizados por diversos especialistas da área, representantes das mais variadas 
tendências. Tanto os estudos etnográficos como as sofisticadas análises do fluxo es-
colar, do rendimento, do financiamento e dos custos da educação têm chegado a re-
sultados similares: gasta-se muito, gasta-se mal, o sistema é ineficaz, as taxas de re-
petência são extremamente elevadas e o aluno reprovado e submetido a sucessivos 
fracassos muitas vezes tende ao abandono e/ou à evasão” (PRADO, 2000, p. 49). 

 

              Num país como o Brasil, onde há enormes desigualdades sociais torna-se difícil 

elaborar propostas concretas de igualdade, visando um sistema próximo a realidade do 

povo. É preciso pensar em políticas que valorizem a diversidade, para que os excluídos, 

por serem diferentes, consigam sentir que pertencem ao espaço escolar. Tal necessidade 

acarreta um sentimento de inclusão social verossímil proporcionando ao educando a per-

manência neste âmbito. É no sentido de reintegrar grupos excluídos do sistema escolar, 

que alguns programas de correção de fluxos foram implementados no país. Destacamos 

para a pesquisa o programa “Aceleração de Estudos”. 

         A pesquisa teve como finalidade apreender as Representações Sociais de escola ela-

boradas por alunos que frequentam o projeto “Aceleração de Estudos”. As classes de 
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Aceleração foram idealizadas com o objetivo de possibilitar o sucesso de estudantes em 

situação de defasagem escolar, tal situação emergida na maioria das vezes por reprova-

ções contínuas (SAMPAIO, 2000).  

           O programa é concebido como uma forma de corrigir o fluxo escolar, com a inten-

ção de eliminar, ou se não diminuir índices de distorção idade-ano. Tem por finalidade o 

combate ao fracasso escolar decorrente da repetência, abandono, evasão, reprovação, re-

tenção, problemas de acesso e baixa aprendizagem que evoluem para a situação. 

      Entende-se por correção de fluxo escolar, de acordo com Dicionário Interativo da 

Educação Brasileira, como uma medida política e estratégica usada com o objetivo de 

adequar a idade ao ano dos alunos no Ensino Fundamental e Ensino Médio. Dessa política 

educacional espera-se que o fluxo seja regularizado, sendo a maioria das matrículas rea-

lizadas nos anos correspondentes à idade do estudante. A aceleração de aprendizagem é 

um dos principais recursos utilizados para este reparo. 

     Para ser considerado em descompasso idade-ano o discente precisa ter no mínimo dois 

anos de atraso escolar. Percebe-se que muitos alunos componentes do projeto, já são pes-

soas que ultrapassaram esta defasagem. Encontramos na pesquisa sujeitos com idades 

entre dezoito e dezessete anos no oitavo e nono anos de aceleração, ou seja, mais de quatro 

anos de atraso. 

     Evasão e repetência são consideradas um dos principais problemas da educação brasi-

leira. Como enfrentamento a essas questões a partir de meados dos anos 90, as políticas 

educacionais passaram a atuar, com medidas calcadas na chamada “progressão continu-

ada”. Essa noção consiste em um esforço a mais para regularizar a relação idade/ano, com 

isso foram criados os ciclos de aprendizagem, que estimulam as escolas a promovem au-

tomaticamente os alunos ao final do ano letivo e para aqueles que perderam muito tempo 

em múltiplas repetências, há as “classes de aceleração”, nas quais se cursa dois anos es-

colares em um ano letivo (DICIONÁRIO INTERATIVO DA EDUCAÇÃO BRASI-

LEIRA, 2002). 

     Enquanto os ciclos buscam evitar a retenção, a aceleração de aprendizagem é uma 

forma de desseriação que visa recuperar o tempo perdido. São vários programas e formas 

de execução diferentes espalhadas pelo Brasil, estes tendem a elevar a autoestima dos 

estudantes e a proporcionar condições especiais para a aquisição do conhecimento (GO-

MES, 2005). 
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      Em uma perspectiva histórica podemos dizer que o modelo do programa “Aceleração 

de Estudos” difundido no Brasil se baseou no projeto “Accelerated Schools” desenvol-

vido pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, no ano de 1986 (PRADO, 2000).  

    A ideia de escolas aceleradas nos Estados Unidos adveio da hipótese de que é mais 

produtivo para os estudantes acelerar os seus estudos do que procurar improvisar ou re-

mediar suas situações. Em um primeiro momento esta estratégia era aplicada em alunos 

superdotados, o idealizador do programa Henry Levin sugeriu que essa mesma dinâmica 

seria assertiva com alunos reprovados, desse modo, não rebaixando o nível escolar e as 

expectativas do estudante (PRADO, 2000). 

       No Brasil o programa foi oficialmente lançado e iniciado em 1995, quando os índices 

de 67% das matrículas no Ensino Fundamental mostravam o problema de distorção idade-

ano no país, este foi implantado experimentalmente no Maranhão, em agosto de 1995 

(QUERINO, 2000).  Já em 1997, 112 municípios haviam aderido ao projeto, em 1998 

houve um aumento significativo para 813 convênios entre o Ministério da Educação e 

Estados, Municípios e Prefeituras de capitais brasileiras.  

          Um dos documentos que embasam o programa é o “Manual de implantação e im-

plementação (1999b)” produzido pelo Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (Ceteb). 

Tal documentação ressalta a importância da percepção de que esta intervenção seja vista 

como algo emergencial e que traga consigo novas concepções educacionais, e com isso 

uma metodologia diferenciada para proporcionar a estas turmas novas oportunidades de 

aquisição do conhecimento. A participação e o envolvimento dos professores são vistas 

como fundamentais para o desempenho dos alunos pertencentes a essas salas (DISTRITO 

FEDERAL-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 2001). 

       Ainda de acordo com o referido manual do Ceteb, um dos eixos do programa Acele-

ração de Aprendizagem, deve alicerçar-se nos princípios da aprendizagem significativa, 

calcada na crença de “quanto mais sabemos, mais aprendemos”, portanto a experiência 

de vida e a noção de mundo contribuem para que os estudantes adquiram novos conheci-

mentos. Ao relacionar conteúdos novos com saberes já adquiridos, ele passa a “aprender 

significativamente”, ampliando e reconfigurando suas competências (PRADO, 2000) 

      Além de o conteúdo ser de caráter significativo para os discentes, o papel dos docentes 

nestas classes precisa ser repensado, conduzindo-os para práticas metodológicas diferen-

tes das experimentadas anteriormente pelos estudantes. De acordo com o documento ci-

tado anteriormente essas turmas são concebidas como intervenções pedagógicas com me-

todologias próprias, que visam preencher as lacunas que ficaram na aprendizagem do 
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educando, para que isso ocorra é necessário que haja uma modificação no atendimento 

ao aluno e que se apresentem novas oportunidades de compreensão do conhecimento es-

colar.  

           Para Bonini et tal (2000) estruturar uma proposta pedagógica para atender alunos 

multirepetentes implica questionar o trabalho escolar e como esse se organiza.  O que 

antes era atendimento padronizado a grupos numerosos de alunos resultando em marcas 

nas relações de ensino, que quase sempre consistiram em uma prática repetida anual-

mente: os que alcançam a média mínima eram aprovados e os que não conseguiram per-

maneciam na mesma etapa escolar, agora, com a Aceleração de Estudos, os critérios me-

todológicos norteadores são diferentes, precisam serem reorganizados de forma que mo-

bilize os alunos a conquistarem o conhecimento, ampliando suas possibilidades de apren-

dizagem. Ao professor é permitido uma maior flexibilidade do currículo, visando recuos 

necessários e avanços possíveis. 

        A proposta dos Programas de Aceleração, desde sua criação até os dias atuais, con-

siste em receber os alunos que se encontram em defasagem idade-ano, proporcionar a eles 

novas formas de adquirirem seus conhecimentos, para que em seguida, sejam reintrodu-

zidos no ano adequado de acordo com sua faixa etária. 

  Wanzeller (2016) dedicou sua pesquisa para verificar a eficácia das turmas de 

Aceleração da Aprendizagem do Distrito Federal, no entanto, registrou que foram poucos 

os alunos que conseguiram a correção do seu fluxo escolar,  por meio deste programa, no 

período estudado. Porém, na visão dos participantes, o programa é uma alternativa edu-

cacional que vem possibilitando, mesmo que temporariamente, uma quebra no ciclo de 

não sucesso escolar para uma parcela significativa de seus alunos.   

Em Minas Gerais o Projeto Acelerar para Vencer (PAV), coordenado pela Secre-

taria Estadual de Educação do estado foi instituído pela Resolução nº1033 de 17 de Ja-

neiro de 2008 destinando-se aos alunos do Ensino Fundamental (SEE/MG).  

O PAV é um projeto que apresenta uma metodologia diferenciada baseada na ace-

leração da aprendizagem, com vista a corrigir a distorção idade-ano.  Conta com dois 

módulos: o PAV I, voltado para os anos iniciais do Ensino Fundamental e o PAV II, 

voltado para os anos finais do Ensino Fundamental. Existe um trabalho desenvolvido na 

forma de um Plano de Ação Educacional (PAE), proposto pelo Programa de Pós-Gradu-

ação Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública da Universidade Federal 

de Juiz de Fora que consiste no estudo com o objetivo de analisar o Projeto Acelerar para 

Vencer, tendo como campo de estudo a gestão nos níveis regional e local de educação. 
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Barbosa (2010) em seu estudo: “Projeto acelerar para vencer (PAV) – desafios e 

possibilidades” propôs a analisar esta política de correção no cotidiano escolar de duas 

escolas do centro-oeste mineiro, pertencentes a diferentes Superintendências Regionais 

de Ensino. A escolha de tais escolas se deveu ao fato de abrigarem, além do Projeto, o 

Ensino Médio, fato este que facilitou a verificação quantitativa do percurso escolar dos 

alunos oriundos do PAV que ingressaram no primeiro ano do Ensino Médio.  

A verificação quantitativa da transição dos alunos do PAV para o Ensino Médio 

revelou que mais da metade destes alunos evadem ou são reprovados. Este resultado vai 

ao encontro da hipótese inicial da pesquisa, a saber, que apesar de resolver a distor-

ção idade-ano no Ensino Fundamental, o problema se transfere para o Ensino Médio, uma 

vez que alunos provenientes do Projeto chegam defasados em conteúdo e acabam eva-

dindo ou sendo reprovados. Além disso, os achados contrariam os propósitos apresenta-

dos pelos textos do Projeto, cujo foco principal é a aprendizagem e a atuação dos gestores 

por meio da gestão pedagógica.  

Diante do quadro apresentado novas hipóteses e questões se configuraram, den-

tre elas, a dúvida acerca da implementação nas escolas analisadas, se estaria correspon-

dendo ao que a política previa. Para responder estes novos questionamentos, a autora 

partiu de uma pesquisa qualitativa, realizada através de entrevistas e questionários, com 

diretores, supervisores, professores e coordenadores regionais do PAV de ambas as esco-

las, e foram evidenciados problemas desde a formulação até a implantação do projeto. 

Isto revela, portanto, a necessidade de sua reformulação, além de outras ações que pre-

tendam por em prática uma concepção de educação inclusiva e de qualidade, com visão 

de futuro, de forma que classes de aceleração não mais se façam necessárias (BARBOSA, 

2010).  

                Encontramos nas palavras de Arroyo bases para alguns de nossos questiona-
mentos e incertezas em relação ao projeto: 

 

[...] correção de fluxo escolar, eliminação da distância idade/série, aceleração da 
aprendizagem e combate ao fracasso escolar são inapropriados, porque naturalizam 
problemas que são estruturais, encobrem realidades de outra natureza que ciências 
como a Política, a História, a Sociologia trataram sempre como exclusão, seletividade, 
marginalização, negação de direitos (ARROYO, 2000, p. 34). 

 

        De acordo com o mesmo autor (p.35), verifica-se que o caráter seletivo e excludente 
da estrutura do sistema escolar se mantém da mesma maneira resistindo a sucessivas re-
formas educacionais. 
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        A grande questão estaria embasada em “Como e por que inicia a distorção idade-ano 
no Brasil?” ou “O que está por trás desses índices?”. 

       Mesmo com os programas de correção de fluxo o Brasil mantém estável o  baixo 
desempenho escolar dos discentes e corre o risco de permanecer desse jeito, porque esta 
intervenção provoca economia para os cofres públicos, pois uma vez que a reprovação 
diminui, a demanda de vagas por aluno se reduz. No entanto, somente a instalação do 
programa não é suficiente para elevar a qualidade no ensino (GOMES, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III – CLASSES DE ACELERAÇÃO, UM ESTUDO EMPÍRICO. 

 

3.1 – Método 

           Em seu aspecto teórico metodológico este trabalho teve como fundamentação a 

Teoria das Representações Sociais, proposta por Moscovici em 1961. Caracterizou-se por 

ser de cunho qualitativo, uma vez que essa abordagem considera ambiente, realidade so-

cial, momento histórico, quando o que se objetiva é compreender o comportamento, a 

experiência humana e entender o processo pelo qual as pessoas constroem significados e 

os descrevem.  

           Para a coleta de dados referente ao tema elaboramos pré-roteiros que foram testa-

dos no que se referem à eficácia de atenderem às questões. Anteriormente às entrevistas 

optou-se por uma imersão ao lócus da pesquisa, algumas atividades foram aplicadas para 

as turmas, visando uma aproximação entre sujeitos e pesquisadora.  
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          As dinâmicas foram gravadas com o intuito de obter um material empírico cuja 

densidade e riqueza permitiu-nos uma proximidade com o objeto de pesquisa e  possibi-

litou a formularmos hipóteses explicativas acerca do fenômeno que queríamos compre-

ender. O registro em áudio tornou-se necessário uma vez que o conjunto de ações huma-

nas obtidas através do método foram complexas e difíceis de serem descritas compreen-

sivelmente enquanto aplicavam-se as atividades. Todo o material foi transcrito e arqui-

vado adequadamente posteriormente a sua produção, tornando assim possível o acesso a 

cada item e sua investigação. Ao longo da análise optou-se por subdividir o material a 

fim de facilitar a interpretação dos dados. 

       O método utilizado para o estudo foi organizado a partir do esquema abaixo:  

 

• IMERSÃO (aproximação/ apresentação) 

                                               ETAPA I – DINÂMICA COLETIVA: 

                                               fase 1 – Poesia “Escola é”. 

• 3 ETAPAS                fase 2 – Livro “Escola de vidro”. 

                                             ETAPA II – ENTREVISTA INDIVIDUAL: 

                                              fase 1:  Entrevista semiestruturada. 

                                              fase 2: Entrevista episódica – cenários. 

                                                ETAPA III – INDUÇÃO DE METÁFORA: 

                                                 Etapa individual com o auxílio de uma “caixa de objetos”         

 

           Anteriormente ao início da coleta de dados decidimos por uma imersão de campo 

do tipo etnográfica com a finalidade de estabelecer vínculos com os alunos, através desta 

propomos uma conversa informal com a temática “escola”. O estudo foi dividido em três 

etapas. 

          A ETAPA I foi aplicada de forma coletiva e consistiu em duas fases respectivas: 

1) discussão da poesia “Escola é” de Paulo Freire; 2) Leitura e debate do livro “Quando 

a escola é de vidro” da autora Ruth Rocha. 

         A ETAPA II se baseou em entrevistas realizadas individualmente e que incluiu tam-

bém duas fases: 1) contato inicial, realizado através de entrevista semiestruturada; 2) en-

trevista episódica, alicerçada pela aplicação de cenários, neste contexto utilizou-se três 

estórias de imagens construídas com base em acontecimentos que fazem parte do cotidi-

ano escolar destes alunos. As estórias eram elucidadas para o entrevistado e em determi-

nado momento este deveria continuá-las. 
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        A ETAPA III consistiu no mecanismo de indução de metáforas. Utilizamos como 

recurso uma caixa de objetos, nesta ocasião o sujeito teve contato com uma caixa que 

comportava a imagem de diversos objetos: tartaruga, carro, planta, bombom, limão, cubo 

mágico, palavra cruzada, tesoura, algema e corda. Após análise dos objetos, duas questões 

eram postas para que o mesmo respondesse e as justificassem: Questão 1: Se a Classe de 

Aceleração fosse um destes objetos, qual ela seria? Por quê? Questão 2: Qual objeto re-

presenta melhor a escola para você? Por quê?  

 A imersão teve como finalidade a apresentação e aproximação entre os partici-

pantes do estudo. Neste momento esperava-se captar algumas impressões acerca do ob-

jeto. Para impulsioná-los na discussão da temática solicitamos que a turma descrevesse 

as atividades realizadas por eles na escola. Pretendia-se elencar um inventário destas, com 

a finalidade de extrair do discurso elementos ou recorrências passíveis de interesse para 

a pesquisa, além de oportunizar os discentes a expressarem suas opiniões. 

 Posteriormente, executamos a ETAPA I da pesquisa composta por duas fases que 

continham dinâmicas. Visávamos obter informações para desvendar as representações 

sobre a funcionalidade da escola e para realizar as entrevistas individuais de forma con-

sistente. 

 A fase inicial da ETAPA I teve como apoio o texto “A Escola é” de Paulo Freire 

(Apêndice 1). A escolha da poesia se deu pelo fato da mesma abordar a temática escola e 

por ser utilizada no início do ano por alguns professores da instituição escolhida objeti-

vando o debate em relação ao tema. O recurso facilitou meios para se discutir a respeito 

da instituição escolar e da função dos sujeitos envolvidos no processo. 

 A segunda fase da ETAPA I contou com o auxílio do livro “Quando a escola é 

de vidro” da autora Ruth Rocha (Apêndice 2). A escolha do livro ocorreu porque este 

aborda questões que envolvem escola, reprovações e estereótipos, tais são importantes e 

ligadas à pesquisa. É difícil encontrarmos na literatura infantil exemplares que contem-

plem este conteúdo. 

       Após os primeiros contatos, aproximação e aplicação da primeira etapa com os 

sujeitos, seguimos para a etapa posterior, ETAPA II, que consistiu em entrevistas indivi-

duais. Utilizamos dois tipos de entrevistas para o diálogo com os sujeitos: a primeira se-

miestruturada e a segunda do tipo episódica.  

As entrevistas semiestruturadas permite ao informante a possibilidade de discorrer 

sobre o tema proposto partindo de um conjunto de questões previamente definidas, porém 

estas são realizadas em um contexto semelhante ao de uma conversa informal. Através 
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deste método é possível delimitar o volume das informações, obtendo assim um direcio-

namento maior para o tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados 

(SELLTIZ et allii, 1987).  Este recurso contribuiu para estimular o discurso direto dos 

entrevistados sobre suas representações sociais, justificativas e a naturalização das práti-

cas sociais acerca do programa “Aceleração de Estudos”. 

   As entrevistas episódicas possuem como elemento central à apresentação de nar-

rativas de situações baseada em experiências armazenadas e lembradas na forma de co-

nhecimento narrativo-episódico e semântico. É vinculada a situações e circunstâncias 

concretas (GÜNTHER, 2006). 

        As interlocuções foram divididas em duas fases, sendo essas atividades utilizadas 

com a finalidade de extrair elementos em relação ao objeto de estudo. 

       A primeira fase consistiu em uma aproximação individual entre entrevistado e 

pesquisadora, nestas foram realizados questionamentos comuns (entrevista semiestrutu-

rada) estabelecidos em um pré-roteiro que quando comparados com as interlocuções dos 

outros estudantes resultaram em pistas em torno do objeto (Apêndice 3).  

          A segunda fase calcada na construção de cenários conteve três estórias de imagens 

elaboradas pela pesquisadora. Estas foram construídas com base em acontecimentos que 

fazem parte do cotidiano destes alunos. Optamos em selecionar imagens de crianças ne-

gras, uma vez que a maioria dos entrevistados eram afrodescendentes e pretendíamos 

através dos cenários  fazer com que os sujeitos se identificassem com a personagem.  As 

estórias eram elucidadas para o entrevistado e em determinado momento este deveria 

continuá-las. 

       - Estória 1: “Esse é o Vinícius, ele tinha muita dificuldade na escola, sua aprendiza-

gem era lenta, quando recebia provas  ficava desesperado, e foi assim durante o ano in-

teiro. Chegou ao final do ano, ele foi reprovado. No ano seguinte aconteceu à mesma 

situação: ele continuou com dificuldade e foi reprovado mais uma vez.  
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Então a professora falou para ele não ficar triste, porque ele iria para a turma de acelera-

ção, contou que lá era possível aprender o que não estava conseguindo. Chegou ao ano 

seguinte, ele foi para a turma de aceleração, abriu a porta e..” 

 

 

 

-Estória 2: “Essa é a Sabrina, ela repetiu o sexto ano, e a turma dela foi pro sétimo, ela 

repetiu o sexto de novo e a turma dela foi para o oitavo. 

 

 Então para recuperar o tempo perdido ela fez aceleração do sexto/ sétimo e do oi-

tavo/nono e com isso chegou junto com sua turma de origem no primeiro ano. Então ela 

conseguiu alcançar a turma que tinha no sexto ano. Estavam todos na mesma sala, só que 

ela fez aceleração e a turma não. O que aconteceu?”. 
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-Estória 3: “Essa menina é a Camila. Ela não ia bem à escola, repetiu o sexto ano duas 

vezes, com isso resolveu não estudar, virou para a mãe e falou “não quero mais ir para a 

escola, não vou mais estudar nessa vida!”. 

 

 

E então? O que aconteceu com ela?” 

 
Com estes cenários pretendia-se descobrir o valor da escola para os sujeitos e suas 

representações acerca da Turma de Aceleração. Ao falar do outro, o indivíduo fica mais 
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à vontade para dizer os seus sentimentos em relação à abordagem, com isso revela a sua 

visão sem temer a reação de quem o está questionando. 

Após o término das entrevistas, prosseguimos para a etapa final, ETAPA III.  Para 

este estágio empregamos a técnica de indução de metáforas, com a finalidade de extrair 

dos sujeitos suas concepções em torno do tema de pesquisa. O exercício foi aplicado in-

dividualmente, o entrevistado teve contato com uma caixa que continha a imagem de 

diversos objetos: tartaruga, carro, planta, bombom, limão, cubo mágico, palavra cruzada, 

tesoura, algema e corda. A escolha dos objetos se deu através da análise do discurso dos 

alunos durantes as primeiras etapas da pesquisa.  

 
 

 
Após análise das peças, duas questões foram elucidadas para que os alunos respon-

dessem e as justificassem:  

Questão 1: Se a Classe de Aceleração fosse um destes objetos, qual ela seria? Por 

quê? 

Questão 2: Qual objeto representa melhor a escola para você? Por quê? 

 Através desta atividade foi possível conhecer um pouco melhor o aluno, suas percep-

ções a respeito da escola, além de elencar mais elementos para a análise do discurso dos 

sujeitos. 
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3.1.1 – Sujeitos.  

 

A pesquisa teve como lócus uma escola municipal localizada em uma área perifé-

rica da cidade de Juiz de Fora-MG. A instituição é posicionada em um bairro  pequeno e  

alguns trechos remete-nos a uma Zona Rural. É possível encontrar carroças e animais 

como: vacas, bois, cavalos em suas ruas, porém apesar de seu tamanho, em diversos mo-

mentos este é considerado perigoso devido às “rixas” com bairros vizinhos.  

Os moradores relataram que após a construção de duas unidades residenciais do 

projeto “Minha casa, minha vida” no bairro, a violência aumentou, por sua vez é possível 

às vezes tomar ciência de alunos da escola envolvidos em brigas, discussões e até mesmo 

em tráfico de drogas. 

Em seu aspecto físico, a escola possui: quatorze salas de aulas, biblioteca, labora-

tório de informática, cozinha, sala dos professores, sala da coordenação, sala da direção, 

secretaria, refeitório, salão, almoxarifado, quadra descoberta e um pequeno jardim cons-

truído pelas Turmas de Aceleração no ano de 2016. É possível perceber que algumas salas 

estão um pouco descuidadas: portas agarrando e com detalhes, paredes descascadas, go-

teiras, carteiras depredadas e um desagradável cheiro de mofo. A direção justificou a falta 

de recursos para fazer a manutenção das mesmas, e que por se tratar de uma escola afas-

tada do centro da cidade às vezes os órgãos públicos não se interessam em contribuir, 

porém após imenso esforço e procura da equipe diretiva, tudo indica que um vereador da 

cidade irá colaborar em busca de recursos para a reforma da escola. 

 Coincidentemente as salas em que ocupam as Turmas de Aceleração são essas 

que de uma maneira geral estão deixando a desejar (ANEXO 1). É preciso ressaltar que 

um ambiente limpo, agradável, organizado e conservado contribui para uma melhor 

aprendizagem. 

A escola funciona nos períodos manhã e tarde. O número total de alunos matricu-

lados é de 490, sendo que, deste número, 55 estão cursando as Turmas de Aceleração (21 

alunos sexto/sétimo anos e 34 alunos oitavo/nono anos, sendo estes divididos em duas 

turmas: uma composta por 15 estudantes e outra composta por 19 discentes). Para análise 

dos dados decidimos unir os elementos referentes às turmas do oitavo/ nono anos. 

É oferecida à comunidade: Educação Infantil (primeiro e segundo períodos) nos 

turnos da manhã e tarde; e o Ensino Fundamental (Primeira etapa – primeiro ao nono ano) 

também nos turnos citados acima. 
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As Turmas de Aceleração possuem uma carga horária maior em relação às outras 

classes da escola. Os alunos iniciam os estudos às 7 horas e 15 minutos e terminam às 14 

horas e 15 minutos. As aulas são de 7 horas e 15 minutos às 11 horas e 45 minutos, após 

este horário eles almoçam na escola e permanecem em um intervalo de 20 minutos. Em 

seguida retornam para atividades extracurriculares. São oferecidas aulas de: capoeira, gra-

fite, teatro, cineclube, dança e coral. A todos os sujeitos pertencentes às Classes de Ace-

leração são proporcionadas aulas de reforço escolar. 

A amostra da pesquisa foram alunos do sexto ao nono ano do Ensino Fundamen-

tal, pertencentes às Classes de Aceleração de Aprendizagem da instituição supracitada. A 

ETAPA I do estudo contou com a participação efetiva de 19 sujeitos, sendo destes 9 ma-

triculados no sexto/sétimo anos e 10 pertencentes ao oitavo/ nono anos. Participaram das 

ETAPAS II e III, alunos matriculados nas turmas do sexto/ sétimo anos e 22 alunos das 

turmas de oitavo/nono anos.  

Com a finalidade de traçar o perfil dos sujeitos foi aplicado um questionário soci-

oeconômico (Apêndice 4) nos alunos. As perguntas eram simples, porém passíveis de 

contribuições para a pesquisa, uma vez que aferida na revisão bibliográfica as justificati-

vas do fracasso escolar serem diretamente relacionadas ao nível social do indivíduo.  

Após aplicação da enquete podemos concluir que: a maioria dos alunos se dirige 

à escola sozinho e a pé; o domicílio do aluno é composto em sua maioria por mais de 

cinco pessoas; muitos possuem mais de três irmãos; a maioria tem casa própria, porém a 

descrevem como “barraco humilde”; em relação a estrutura habitacional, as residências 

foram descritas em sua maioria com quatro cômodos (cozinha, um quarto, sala e ba-

nheiro); a família de todos os educandos recebe benefício social, bolsa família; a maior 

parte dos pais estão empregados, sendo comuns serviços de doméstica, pedreiro, faxi-

neira, mecânico e atendente; é comum as casas não possuírem telefone, internet e nem 

computador, muitos alegaram que acessam a rede através da “lan-house” do bairro; em 

sua totalidade é possível constatar a presença de um aparelho de TV nos lares; alguns 

alunos já estão inseridos no mercado de trabalho; nenhum responsável possui curso su-

perior e quase a totalidade dos filhos salientaram quando questionados em relação aos 

saberes dos pais “sabem escrever e ler, mas não muito bem”; todos são usuários do SUS, 

não há nenhum aluno com plano de saúde particular; eles se mantêm informados através 

da televisão e da internet; o lazer preferido dos alunos são: balada, show e de quase todos 

os meninos o futebol. 

3.1.2  – Instrumentos e procedimentos de Análise.  
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            A análise de conteúdos das atividades propostas foi fomentada em um estudo das 

dinâmicas e das entrevistas dos alunos, com a intenção de identificar qualitativamente, as 

representações expressas sobre o tema funcionalidade da escola. 

Em um primeiro momento foram observadas similaridades entre os discursos dos 

alunos e em seguida, confrontos. Optou-se por explorar os dados individualmente, res-

peitando sua etapa e fase, de certa forma, ressaltando temas prioritários nas falas dos en-

trevistados, uma vez que estes combinadas entre si são considerados relevantes para a 

compreensão das representações sociais de escola dos alunos pertencentes às classes de 

Aceleração. 

As análises foram divididas entre as turmas de sexto/sétimo anos e oitavo/nono 

anos, pretendíamos estabelecer um comparativo entre as concepções dos alunos menores 

e maiores. O oitavo/nono anos de Aceleração são compostos por duas turmas, totalizando 

em 34 alunos, resolvemos unir as classes no decorrer da investigação uma vez que o es-

tudo foi calcado na idade dos sujeitos e no tempo em que eles participam do projeto. 

       Para apreciação dos dados optou-se pela análise de conteúdo na modalidade te-

mática de Bardin (2004). De acordo com a autora os “temas” associam-se a uma afirma-

ção a respeito de um assunto, eventualmente incluindo um feixe de relações, podendo ser 

apresentado através de uma palavra, frase, entre outros. A partir desses fundamentos ex-

ploramos os dados respeitando ETAPA e fase. 

              A aplicação correta e com rigor dos instrumentos utilizados na coleta de dados, 

associada à comparação com outras pesquisas, foram os procedimentos utilizados para 

maximizar a confiabilidade dos dados. No caso da comparação com resultado de outros 

estudos, diferenças precisavam ser justificáveis, como por exemplo: avanços científicos/ 

tecnológicos e programas governamentais. Utilizar o método escolhido com precisão foi 

de suma importância para a eficácia do estudo. 

 

3.2– Resultados do estudo.  

 

3.2.1  - Imersão ao campo. 

       O objetivo deste primeiro contato estava limitado à apresentação e aproximação entre 

pesquisadora e sujeitos, porém durante a imersão foi possível extrair algumas primeiras 

impressões importantes para o estudo, o que de fato não pôde ser descartado como mate-

rial de análise. Esta atividade foi realizada nas duas turmas de Aceleração: Turma 1: 

sexto/ sétimo anos e Turma 2: oitavo/ nono anos. 
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       A imersão foi realizada em um encontrado com a turma e se pautou através de uma 

apresentação entre os participantes da pesquisa e uma discussão com a turma a respeito 

da temática escola e as atividades realizadas neste âmbito. 

       Foi perceptível que os alunos estavam interessados em participarem da pesquisa, pois 

se tratava de um momento diferente, o que os tirava parcialmente de suas rotinas deno-

minadas pelos estudantes de ambas as classes como uma “mesmice”. Captamos uma ânsia 

nos entrevistados em proferirem suas opiniões a respeito da escola e das Classes de Ace-

leração.  

       Conseguimos através de este primeiro vínculo conhecer um pouco a respeito da ro-

tina escolar vivenciada pelos mesmos e extrair também um pouco do ponto de vista dos 

sujeitos sobre o papel do programa “Aceleração de estudos”.  

 

Resultados-Turma 1: Sexto/ sétimo anos. 

 

        A turma de Aceleração do sexto/ sétimo anos é composta por 21 alunos. Estavam 

presentes durante a imersão 15 estudantes, porém participaram efetivamente da conversa 

apenas 9 estudantes. 

       Foi notória a insatisfação da turma em relação a maior carga horária destinada as 

Turmas de Aceleração, as interlocuções foram alicerçadas desde o comparativo com as 

turmas regulares da escola, até a ineficácia deste maior período. 

         Sugerimos que as disciplinas escolares descritas pelos estudantes que mais agradam 

a turma, como sendo as pertencentes à: Artes, Educação Física, Ciências e Grafite. Porém 

os sujeitos revelaram que essas práticas correspondem a menor parte do tempo em que 

estão no âmbito escolar. 

        Posteriormente ao momento de discussão a respeito das atividades escolares expu-

semos os questionamentos: Para vocês o que é a Turma de Aceleração? Para que esta 

turma serve? Por que vocês estão nesta turma? Constatamos primeiramente que para os 

menores, alunos do sexto e sétimo anos, o projeto é concebido como algo positivo que 

tem como finalidade “colocar o aluno no ano certo” e que para tal eles fazem “dois anos 

escolares em um ano”. Alguns explicitaram que estão nesta turma porque repetiram dois 

anos na escola. 

 

Resultados-Turma 2: Oitavo/ nono anos. 
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          Após a união das turmas de oitavo/ nono anos,  observamos que estavam presentes 

19 alunos no momento da discussão, porém participaram de fato desta fase apenas 10 

alunos. 

     Os estudantes desta turma acreditam que a funcionalidade do programa está assentada 

no objetivo de “tirá-los da escola mais rápido”, para eles “é preciso dar a vaga para 

alguém”, os mesmos “não podem ficar toda vida segurando as vagas na escola”.  

     A classe revelou total insatisfação em relação à carga horária diferenciada destinada a 

eles. 

      Quando questionados a respeito das atividades que exerciam na escola a classe des-

creveu como preferência: Lanche, Educação Física, Artes, Recreio e o Final da aula. 

Acreditamos que essas são aquelas que representam maior interesse pelos estudantes.  

 

Comparação entre os resultados da Turma 1 e da Turma 2. 

 

        De uma maneira geral os discentes de ambas as turmas reprovam a carga horária 

especial destinada as Classes de Aceleração, os alunos relataram que passavam muito 

tempo na escola (7:15 às 14:15) e que não eram obrigados a ficarem na parte da tarde 

naquele ambiente, disseram que tinham “coisas mais importantes para fazer”. Quando 

questionados em relação às quais seriam as tarefas mais significativas do que estudar, os 

alunos citaram ações como: comer, dormir, passear, conversar e ficar na internet. 

        No que diz respeito às atividades exercidas por eles no âmbito escolar e suas ordens 

de favoritismo, podemos dizer que disciplinas como: Artes, Capoeira, Educação Física, 

Informática, Recreio, Lanche, Passeio e Apresentações lideraram as preferências das tur-

mas. Contudo, de uma forma crítica e rígida percebemos através do discurso dos sujeitos 

uma advertência em relação à pequena carga horária dessas disciplinas na grade escolar 

“nós só copia, são poucos momentos legais”.  O tema relacionado à cópias excessivas foi 

frequente na pesquisa e reaparecerá nos instrumentos posteriores. 

     Em relação à funcionalidade do programa constatamos uma divergência no pensa-

mento entre os sujeitos menores e maiores. Percebemos que os alunos do sexto/sétimo 

anos possuem uma visão romantizada em relação ao projeto, uma vez que acreditam que 

este objetiva ajudá-los. Porém os estudantes do oitavo/ nono anos discursam a respeito 

das Classes de Aceleração com um olhar crítico em relação ao programa, foi perceptível 

que estes o concebem como uma estratégia política para tirá-los da escola.  

 



60 
 

3.2.2- Etapa 1– fase 1:  “A escola é..” Paulo Freire. 

 

      Ao realizarmos a primeira fase da ETAPA I foi possível reafirmar algumas questões 

reveladas anteriormente pelos estudantes em relação: a função do programa, insatisfação 

com a carga horária e a crítica a rotina escolar. A dinâmica consistiu na leitura e discussão 

da poesia “Escola é..” do autor Paulo Freire. Esta possibilitou o levantamento de novos 

elementos acerca do objeto. 

 

Resultados-Turma 1: Sexto/ sétimo anos.  

 

      No dia em que foi aplicada a dinâmica estavam presentes 13 alunos na turma, porém 

participaram efetivamente da atividade apenas 9 estudantes. A leitura da poesia foi reali-

zada por dois discentes que se disponibilizaram.  

      Ao ser pronunciada a primeira estrofe da obra de Paulo Freire “escola é lugar de fazer 

amigos”, a maioria da turma concordou com o educador e alguns alegaram que essa era 

a única parte boa daquele ambiente, os que discordaram desta função justificaram seus 

pensamentos exemplificando com o tempo curto de recreio. O horário destinado ao re-

creio (15 minutos) foi alvo de muitas críticas por parte dos alunos menores. 

 
 “Eu não concordo professora, porque o recreio é muito pouco. Só quinze mi-
nutos, não dá pra nada, mal dá pra comer, imagina fazer amizade.” ( S3).  
 

        O desagrado em torno do maior período escolar destinado as classes de aceleração 

foi novamente citado após a leitura da estrofe “não se trata só de horários...”. Segundo 

os alunos é cansativo permanecer este período na escola, pois as aulas são chatas, os pro-

fessores falam muito e eles copiam excessivamente. 

 
 “Se eu saísse da escola cedo eu ia dormir, bem melhor!” (S 2)  
 
“Ai dá sono, eles ficam falando na nossa mente, é muito chato”(S1) 
 
 “Você tinha que poder escolher, ficar depois do horário normal se quisesse e 
não ser obrigado. Os projetos depois da aula tinha que ser legal, tipo aula de 
natação, educação física, informática, artes...” (S 3). 

 

       Os discentes revelaram que a turma é composta apenas por repetentes e que a dinâ-

mica escolar é alterada devido a este fato.  
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     Podemos constatar que para os alunos menores as brincadeiras ainda permanecem 

como interesse, no entanto, o recreio é descrito por eles como rápido e insuficiente para 

se divertirem, alimentarem e usarem o banheiro. Acreditamos que os projetos oferecidos 

no contraturno não são atraentes para os sujeitos, fato este que os desanimam de partici-

parem das atividades. Segundo os entrevistados a reprovação foi à causa de pertencerem 

ao programa, por isso o cotidiano escolar é modificado, uma vez que segundo os mesmos 

“não são capazes de aprender como os outros”. 

 

Resultados-Turma 2: Oitavo/ Nono anos. 

 

      Novamente optamos por juntar as turmas do oitavo/ nono anos para realizar a dinâ-

mica. Estavam presentes 23 alunos, participaram efetivamente da atividade 10 estudantes. 

      Foi perceptível como a turma dos maiores possui uma visão crítica em relação à escola 

e ao programa “Aceleração de Estudos”. Percebemos que os alunos valorizam as relações 

estabelecidas no âmbito escolar, segundo eles essas são o que os motivam a ir para a 

escola todos os dias. 
 
 “Eu concordo com essa parte. Porque olha só que coisa boa, eu tenho uma 
amiga que a gente se trata como irmã e a gente se conheceu na escola” (S13). 

       

        Questões como a manutenção das salas surgiram através dos versos “não se trata só 

de prédios”, estas foram explicitadas por diversos participantes a título de demonstrarem 

suas insatisfações.  

 
 “A escola tá caindo aos pedaços professora, olha o teto, tem ninho de pomba, 
às vezes cai até piolho de pomba em mim, ou elas fazem cocô na gente” (S10).  
 
“Olha professora que lixo de sala” (S 14). 
 “Se você tiver num lugar bonito, você vai querer estudar e ficar mais. Eu acho 
que se eu tivesse numa sala melhor eu ia querer saber mais das coisas” (S18).  
 
“...uma sala maneira, empolga” (S 19).    

 

       Assim como na turma dos menores ao evocarmos a estrofe “não se trata só de horá-

rios...”.  A insatisfação em relação ao tempo em que permanecem na escola foi mais uma 

vez descrita. 
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 “É muito cansativo esse tempo todo na escola. Prefiro chegar em casa e arru-
mar casa do que ficar aqui” (S17). 
 
 “A escola é chata, tem que ficar sentado esse tempo todo, as últimas aulas são 
as mais chatas. Você já tá morto, não aguenta fazer mais nada” (S14). 

 

      Ao questionarmos aos sujeitos qual era o objetivo deles permanecerem mais tempo 

na escola, alguns elucidaram que era para tirá-los da rua, outros disseram que era para 

ocupar o tempo deles, os sujeitos falaram que alguns projetos possuem o caráter infantil, 

o que de fato não os atrai.  

 
“No dia que eu tava no projeto de português  eu achei que ia reforçar a matéria, 
mas eu cheguei lá e fiquei brincando” (S 17).  
 
“Brincando na mesinha do alfabeto. Coisa de criança”(S14) .  

 

       Em determinados momentos da dinâmica ficou evidente que os alunos sentem  indi-

ferença de seus professores em relação a eles. Segundo os mesmos os educadores:  

 

“Ensinam e pronto, se você aprendeu, aprendeu e se não aprendeu o problema 

é seu” (S14). 

 

          Durante as interlocuções em torno do papel do professor foi notória a representação 

que os alunos fazem em relação as suas aprovações na escola ficou explícito que eles 

sentem que foram aprovados sem aprender, segundo eles “foram empurrados”.  
 
“Eu passei sem saber nada” (S11). 
  
“Eles querem que nós vai embora “ (S17). 
 
“É porque eles quer empurrar a gente” (S11). 
  
“Parece que você pode aprender só um pouco” (S17). 
 
“Por exemplo, não tem como guardar tudo que você aprende” (S14). 
 
“Se eles falam no conselho de classe que você tá aprendendo aí já era, você 
passa” (S16).  
 
“Sim, ele tá sendo empurrado”(S14). 
 
“Muitas coisas do ano passado eu não aprendi e passei do mesmo jeito, tô 
aqui. E passei com nota boa” (S17). 
 
“Para esvaziar aqui, com pessoas menores” (S17). 
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“Eles só querem crianças na escola” (S14). 
 
“Empurra para desocupar o lugar”(S13). 
 
 

        O modelo tradicional como as aulas são ministradas outra vez foi evidente, reve-

lando- nos total insatisfação e cansaço por parte dos alunos. Segundo estes, eles copiam 

e decoram, essas ações se repetem e não se traduzem em aprendizagem.      Ficou nítido 

que para os estudantes é necessário que os docentes demonstrem que se importam com 

eles para que prossigam em suas aprendizagens. Através das falas citadas abaixo somos 

capazes de notar a percepção dos alunos diante da figura do professor. 

“Ah, tem uns que não explicam, tem uns que explica do  jeito deles e eu não 
entendo. Você pede ajuda e eles não vão lá”(S13). 
 
“Fora que às vezes você pode dar a resposta certa, mas se não for igual à deles, 
eles dão errado” (S17). 
 
“Tem que ser tudo do jeito que eles quer. Tem que ser grande”(S13). 
 
“Às vezes você não sabe, eles olha para sua cara e  pergunta se você tá com 
tanta preguiça assim”(S17). 
 
“Parece que eles quer te chamar de burro, mas não  pode te chamar de 
burro”(S13). 
 
“Eles jogam umas indiretas querendo dizer que eles é melhor que nós. Tipo 
assim “eu não preciso disso, eu já passei, eu já estudei”(S17). 
 
“Eles falam “se entendeu, entendeu, senão o problema é seu”  eu já sei isso 
tudo. Eles falam que vão ganhar o dinheiro de qualquer jeito. Então se eles 
ganharem o dinheiro não importa se ensinou ou não” (S16).  
 
“Eles deviam ganhar só se nós aprendesse” (S17). 
 
“Isso dá um pouquinho de raiva do professor, aí você já não começa fazer 
nada na aula dele, aí começa a conversar” (S13). 
 
“Ah, não sei. Porque tem vez que a matéria é chata. Assim, quando eu tô ani-
mada, eu copio falando” (S13). 
 
“Copiar é muito ruim, o negócio é aprender.” (S17). 
 
“Às vezes tem aula que nós fica a aula inteira só copiando. Eles tem que ex-
plicar” (S16).  
 
“Porque é muita coisa pra mim decorar, eu não consigo.  
Às vezes na explicação do professor eu vou para outro mundo. ”(S17) 
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Os alunos revelaram ao longo da dinâmica que sentem que são tratados como in-

feriores, pois estão nas turmas de aceleração. Alegaram que os conteúdos são diferentes 

e que os professores pensam que eles não têm capacidade de aprender. 

 
 
“Tem hora que chamam a gente de moleque, fala que nós não quer nada da 
vida. Eles não quer saber da nossa vida,  tá doidinho pra nós rapar daqui” 
(S16). 
 
“A matéria na aceleração é diferente” (S15). 
 
“Eles acham que a gente é inferior, não tem capacidade de aprender” (S13). 
 
“Lógico, ué! Eles pensam isso, eu me sinto assim” (S14). 

 
       Os conteúdos ensinados para os alunos foram julgados como: bobo e fácil porque  

são incapazes de aprender o que é lecionado nas outras salas. Caracterizaram as matérias 

como inúteis. Alguns estudantes questionaram quais seriam os momentos em suas vidas 

que utilizariam determinados conhecimentos adquiridos na escola. 

 
“Tem coisa que você aprende que não é necessário. Igual história  porque você 
vai aprender coisa que aconteceu a milhares de anos atrás?” (S15). 
 
“Será que alguém vai sair na rua e vai falar vem cá...me  conta sobre histó-
ria....Rs. Igual Ciências, a professora fica ensinando umas bolinha, a profes-
sora faz bolinha, eu quero saber onde nós vamos enfiar essas bolinhas na vida. 
Não tem noção.. As bolinha do núcleo” (S14). 
 
“ Igual matemática conta que tem numero e letra” (S17). 
 
“Eu não lembro nem o que comi ontem e vou lembrar dessas coisa?”(S15). 

 

    Após a leitura da última frase da poesia “por aqui que podemos melhorar o mundo”, 

questionamos aos alunos se eles estavam de acordo com a frase de Freire, neste momento 

eles associaram a escola a uma cadeia, argumentando que estão sempre dentro da sala, 

que nunca respiram um pouco, disseram que as grades e as câmeras em torno de alguns 

ambientes os faziam sentir como em uma prisão.  

 

 “Eu acho que devia chamar Presídio Municipal e não Escola Munici-
pal” (S16). 
 

          Os resultados desta atividade apontam para a importância das relações sociais es-

tabelecidas entre os sujeitos da escola. No que diz respeito à amizade entre pares, esta 
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possui valor considerável para os alunos, porém o trato professor-aluno é concebido por 

indiferenças e superioridades. A depredação das salas à qual pertencem influencia a per-

cepção de inferioridade dos sujeitos. A característica infantil dos projetos e de determi-

nados conteúdos os incomoda e os desestimula. Os horários a mais para as classes de 

Aceleração e o modelo tradicional no qual são realizados os conteúdos também foram 

alvo de críticas. Constatamos que os discentes acreditam que são aprovados sem mérito, 

segundo eles “são empurrados” e que este fato tem como consequência futuros prejuízos.  

 

Comparação entre os resultados das turmas. 

 

      Ao ponderarmos as locuções ocasionadas a partir da leitura da poesia “A escola é..” 

de Paulo Freire, foi perceptível que para todos os entrevistados a escola precisa ser refor-

mulada para agradá-los, porém no que diz respeito a uma das funções sociais  da escola, 

explicitada através do verso “escola é lugar de fazer amigos”, a maioria dos estudantes 

concordou com o educador.  

      Foi possível perceber um pouco a respeito da função social da escola para os estudan-

tes da turma II (oitavo/nono anos), alguns disseram que o benefício da escola é de ser um 

lugar de decisão na vida deles, pois neste ambiente resolvem se serão alguém ou não, 

outros afirmaram que o papel da instituição seria apenas o de “tirar as crianças da rua”. 

 
 “Eu acho que na escola você decide o que quer ser... ou quer ser bem de vida 
ou se quer viver na ilusão” (S14); 
 
 “ Acho que é pra te ensinar a não brigar, tipo assim você tá aqui mas não tá 
na rua brigando” (S17). 
 

      Os dados apontam que há pontos partilhados entre os pensamentos dos alunos de am-

bas as turmas. Os maiores são capazes de enxergar questões ainda desconhecidas pelos 

menores, como por exemplo: o prejuízo em ter os conteúdos dinamizados, a exclusão que 

estão vivenciando por pertencerem a Turma de Aceleração e o impacto na aprendizagem 

devido ao estrago estrutural de suas salas de aula. 

 

3.2.3- Etapa 1 – fase 2: “Quando a escola é de vidro” Ruth Rocha. 
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       Ao discutirmos com as turmas, o livro “Quando a escola é de vidro” da autora Ruth 

Rocha, observamos que questões antes elucidadas foram novamente expressas, o que nos 

dá consistência em fazer determinadas afirmações em relação às representações dos alu-

nos. Os argumentos em torno da manutenção das salas e o aspecto relacionamento pro-

fessor/aluno foram fortes durante a execução da dinâmica. 

 

Resultados-Turma 1: sexto/ sétimos anos. 

   

          No dia em que aplicamos a referida dinâmica estavam presentes 12 alunos, porém 

contamos com a participação efetiva de apenas 9 estudantes, coincidentemente os mesmo 

que colaboraram na atividade anterior “Escola é”. Percebemos a turma um pouco desani-

mada em se envolver no exercício, apesar de este fato foi possível extrair elementos para 

o estudo. 

      Os sujeitos explicitaram que a escola espera que o aluno possua características como: 

ser comportado, quietinho e que essas atitudes representam estar dentro de um vidro. Al-

guns estudantes alegaram não estarem dentro do vidro, pois fazem o que querem neste 

âmbito.  

 

 “Nós copia se quiser, usa uniforme se quiser, estuda se quiser...”. (S15) 

 

       Captamos através da análise das falas dos alunos que em determinados momentos 

eles se sentem excluídos e diminuídos na escola, pois fazem parte do programa.  

 
 “ Eu me sinto excluído por estar na Aceleração, as pessoas falam que quem 
está aqui é burro” (S15). 
 

     O discurso dos alunos revelou algumas práticas exercidas pelos docentes que contri-

buem para o sentimento de incapacidade dos mesmos e que comprovam que os professo-

res não acreditam no potencial dos alunos.  

 “Eles não falam que  nós é burro, eles falam assim: eu não vou dar isso para 
vocês porque vocês não vão conseguir!” (S2).  
 
“Tem professor que fala que vai dar outra coisa diferente para nós porque a 
gente não vai saber fazer aquilo” (S5). 
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     O sentimento dos alunos em relação à reprovação foi revelado através da leitura da 

página “se não passasse de ano era um horror, tinha que entrar no mesmo vidro do ano 

passado”, a impressão que captamos foi que perder a turma é a grande frustração da 

reprovação. 
 “Repetir o ano é muito ruim, porque você vê os outros lá na frente e você 
ficando para trás. É muito ruim” (S9). 
 

     Observamos que as câmeras e as grades na escola simbolizam para os entrevistados a 

ideia de prisão, porém esse conceito não é muito forte como para os maiores. 

     Através desta atividade observamos que os sujeitos acreditam que a escola possui um 

ideal de aluno, no entanto suas particularidades não encaixam nesta exigência. Em relação 

ao impacto das reprovações constatamos como principais marcas o sentimento de perda 

da turma e a sensação de “estar ficando para trás”. A leitura do livro  contribuiu para 

percebermos que alguns alunos desta turma já começam a captar o processo de exclusão 

no qual estão vivenciando por comporem o programa.   

 

Resultados-Turma 2: oitavo/ nono anos. 

 

      Optamos outra vez por unir as turmas de oitavo e nono anos. Estavam presentes du-

rante a fase 17 alunos, contudo participaram de fato 10 estudantes. 

       Ao comunicarmos o título da obra que seria interpretada um entrevistado questionou 

se a escola era de vidro por conta de sua fragilidade, este justificou o  pensamento através 

da estrutura escolar, alegando que a escola estava caindo aos pedaços, à turma concordou 

e dialogou mais a respeito deste aspecto. 

     Após a leitura da primeira página “Eu ia para a escola todo dia de manhã e logo, logo 

eu tinha que entrar no vidro”, a turma novamente comparou a escola com uma prisão, 

como podemos observar no diálogo abaixo: 
“Eu não me sinto livre” (S16). 
 
“Eu me sinto preso, porque o banho de sol, quer dizer,o recreio, é só quinze 
minutinhos” (S14). 
 
“Você chega 7 horas, sai 14h da tarde, tem câmera, não libera wi-fi” (S16). 
 
“Eu me sinto presa, e é uma porcaria vir de uniforme. Eu não gosto dessas 
câmeras”(S17). 
 
“A aceleração é igual o cara que vai para a rua que tá preso e vai e trabalha, é 
um dia de pena a menos.” (S14). 
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           No momento em que foi feita a leitura da segunda página do livro “Se não passasse 

de ano era um horror, você tinha que usar o mesmo vidro do ano passado, coubesse ou 

não coubesse nele”, os alunos expressaram seus sentimentos a respeito da reprovação. 

Foi perceptível que tal ato além de fazer parte da história de cada um deles, contribui para 

que se sintam inferiores aos demais estudantes da escola. Ao questionarmos “Alguém 

aqui já se sentiu da forma como o menino da história?” as crianças confabularam em 

torno da temática nos mostrando mais uma vez a exclusão pela qual se sujeitam na escola. 

“Eu é muito ruim ser grande no meio de um monte de gente pequena” (S14). 
 

“ É o cavalão velho no meio dos pequenos” (S17). 
 

“Toda sala tem um velho” (S23). 
 

“Eu me senti burro no meio daqueles pequenininhos inteligentes e eu lá sem 
 saber nada” (S31). 

 
“É muito ruim todo mundo passando e você ficando para trás” (S23). 

 
“Eu me senti rebaixado (S14). 

 
     Percebemos que a Aceleração de estudos é concebida de forma positiva por alguns 

alunos, estes alegaram que nessas turmas se sentem inteligentes, pois conseguem executar 

as tarefas solicitadas pelos professores, outros discorreram a respeito de não estarem no 

meio de alunos “tão pequenos”, pois só o fato de anteriormente serem os maiores da sala 

para eles representava incapacidade. Porém quando refletiram sob a funcionalidade do 

projeto as conclusões foram negativas, alegando novamente que estavam sendo “empur-

rados” para saírem da escola de forma ligeira. 
 

“ A aceleração serve pra mandar a gente embora mais rápido” (S30). 
 
“Aceleração não é bom porque você não aprende nada” (S14). 
 
“O professor não tá nem aí para você. Eles tão aí pra quem tá na idade certa” 
(S16). 
 
“A aceleração serve pra quem tá na idade errada como a gente ir embora e 
para ter uma sala com todo mundo na idade certa” (S40). 
 
“Só nós que é burro que tem que ir embora” (S17). 
 
“Eles tão falando assim “vai embora”(S40). 
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  Após a leitura da frase “aliais nunca ninguém se preocupou se a gente cabia no 

vidro ou não” os estudantes exprimiram suas convicções insatisfatórias a respeito do re-

lacionamento professor/aluno e também ao juízo que os docentes fazem deles. 

 
“Eu acho que é assim também, ninguém se preocupa com a gente. Os profes-
sores não tão nem aí” (S38). 
 
“Às vezes eles coloca a matéria no quadro e não tão nem aí se a gente enten-
deu” (S17). 
 
“Eles só passam e falam: se quiser ver, vê, se quiser faz, o problema é de 
vocês” (S38). 
 
“Igual muitas vezes às professoras falam  “eu sou formada, quem precisa 
aprender é vocês” (S40). 
 
“Tinha um professor que colocava a gente no chão. Só faltava chamar a gente 
de bosta” (S23).  
 

           “Ninguém pensa em nós, por que temo que pensar neles?” (S23) 

 

       Posteriormente ao término da obra de Ruth Rocha provocamos uma discussão a partir 

da indagação “Vocês já sentiram algumas vez que estavam fora do padrão da  escola, 

que não cabiam nos vidros que queriam que vocês ficassem?”, foi notório como a insti-

tuição escolar segundo as crianças: estabelece modelos, não respeita as diferenças e pre-

cisa avançar no sentido de formar seres humanos críticos, dinâmicos e que dialogam. 

 

“Eu me sinto que to fora do padrão todo dia” (S23). 
 
“Tem uma época que você tá revoltado e não quer saber de mais nada e manda 
tudo pro alto” (S40) 
 
“Eu sinto todo dia que a escola quer uma coisa e que eu quero outra” (S14). 
 
“Obedecer às ordens deles, não pode falar à hora que quiser” (S16). 
 
“Obedecer às ordens sem dar a sua opinião, né?” (S40). 
 
“A escola quer que nós seja uma coisa que nós não é. Quieto, no seu canto, 
que você seja um santo” (S38). 
 
“Quer que você seja nerd” (S14). 
 
“Nada pode. Mas pergunta se professor tem regras? Eles podem tudo!” (S40). 
 
“Professor não dá oportunidade pra gente falar” (S16). 
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“É só o direito deles” (S40). 

 

        Para finalizarmos a atividade solicitamos sugestões das turmas para que a escola 

fosse mais atrativa e que tal aspecto contribuísse os incentivando nos estudos. Os alunos 

articularam que era preciso ter mais aulas fora da sala, disseram que gostariam de estudar 

coisas interessantes, exemplificaram a dinâmica como algo positivo e que os oportunizou 

de expressarem suas opiniões e sentimentos, alegaram que o horário é muito longo e que 

por isso é cansativo e sugeriram aulas com internet, vídeos para ficarem mais fascinantes 

e menos enjoativas.        

         De uma maneira geral novamente os estudantes explicitaram a insatisfação com a 

estrutura de suas salas de aula, segundo eles “a sala está caindo aos pedaços”. Observa-

mos que a dinâmica possibilitou a discrição do primeiro aspecto positivo do projeto: as 

atividades propostas são factíveis para os sujeitos, tal fato contribui para a autoestima em 

relação às suas capacidades intelectuais. No que diz respeito ao sentimento gerado por ser 

reprovado, observamos que os discursos giraram em torno da inferioridade e de seus fí-

sicos, para os alunos “Quem repete, é burro” e possuir alta estatura e o corpo mais de-

senvolvido do que os outros, é sinônimo de incapacidade cognitiva. Novamente consta-

tamos que para os discentes os professores os consideram limitados na aprendizagem. A 

escola foi mais uma vez relacionada com uma prisão, para os entrevistados o padrão exi-

gido pela escola se associa com a figura de um “nerd”, descrito como: sujeito quieto, 

inteligente e estudioso, características estas que não se assemelham a eles. O sentimento 

em relação às suas aprovações foi de novo explicitado através da metáfora “empurrar”, 

que utilizam para se referirem a aprovações automáticas e sem êxito. 

 

Comparação entre os dados das turmas. 

        

          Durante esta fase percebemos a turma dos maiores um pouco mais interessada em 

participar efetivamente do estudo. Questões como a estrutura escolar foram pouco perce-

bidas no discurso dos menores, enquanto os maiores reforçaram a ideia da depredação 

estrutural da escola atuar como desestimulante no processo de ensino-aprendizagem. 

          Um ponto em comum no diálogo com as turmas diz respeito ao relacionamento 

professor-aluno, ficaram nítidas através das expressões dos discentes de ambas as turmas 

que as falas dos docentes reforçam e marcam o lugar de exclusão destes alunos. 
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        Observamos que a reprovação para os estudantes da Turma 1 (sexto/ sétimo anos) 

representa perda da turma, quebra dos laços de amizade, porém para a Turma 2 (oitavo/ 

nono anos) a simbologia da não aprovação diz respeito à falta de capacidade. 

         Com o término da ETAPA I do estudo foi possível elencarmos pistas a respeito do 

objeto de pesquisa e para a condução das entrevistas. Os resultados obtidos na ETAPA I 

contribuíram para decidirmos as direções que iríamos tomar durante as interlocuções in-

dividuais.  

 

3.2.4 – ETAPA II– fase 1: Entrevista semiestruturada. 

 

              As entrevistas individuais pertencentes à ETAPA II foram calcadas na realidade 

do cotidiano escolar vivido pelos alunos, esta se constitui em duas fases: sendo a primeira 

baseada em entrevistas semiestruturadas, guiadas por um pré-roteiro com o intuito de 

desvendar a função social da escola para os sujeitos e de conhecer um pouco da história 

acadêmica dos mesmos, a segunda fase foi fomentada através de cenários, compostos por 

três estórias que fazem e fizeram parte da realidade de vida dos estudantes. 

Em um primeiro contato com os alunos pretendíamos desvendar como os alunos conce-

biam os motivos pelos quais estavam participando do programa. Todos alegaram que es-

tavam na Aceleração de Estudos porque haviam sido reprovados, foi explícito como estes 

se culpam por estarem em tais condições, eximindo a responsabilidade social e da escola 

na colaboração para o baixo desempenho dos mesmos. As razões foram diversas como: 

falta de interesse dos conteúdos, incapacidade na resolução e compreensão do que é leci-

onado, preguiça, baixa assiduidade, mau comportamento, companhias, dificuldade na lei-

tura/escrita e vergonha em pronunciar dúvidas.   

          Através do contato particular com os estudantes constatamos evidências nos diálo-

gos no que se refere à falta de crença em suas capacidades intelectuais. Tais certezas são 

exemplificadas por suas reprovações e pertença ao projeto.     

      Ao lembrarem a respeito das reprovações que vivenciaram, ficou explícito como essas 

na maioria das vezes ocorreram na segunda etapa do Ensino Fundamental, destacamos o 

sexto ano como marca de uma trajetória de insucesso, pois a maioria dos entrevistados 

repetiu esse ano. 

       Ao refletirmos a cerca da trajetória escolar vivenciada por estes alunos encontramos 

questões comuns entre os estudantes de ambas as turmas. Tal reflexão nos permitiu des-
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vendar a partir de qual momento, “quando” os mesmos perceberam que tinham de difi-

culdade em aprender, tal fato contribuiu para estudarmos a gênese das representações em 

torno do objeto de pesquisa e como essas representações se formaram. Segundo os alunos 

a descoberta se revelou através de algumas ocasiões presentes no dia-a-dia de uma sala 

de aula, como por exemplo: baixo desempenho em avaliações, situações de leitura oral 

para a turma, a comparação da atitude satisfatória dos demais alunos da turma perante a 

execução das atividades solicitadas pelo professor e à localização da carteira na sala de 

aula (próxima ao professor). Compor as Classes de Aceleração, participar do Laboratório 

de aprendizagem (reforço) e ser reprovado também foram situações indicadas como re-

veladoras de suas capacidades.  

 

 “Quando os outros conseguiam fazer as coisa e eu não sabia, aí eu ficava 
irritado e fazia bagunça”(S21). 
 
 “É, mas no quinto também, porque a professora chamava a minha atenção e 
me colocava colada na mesa dela e ficava me explicando, aí ela me tirou do 
meio das pessoas e só me colocava do lado dela” (S26). 
 
 “Ah, nem lembro. Isso tem muito tempo. Eu via as pessoas, a professora fa-
lava faz aquele negócio que vale ponto, ela passava e não explicava, aí todo 
mundo fazia e eu não fazia” (S8). 
 
“Foi há pouco tempo. Eu vi que todo mundo fazia as coisas e eu não conseguia 
fazer” (S28). 
  
 “Foi quando eu comecei a fazer o projeto de Aceleração. As pessoas zoam 
quem está na aceleração. Ah, falam que vão chegar primeiro, que nós vamos 
ficar agarrado, atrasado um tempão. Todo mundo fala isso no caso. Isso me 
deixa triste” (S30) 
 
 “Foi quando me colocaram no laboratório de aprendizagem. Foi antes do 
sexto, eu era pequeno. Lá tem aula com menos pessoas, não são todos da turma 
que fazem só quem tem dificuldade”(S31).  
 
 “Quando tomei 4 em uma prova”(S6). 

 

Resultados-Turma 1: sexto/sétimo anos 

 

           Ao iniciarmos as entrevistas nos atentamos à descrição dos dados pessoais do in-

divíduo. Em seguida, questionávamos aos alunos que ano ele estava cursando na escola, 

no momento em que o sujeito relatava sua pertença a Classe de Aceleração, solicitávamos 

que os mesmos explicassem o que era o programa e o motivo pelo qual compunham o 

mesmo. 
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Os alunos das turmas de sexto/sétimo anos pautaram suas explicações para a não 

aprovação a partir de suas dificuldades cognitivas e maus comportamentos, a brincadeira 

apareceu como desculpa para o insucesso. 

         Captamos que as questões indisciplinares são justificadas a partir da necessidade de 

brincarem e da carência de suas aprendizagens, segundo eles a bagunça ocorre porque 

não são capazes de acompanhar a matéria, portanto para não ficarem à toa, conversam 

uns com os outros.  

 “Ah... sei... não...! Acho que é assim, porque eu tava meio ruim no sexto ano, 
aí me passaram para aceleração. Pra ver se melhora. Ruim na leitura e em 
escrever... eu fazia muito bagunça, subia em cima da mesa, em cima da ca-
deira, não sabia nada mesmo” (S41). 
 
Repeti porque eu não queria nada, eu ficava brincando em sala de aula. Só 
queria brincar...tava muito difícil a matéria” (S22). 
 
 “Repeti porque eu fazia muita bagunça. Eu repeti o quinto e o sexto. Eu ficava 
confuso e ficava irritado, aí fazia bagunça... Confuso em saber as coisas”(S 
21). 

 
 “Eu estava desinteressado, não queria saber de nada. Foi assim, no primeiro 
ano.... eu sempre estudei em colégio público, sempre, a minha vida inteira foi 
em colégio público, aí eu cheguei lá nessa escola particular e não sabia de 
nada, porque em colégio público, mesmo que você não saiba nada eles te pas-
sam, assim é em colégio público. Eu cheguei no sétimo ano sem saber nada, 
eu não sabia fazer conta de dividir. Era falta de sabedoria também, mesmo eu 
estudando, chegava na hora da prova dava um branco” (S1). 

 
 “Ah, eu não sou muito bom não. Eu não sou bom de ler não. Eu tenho difi-
culdade em ler. Eu acho um bucado difícil” (S3). 
 
“Assim, no terceiro eu lembro mais ou menos, eu tinha dificuldade de ler e 
não gostava muito de ler, a professora também não gostava de mim, por isso 
eu repeti. Mas no terceiro eu não fazia bagunça, já no sexto eu fazia ...eu repeti 
mais foi por causa de Matemática. Eu não gosto de Matemática e tenho difi-
culdade, aí eu não fazia nada, ficava fora da sala. Nas outras aulas eu também 
ficava muito para o lado de fora” (S37). 
 
“Porque tava muito difícil, eu não tava acostumado, no quinto ano as coisas 
eram mais fáceis, chegou no sexto eu não compreendia o que era dado. Eu não 
sabia as coisas” (S9) 
 
 
 

             Ao analisarmos individualmente a indagação “O que era a Turma de Acelera-

ção?” realizada anteriormente na ETAPA I do estudo, confirmamos o que fora captado 

durante a imersão. Observamos a frequência do verbo “ajudar” nas explicações  dos alu-
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nos do sexto e sétimos anos, o programa segundo eles contribui para suas vidas. Os estu-

dantes menores discorreram os argumentos em afirmações calcadas no benefício de recu-

perar o tempo perdido. 
  

“Aceleração é uma série que te ajuda a fazer dois anos juntos. Serve para 
ajudar as pessoas a não ficarem muito atrasada no estudo” (S6). 
 
“É porque pela a minha idade eu não podia ficar no sexto, então eles me colo-
caram nessa turma para mim acelerar, aí depois o invés deu fazer oitavo e 
depois nono, eu vou fazer oitavo e nono juntos e já vou para o primeiro ano. 
Vou fazer 14 anos e imagina..14 anos no sexto ano!, aí não dá! Então eles me 
deram essa oportunidade pra mim acelerar mas se eu repetir de ano já era” 
(S16). 
 
 “É porque ano passado eu repeti e agora eu tenho que fazer dois anos em um 
ano para me ajudar. Acho que pra me passar de série mais... é pra mim ficar 
na minha faixa de idade. Pra eu não perder mais um ano”(S26). 
 
 “É porque você faz duas séries juntas. Porque eu repeti, aí eu tenho que fazer. 
Para não perder, para ir mais rápido, para aprender”(S22). 
 
 “Se repetir duas vezes aí você pode recuperar pela aceleração, eu repeti o 
sexto duas vezes” (S4). 
 

            Comprovamos a partir dos questionamentos “Quais são as suas lembranças de 

escola? Quando eu falo em escola, o que vem a sua cabeça?” que estas são de modo geral 

sempre ligadas a assuntos que envolvem relações afetivas, ou acontecimentos significa-

tivos para os entrevistados, as recordações dos sujeitos e suas associações foram poucas 

vezes relacionadas à aprendizagem.  Identificamos que para os alunos menores suas me-

mórias estão ligadas as festas, brincadeiras e amizades. 

 
“Ah...no quinto e no quarto quando a gente brincava, ria, se divertia. Agora é 
só escrever” (S41) 
 
 “Quando tinha um parquinho atrás da quadra e eu ficava brincando lá eu e 
meus colegas. A gente brincava de polícia e ladrão” (S4). 
 
 “Ah...tinha muitas festas....festa junina. Lá eu tinha muitos parentes, família 
por parte de pai...aí eu gostava”(S2).  
 
 “Ah, uma coisa boa foi quando a professora de Matemática que deu aula para 
nós no ano passado veio aqui. Ela veio aqui só pra ver a gente. Antes dela eu 
não queria saber de nada, das aulas, aí ela sentou comigo e eu comecei a pres-
tar atenção” (S26). 
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            Entendemos que os alunos do sexto/sétimo anos embasam os argumentos do não 

êxito escolar em suas dificuldades de aprendizagem e em torno da necessidade que pos-

suem de brincar. Reafirmamos através das entrevistas com essa turma que o objetivo do 

projeto para eles está assentado em benefícios. Ao descreverem os momentos marcantes 

vivenciados por eles na escola, observamos a importância da brincadeira para os mesmos. 
 

Resultados-Turma 2: oitavo/ nono anos 
 
 
         Após o contato inicial entre entrevistador e entrevistado constatamos que os alunos 

do oitavo e nono anos basearam suas justificativas em relação à reprovação em torno do 

outro: ou em uma escolha errada de amizade, ou no fato de suas famílias precisarem que 

os mesmos trabalhassem. 

          Percebemos que de acordo com os sujeitos suas frequências nas aulas foram insufi-

cientes para aprovação. Tais aspectos podem se relacionar com a realidade social em que 

vivem. Alguns alegaram que às vezes precisavam ficar em casa para cuidarem de seus 

familiares, ou que necessitavam de trabalhar, outros discorreram que os responsáveis 

saiam para trabalhar muito cedo e que perdiam o horário da escola, constatamos também 

alunos que inventavam condições relativas à saúde para ficarem em casa. 
 “Ficava sem fazer nada e na outra semana ia na casa do meu pai. No final do 
ano eu comecei a faltar muito, aí não passei por causa disso. Eu inventava que 
tava passando mal”.(S20) 
  
 “Porque eu faltava muita aula, às vezes o despertador não despertava. A mai-
oria foi o despertador, mas às vezes eu fingia que passava mal também”(S 4). 
 
 “Porque a minha mãe precisa de mim. Assim a minha vó não anda, aí eu tenho 
que ajudar e tenho os meus irmão para cuidar dentro de casa. Ah, quando  cha-
maram a minha mãe na escola eu já sabia que eu ia repeti. Mas não adianta 
nada o serviço que eu faço dentro de casa não justifica as minhas falta. Mas 
tinha momento que eu queria ficar dentro de casa, mas tinha momento que eu 
queria vir para a escola, mas não podia porque tinha que ajudar a minha 
mãe”(S24).  
 
 “Por causa do trabalho. Eu trabalhava, aí chegava no outro dia não aguentava 
levantar. Porque lá em casa não dá pra ficar muito parado não. É muito irmão, 
são seis mais novos do que eu, então eu tenho que ajudar e isso desfalcou a 
minha frequência escolar” (S23). 
 
 “Não, quando eu fico em casa a minha mãe me põe para arrumar as coisas, já 
que eu não quis ir para a aula. Ela põe eu para cuidar da minha vó, lavar roupa” 
(S26). 
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      O termo “eu ia na cabeça dos outros” esteve constante nos diálogos dos maiores 

como motivo de suas reprovações. Para certos estudantes suas condutas nas aulas eram 

indesejáveis porque seguiam o comportamento de alunos “ruins”. 
  

“Não, eu repeti mesmo porque eu fazia muita bagunça, sabe? Porque eu acom-
panhava a cabeça dos outros sabe? Aí saía o boletim e eu vi no que deu” (S2). 
 
Muita companhia. Companhia errada, sabe? Eu andava com gente errada e 
não escutava os outros falando comigo. E fui ver agora no que deu”(S30) 
  
 “Ah, muita bagunça. Eu não prestava atenção na aula. Porque eu ia pela ca-
beça dos amigos, acompanhava eles”(S14) 
 
 “Porque eu olhava assim e ninguém fazia e então eu não fazia. Era por pre-
guiça mesmo. Aí eu vi que quando eu concentro eu consigo. Eu não prestava 
atenção nas coisas, aí não queria nem fazer porque não sabia” (S32). 
 
 “Repeti duas vezes o sexto, foi por causa de muita bagunça. Antigamente eu 
também era muito sem cabeça, eu não tinha respeito e acompanhava a cabeça 
dos outros. Ah, assim, o pessoal fazia, aí eu entrava no meio, o que era ensi-
nado era muito chato, eu tenho um bucado de dificuldade e tem vez que eu 
não prestava atenção aí piora”(S36).   
    

         Averiguamos a frequência do verbo “adiantar” no discurso dos alunos maiores, su-

gerimos que um sinônimo aplicável para o caso, seja a ação descrita pelos sujeitos: “em-

purrar”. As interlocuções apontam que para os alunos essas classes possuem o caráter 

limitado de conclusão de  determinada etapa escolar. As explicações dos maiores sugerem 

uma ótica crítica em torno do programa e de sua funcionalidade. Os alunos ao discorrerem 

a respeito das Classes de Aceleração questionaram a inabilidade do tempo para conclusão 

dos conteúdos, caracterizaram as matérias como inferiores aos anos regulares.  
 “Ah, eu não sei explicar não, mas é assim: quando eu tava no oitavo eu repeti 
por causa de briga. Aí eles não quiseram me colocar no oitavo normal e me 
colocaram na aceleração. Ah, é para adiantar mais a pessoa. Tipo eles não 
quer que nós passa pelo nono ano, quer que nós vamos já direto para o pri-
meiro. Isso não é bom porque tem que passar matéria do oitavo e nono e às 
vezes não passa tudo. Tipo até agora foi oitavo e no meio do ano vai começar 
a ser nono. Não dá tempo de passar tudo”(S27) 
 
 “Ah, é aceleração. Eles passam uma matéria mais fácil e adiantada para a 
gente. Ah, é fácil, sabe? Mas tipo assim, eu acho que no primeiro ano vai ter 
muito mais e pra mim vai dificultar muito, porque vai matéria que a gente não 
aprendeu e a gente não vai saber. Tô aqui porque eu repeti o ano passado e o 
ano retrasado também”(S30)  
 
 “Ah, assim, são matérias mais fáceis, não passa todo conteúdo que é pra pas-
sar no ano” (S34). 
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 “É dois anos em um só, oitavo e nono, divide as matérias, até o meio do ano 
é o oitavo e depois do meio do ano será o nono. Porque eu repeti e fiquei 
atrasada, e já empurraram nós, aí a gente fez essa aceleração. Ah, seria assim 
“não quero saber mais de você também não, vai embora!” você nem aprende, 
sabe? E passa de ano. Eles vão te empurrando, a matéria que você fica com 
dúvida e já passa pra outra, não tem lógica, você não aprende nada.”(S36). 
 
 “ É para ajudar. Às vezes eu acho que é para ajudar e às vezes eu acho que é 
para atrapalhar. Igual Geografia a matéria tá muito atrasada”(S39) 
 
 “É assim eles tão meio que querendo tirar do colégio quem está com idade 
avançada, para ficar tudo na idade padrão. Eles falam que ajuda, mas ao 
mesmo tempo que ajuda atrapalha um pouco, porque tipo assim, eles tem que 
dar duas matérias num ano só e então tem coisa aqui que a gente nem estuda.  
A filha da minha professora aprendeu o que a gente tá aprendendo lá no quinto 
ano” (S40) 
 

               No que diz respeito às recordações de escola, constatamos que os maiores além 

de citarem os relacionamentos que ali construíram, descreveram conjuntamente situações 

ligadas aos sentimentos de pertença e aprovação do grupo.  

 
 
 “Ah, no dia que eu inventei um negócio da rifa. É porque teve uma rifa da 
páscoa, aí eu dei a ideia de fazer uma rifa de maquiagem, conversei com o 
diretor e ele deixou, aí nós fez os papelzinho, a rifa era para ajudar a escola. 
Eu ajudei a fazer o sorteio. Eu adorei. Agora eles fizeram tudo de novo. Eu 
ajudei, porque todo mundo apoiou, eu me senti valorizada. Eu que montei a 
cesta. Eu fui de sala em sala mostrando a cesta”(S28). 
 
 “Quando eu sofri um acidente, eu pensei assim que o colégio não ia me ajudar 
em nada, mas o colégio me ajudou bastante. O colégio me mandava as provas 
em casa, os meus colegas iam lá em casa e me passavam a matéria. Ah, fiquei 
triste, eu pensei que ninguém ia vir me ajudar e ninguém se importar. E na 
hora que vi, um monte de gente veio me ver, ganhei cesta da escola, a profes-
sora veio me ver e ganhava tudo que passava na aula, os amigos traziam para 
mim” (S30). 
 

 

           Foi notável o deslocamento: eu – outro, em relação à culpabilidade das reprova-

ções dos maiores. De alguma forma a responsabilidade pela falta de êxito estava calcada 

no outro e não no sujeito. Novamente percebemos com nitidez a postura crítica dos alunos 

em relação à funcionalidade dos programas de progressão continuada.  

 

Comparação entre os resultados das turmas  
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          No que diz respeito às justificativas explanadas pelos sujeitos em relação às suas 

reprovações encontramos divergências no discurso das turmas. Os alunos do sexto/sétimo 

anos apresentaram como causas, suas dificuldades em relação aos conteúdos ministrados 

e a necessidade de brincarem. Enquanto os estudantes pertencentes ao oitavo/nono anos 

transferem suas justificativas para o outro.  

        A finalidade do programa é concebida de forma diferenciada entre os estudantes 

maiores e menores. Uma vez que para o primeiro grupo (Turma I), o projeto objetiva 

ajudá-los e para o segundo grupo (Turma II), serve para expulsá-los da escola. 

      Constatamos apontamos em relação a falta de frequência escolar apenar nas falas dos 

alunos da Turma II, o que de certa forma sugere o período em que os alunos começam a 

se ausentarem do âmbito escolar. 

         

3.2.5 -  Etapa 2 – fase 2: Cenários  
 

     A segunda fase da ETAPA II foi calcada na construção de cenários, esta oportunizou 

aos entrevistados que dialogassem a respeito de seus sentimentos através de uma perso-

nagem, com isso deslocamos os mesmos da figura principal o que traduziu em  resultado 

satisfatório em torno do objetivo. Percebemos que os alunos iniciavam suas interlocuções 

na terceira pessoa (ele), ou seja, referiam-se ao outro, porém como as situações explicita-

das eram semelhantes às trajetórias vividas por eles, finalizavam as indagações na pri-

meira pessoa (eu).  

 

Cenário 1. 

 

      Após a interlocução da estória e ao prosseguirem com o relato percebemos o que de 

fato representa o programa para os entrevistados. Encontramos semelhanças em dados 

revelados anteriormente, o que contribuiu para tornar o resultado da pesquisa pontual em 

suas afirmações.  

 

Resultados-Cenário1 - Turma 1: sexto/sétimo anos. 
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      Em uma situação inicial os alunos descreveram o que a protagonista observou ao abrir 

a porta da classe, após análise das falas identificamos que para os interrogados a Acele-

ração é o lugar de pessoas com dificuldades na aprendizagem e repetentes, porém o pro-

jeto os fez enxergar que outras pessoas também possuem dificuldades na escola, tal fato 

os conforta e contribui para o sentimento de pertença no grupo. 
 
 “Ele viu um monte de alunos que também tinham sido reprovados e que ti-
nham dificuldade. Ele teve uma surpresa. Os alunos também tinham dificul-
dades” (S1).  
 
 
 “ Todo mundo bagunceiro. Alguns eram bons, outros nem ligavam. Todos 
com dificuldade. Ele também tinha dificuldade, ele se sentiu bem, porque não 
era só ele” (S20).  
 
 “Ele viu que tinha muita gente lá dentro que tinha a mesma dificuldade do 
que ele e que queriam recuperar o ano. Ele se sentiu menos mal, porque ele 
não ia ser o único meio sem ler. Antes ele se sentia mal, porque ele era o único 
que não sabia ler da sala dele. Ele chegou no sexto por  ponto de conceito, 
caderno completo” (S4). 
  
 “Eu acho que ele entrou na sala e viu os colegas dele. Colegas igual a ele. 
Eles tinham dificuldade de ler e escrever. Ele se sentiu bem porque aí ninguém 
vai falar com ele que ele é burro e que não sabe de nada, porque ele vai apren-
der. Porque é uma sala especial para quem tem dificuldade” (S16). 
  
 

       Outro ponto positivo revelado pelos alunos durante esta etapa das entrevistas foi em 

relação à dedicação especial do professor para suas aprendizagens. Quase a totalidade das 

declarações discorreu para a postura diferenciada dos docentes dessas salas em compara-

ção ao que vivenciaram anteriormente. Concluímos que a atitude identificada pelos estu-

dantes vem de encontro à metodologia exigida para a aplicação do projeto.  
 

 “Os professores eram mais rigorosos, mais exigentes, para deixar os alunos 
brilhantes para seguirem pra frente. Eram bons mais ao mesmo tempo mais 
duros para forçar o lado inteligente deles” (S9). 
 
 “Ah, ela era uma professora boa que ficava ensinando, ficava em cima dele, 
ficava cobrando. Ela era melhor. Ela ficava ensinando, a outra não era assim 
“não quer fazer não faz” e essa ficava em cima” (S21). 
 
 “Acho que eles eram também próprios para dar aula para essa turma. Tipo 
professor próprio para ensinar a ler. Eu acho que eles dão mais atenção. Eles 
colocaram ele numa turma porque sabiam que ele tava precisando, porque no 
outro ano eles nem perceberam, nem viram que ele não sabia ler direito” 
(S16).  
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        A metáfora “fui empurrado” utilizada anteriormente pelos alunos da Turma II como 

sinônimo de referência para aprovações sem o domínio do conteúdo apareceu pela pri-

meira vez no discurso dos sujeitos. No instante em que se referiram ao menino da estória 

eles consideravam que as reprovações da personagem no sexto ano ocorreram em conse-

quência às falsas aprovações anteriores, assim como aconteceu com os mesmos. 

  
“Sei como é ele foi passando de ano sem saber ler e escrever. Eu passei de ano 
sem saber, eles me empurraram.  Em prova eu deixo tudo em branco e a 
maioria dos alunos faz tudo. Eu fico triste com isso, mas alguns alunos passa 
sem ter nota. Isso acontece porque é pra eles ganhar dinheiro”(S8). 
 
“Eu cheguei no sexto sem saber ler direito, igual esse menino aí, eu fui em-
purrado” (S22). 
 
“Lá em casa todo mundo fala que só passo empurrado” (S9). 
 
 

       Ao finalizarmos essa fase questionamos aos alunos se a personagem da estória havia 

conseguido passar de ano, todos os sujeitos argumentaram que a mesma havia sido apro-

vada. Quando perguntado para qual ano o indivíduo da estória teria avançado,  todos dis-

seram que o aluno dirigiu-se para o oitavo e nono anos de aceleração, ou seja, uma vez 

na aceleração, sempre na aceleração.  

     Percebemos que para os entrevistados a Aceleração é composta por alunos repetentes 

e com dificuldade de aprendizagem, porém essas características contribuem para que os 

mesmos sintam que fazem parte do grupo. Os alunos descrevem o projeto como impor-

tante para suas aprendizagens, uma vez que os professores se preocupam com as especi-

ficidades de cada um e ensinam mais. Constatamos que a ilusão de contribuição do pro-

cesso de aprovação automática no qual vivenciaram na escola começa a ser concebida de 

forma crítica por alguns. 

 

 

 Resultados-Cenário 1 - Turma 2: oitavo/nono anos. 

 

          Ao analisarmos os dados obtidos através da primeira estória, constatamos similari-

dades com as concepções dos alunos da Turma 1. Segundo os sujeitos da Turma 2 a Ace-

leração de estudos é composta apenas por  alunos com dificuldades cognitivas e reprova-

dos. Detectamos que questões relacionadas à faixa etária dos alunos são consideradas 



81 
 

relevantes para os maiores, ser semelhante no tamanho e na idade é visto de forma signi-

ficativa. Foi perceptível que os sujeitos se identificavam com as características dos inte-

grantes da classe, o que de certa forma traz um consolo para os mesmos no sentido que 

se torna perceptível à dificuldade do outro, sendo assim concebem que não estão sozinhos 

nesse processo. Percebemos o projeto como algo que contribuiu para o sentimento de 

pertença na turma. 

  

 “Porque ali tem gente igual a ele, mais parecida com ele, na sala onde tava 
todo mundo na idade certa, que tem inteligentes e faz tudo certinho, ele não 
conseguia, como ia encaixar uma peça que é totalmente diferente? Gente que 
passou pelas mesmas dificuldades dele. Aqui igual na aceleração todo mundo 
se ajuda, um passa a resposta pro outro, a gente faz tudo junto, igual antes da 
aceleração às vezes ele ficava perdido, mas se ele encontrar pessoas como ele, 
ele vai comunicar com todo mundo e a comunicação é muito boa” (S40).  
 
“Eu acho que sim, porque ia ser melhor para ele aprender assim com pessoas 
do tamanho dele, porque com pessoas da turma que ele repetiu ia ser menor 
do que ele e ele ia se sentir mal, o mais velho da turma, aí ele já não sentia 
isso” (S32).  
 
 “Ele viu que as pessoas que estavam lá tinham a mesma capacidade do que 
ele e que essas pessoas por algum motivo tinham repetido de ano. Então se 
eles repetiram igual a ele, poderiam entender ele. Igual quando eu ficava den-
tro de sala eu achava que ninguém tinha repetido e eu me sentia inferior e na 
aceleração eu não me sinto assim, porque tem pessoas que repetiram e que 
tem a mesma idade do que eu” (S39). 
 
 “Viu que tinha muita gente da idade dele, viu uma turma grande , tipo assim 
ele viu que a mesma dificuldade que ele tinha, várias pessoas tinham. Ele ficou 
aliviado, porque não era só ele”(S2). 

 

 

           Nas declarações dos maiores apreendemos que alguns entrevistados não julgavam 

as práticas de seus professores diferentes dos anos anteriores, consideração imperceptível 

nas locuções dos menores. A ação “ir até a mesa do aluno para tirar dúvidas” foi por 

diversas vezes narrada como algo incentivador na aquisição de seus conhecimentos.  
 

 “...ela abriu a porta e pensou, aqui eu vou aprender a ler, coisa que ela não 
tava conseguindo. Ah...parece que a professora ensina mais né? Tipo assim, 
vai falando mais da sua dificuldade”(S41). 
 
“Eu não sei falar disso não, sei disso por causa da minha melhora, eu mesmo 
não estava acreditando que eu podia, porque eu escrevia um texto antigamente 
o professor falava “tá errado e isso, isso”, mas também não falava o certo. Não 
tinha uma atenção, aquela preocupação: nossa ele não tá aprendendo. Hoje 
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não, tem gente na sala que tem dificuldade o professor vai na mesa e explica, 
se tiver que ir cinco vezes ele vai e passa cinco vezes. Eu tô vendo isso”(S 23).  
 
 “Alguns legais, mas alguns não explicavam a matéria também, eram a mesma 
coisa de antes. Esses que explicava chamavam ele, chamavam a atenção 
quando ele não tava prestando atenção, sei lá...se importavam com ele” (S26).  
 
 “Uns ensinavam um cadinho, outros não” (S14). 
 
 “A maioria era bom e tinha uns dois ruim. Tinha uns que era mais rápido para 
você aprender a matéria e tinha uns que era difícil. Tinha uns que explicavam 
diferente e melhor para você aprender. Eles procuravam explicar do jeito mais 
fácil possível para ajudar os alunos a entender” (S32). 
 
 

          Durante a história explicitamos que a personagem possuía muita dificuldade de 

aprendizagem, porém mesmo assim ela havia conseguido alcançar o sexto ano sem ne-

nhuma reprovação. Quase a totalidade dos alunos identificou essa parte do cenário como 

pertencente a sua trajetória escolar. Notou-se que este sentimento é mais presente nos 

maiores, estes sujeitos utiliza a metáfora “empurrar” para se referirem às suas aprovações. 

Sugerimos que na percepção dos alunos eles são admitidos na série posterior sem mérito, 

o que de fato coadjuva com suas inseguranças. 

 

“Eu já senti que fui empurrada, sabe, passei sem saber. Foi no sétimo 
ano. Eles não queriam que eu ficasse mais na escola, não queria que eu 
repetisse, então me passaram para sair da escola. Ah, eu não sei. Eu 
queria ter repetido para aprender tudo de novo” (S27). 
  
 “Eu já passei empurrada, passei sem saber algumas coisas sabe? Mi-
nha tia às vezes até estranhou de eu ter passado sem ter sabido muito a 
matéria” (S28). 
  
 “Eu já senti que eu fui empurrada, passei sem aprender, uma vez que 
eles me passou do sexto ano e eu não sabia nada” (S29).  
 
 “Eu já senti que me passaram sem saber, eu fui empurrado. Foi no 
sexto ano, a professora de matemática passou todo mundo sem saber, 
parece que ela não queria mais dar aula pra nós por causa da bagunça. 
Aí eu passei sem saber”(S32). 
 
 “Eu acho que aqui na escola nós somos empurrados, passamos sem 
saber, porque eu não sei. Porque eu não fazia quase nada e passei. Eu 
fui empurrado. Ah, pra gente sair mais rápido daqui”(S33). 
  
 “Eu já senti que fui empurrada, passei sem saber nada. No ano pas-
sado, porque tipo assim, eles falaram com a gente que aceleração não 
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repete, aí eu não sei, porque no ano passado ninguém fazia nada e pas-
sou. Sim, acho que todos esses anos eu passei sem aprender, eu me senti 
empurrada”(S38). 
  
 “Eu me senti empurrada no ano passado para esse ano. Eu passei com 
muita dificuldade em Ciências e é a matéria que eu mais preciso de ter, 
ainda mais no ano passado que era corpo humano, porque eu quero cur-
sar fisioterapia, aí eu não consegui entender várias coisas. E ano pas-
sado tava muito complicado e acaba que a professora vai no ritmo da 
turma, se a sala está progredindo ela vai se não está ela não vai para 
frente. Acho que sim. Igual no ano passado porque eu era a única que 
ficava quieta na sala eu ganhava ponto por ficar quieta. Eu cheguei a 
fechar o trimestre porque eu ficava quieta. No sexto é mais difícil, lá 
você já pode repetir, não tem como escapar”(S39). 
  
 “Eu sei como é ser empurrado, tem gente no oitavo e nono que não 
sabe ler até hoje. Eu acho que sim, em matemática, por exemplo tem 
muita coisa que eu não sei até hoje, igual a professora falou agora lá na 
sala “presta atenção que eu vou explicar uma vez só, depois não vou 
explicar mais não” eu acho que a obrigação dela é explicar até o aluno 
aprender”(S40).  
 

       Quando questionados a respeito da aprovação da personagem da estória, apenas um 

sujeito argumentou a respeito de reprovação, justificando o insucesso da personagem 

como consequência do excesso de aprovações automáticas. Assim como para os menores 

o protagonista da estória permanece na Turma de Aceleração no ano posterior. 

           De uma maneira geral os dados obtidos são similares aos dos alunos da Turma 1. 

Assim como para os menores, segundo os sujeitos da Turma 2, o projeto é lugar de aluno 

reprovado e incapaz de aprender, porém tais características se associam as particularida-

des de cada sujeito, o que é benéfico para se sentirem incluídos na classe. Os alunos pon-

tuaram a importância de possuir a mesma idade e a mesma estatura dos componentes de 

sua turma. Os sujeitos novamente utilizaram da metáfora “ser empurrado” para justifica-

ram as aprovações automáticas do protagonista da estória, salientamos a força desta re-

presentação para a Turma 2. O verbo “empurrar” é sinônimo de  atitude que exige força 

e muitas vezes relacionado à agressão, se transportarmos tal simbologia para a conduta 

da escola perante os alunos com dificuldade de aprendizagem chegaremos a conclusão 

que tal ato é perverso e injusto com as crianças.  

 

 

Comparação entre os resultados do Cenário 1. 
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          Ao analisarmos os resultados do Cenário 1 entre as turmas, encontramos divergên-

cias e recorrências. Como ponto comum, observamos as características do estudante das 

Turmas de Aceleração. Na concepção dos discentes o projeto é composto por alunos re-

petentes e com dificuldade de aprendizagem. Todos os discentes identificaram de forma 

positiva a presença de alunos com dificuldade em suas salas, tal fato contribui para sua 

identificação com o grupo. 

      A divergência constatada se refere à atenção dos professores. Segundo a opinião dos 

alunos da Turma 1 os professores exercem um trabalho diferenciado do que eles vivenci-

aram anteriormente, porém os sujeitos da Turma 2, não concordam que são todos os do-

centes que ministram as aulas de maneira diversificada.  

      Questões físicas foram descritas pelos estudantes maiores como algo positivo do pro-

grama, ponto este não identificado pelos menores. 

      A metáfora “ser empurrado” permaneceu forte no discurso das turmas de oitavo/nono 

anos, percebemos de forma tímida, que alguns alunos do sexto/sétimo anos começam a 

utilizar a metáfora como sinônimo para à aprovação automática vivenciada por eles na 

escola. 

 

   Cenário 2. 

       Ao relatarmos o segundo cenário tínhamos como objetivo identificar como os alunos 

projetam o futuro após participarem do programa, além de captarmos concepções a res-

peito da escola e de sua função social. 

 

Resultados-Cenário 2 – Turma 1: sexto/sétimo anos. 

    Uma primeira impressão captada ao ilustrarmos este episódio está relacionada às ques-

tões afetivas, quase todos os sujeitos descreveram o sentimento de felicidade no momento 

em que a protagonista reencontra seus antigos amigos de classe, segundo eles é “muito 

ruim ver todo mundo passar e só você ficar para trás”, através desta metáfora diversos 

estudantes relataram como às vezes a reprovação é concebida de forma negativa pelos 

mesmos. 

 
 “Eu acho que foi feliz, porque você tá lá estudando e seus amigos também. 
Aí seus amigos passam e você não passa, e você fica lá assim “não passei de 
ano”. E os amigos vai indo e quando encontra é uma sensação feliz”(S25). 
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 “Ela ficou alegre porque conseguiu voltar com a turma. Porque quando ela 
repetiu no sexto ano ela ficou triste, porque não tinha mais amigos. Quando 
eu repeti eu fiquei muito mal, me desanimou”(S8). 
 
 “Ela se sentia incapaz de acompanhar os colegas e foi ficando para trás. Ela 
ficou feliz em rever os amigos. Os amigos ficaram curiosos e felizes, por ela 
ter repetido todos esses anos que eles passaram e ela ainda conseguir chegar 
lá e pegar eles”(S14). 

 
 

      Uma marca curiosa e contraditória descoberta durante esta fase se revelou através dos 

argumentos positivos dos sujeitos menores em relação ao êxito do aluno pós-aceleração. 

Muitos descreveram que as personagens das duas primeiras estórias haviam conseguido 

aprender e que por isso o desempenho escolar melhorou. Ao projetarmos esses argumen-

tos para a trajetória dos sujeitos, percebemos que apesar de toda a conotação que as Clas-

ses de Aceleração possuem e que independentemente deles não se sentirem capazes e 

iguais aos outros, vemos que em algum período eles enxergam que assimilam mais do 

que antes, o que representa um progresso em relação a suas autoestimas.  
 

“Acho que ela teve mais facilidade. Porque ela fez anos repetidos, avançados, 
com mais matérias. Porque eu percebi que aqui na escola mesmo a matéria 
sendo mais fácil, tem mais coisa. Eu acho que ela ficou mediana., igual a to-
dos” (S1). 
 
 “Ela se saiu melhor. Porque ela fez aceleração, e aceleração ajuda muito. Não 
que os anos que ela passou antes não seja bom, mas a aceleração ajuda mais” 
(S9). 
  
 “Acho que foi bom e até aprendeu muito mais para chegar ali, para aprender 
o que não sabia. Acho que todos tiveram os mesmos resultados, porque agora 
eles tinham um nível de aprendizado bem maior” (S4).  
 
 “Eu acho que ela conseguiu fazer, porque ela não chegou até ali à-toa” (S5).  

 
 
        Através da segunda estória foi possível captar aspectos positivos referentes ao pro-

jeto “Aceleração de Estudos”. O primeiro tópico se refere ao retorno dos alunos reprova-

dos à sua classe de origem e o segundo diz respeito à expansão da crença dos estudantes 

em relação às suas habilidades intelectuais.  
 

Resultados-Cenário2 – Turma 2: oitavo/nono anos. 

          A Turma 2 descreveu assim como a Turma 1 a importância das relações afetivas 

na escola. O fato de o projeto possibilitar o retorno do aluno repetente para a sua classe 
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proveniente simboliza alegria para os discentes.  Os estudantes maiores descreveram a 

conotação ruim que a reprovação trouxe para a trajetória escolar deles.  

 
Ver todo mundo passando e você ficando para trás é a pior coisa. Ah, você 
fica pensando que é incapaz e fica se perguntando “por que eu não passei?”, 
passa mil coisas pela sua cabeça. Esse negócio de encontrar a turma vai acon-
tecer comigo, acho que ano que vem vou encontrar com a minha primeira 
turma”(S38). 
 
 “Eu já passei por isso de ficar para trás, eu fiquei muito triste porque eu fiquei 
em um lugar onde eu não tava confortável, eu tava acostumada com aquelas 
pessoas, aí você vai para uma sala diferente, é ruim, você só vê seus amigos 
na hora do recreio. Primeiro ela ficou feliz porque encontrou os amigos e se-
gundo ela não entendeu muito a matéria, porque era diferente, coisas que a 
turma tinha aprendido no ano passado ela não tinha visto, porque quando você 
faz aceleração não dá pra passar tudo, é metade, metade. Eu acho que ela che-
gou lá com dificuldades sim”(S39). 

 

        Quando questionados a respeito do que os outros componentes da turma pensaram 

sob o fato da personagem principal conseguir alcançar a classe, os alunos da Turma 2 

disseram que estes ficaram surpreendidos com a situação, o que nos fornece pistas em 

relação às crenças que os participantes julgam serem presentes nas representações dos 

demais estudantes da escola. Segundo alguns sujeitos da pesquisa a turma pensou que a 

menina da história só conseguiu atingir a classe originária porque foi empurrada.  

 
 “Ah, pensaram que ela passou empurrada. Porque parece que quem tá na 
aceleração passa empurrado. Porque tem uns, assim igual o meu irmão vai 
fazer 18 anos e tá no oitavo e nono, aí a escola quer passar para outro. É passar 
para não ficar na mesma turma muito tempo, é tirar a gente da escola. Ah, 
alguns aprendem, mas tem uns que são empurrados”(S26). 
 
 “Ah...não sei, pensaram, mas tipo assim, ela não era confusa? Como conse-
guiu vir pra cá?” (S41).  
 
 “Ah, todo mundo zoa. Fala “só ficou você pra trás, deu mole”, aí eu fico triste, 
né? Eles pensaram que empurraram ela também, porque eles fez em quatro 
anos e ela em dois. Pensaram que ela não sabia nada e o que ela estava fazendo 
ali”(S36).  
 
 “Ah, eu acho que eles pensaram “só voltou porque teve sorte, só porque fez 
aceleração”, eles pensam que quem tá aceleração é burro e que teve sorte de 
ser empurrado”(S40). 

 

        O sentimento de incapacidade na aprendizagem perante aos demais ficou novamente 

explícito no instante em que supúnhamos que a personagem havia recebido uma mesma 

prova que a turma, ao questionarmos aos entrevistados os resultados obtidos por ambas 
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as partes, apreendemos que em quase a totalidade das falas a nota da turma foi superior 

aos pontos obtidos pela aluna que frequentou a aceleração, o que nos leva a observar a 

descrença que os participantes da Turma 2 têm no programa e nos seus desempenhos 

quando comparados a estudantes que não frequentaram o projeto. As explicações dos 

alunos pontuavam em torno da escassez do tempo para a transmissão dos conteúdos e 

para as dificuldades dos mesmos.  

 
 “Ela deve ter tirado uns oito e a turma uns 10. Porque ela perdeu a maioria 
das matérias, porque fez aceleração e eles não, passaram direto” (S27). 
 
 “Ela tirou 5 e eles 10. Porque ela aprendeu menos. Quem tá na aceleração 
aprende menos” (S28).  
 
 “Ela tirou 5 e a turma 10. Porque eles eram mais inteligentes do que ela e não 
tinham feito aceleração” (S29).  
 
 “Ela tirou uns 4 e 3. E a turma uns 8 e 9. Porque a consciência deles desen-
volve melhor do que a dela, porque a aceleração não explica tanto igual a série 
normais assim” (S32) 

 
 

          Em síntese os alunos do oitavo/nono anos pontuam como benéfico do projeto o 

reencontro com a turma que frequentavam antes da primeira reprovação. Observamos no 

decorrer dos discursos a baixa expectativa que estes alunos possuem em relação ao pro-

grama e em relação a si. Na percepção dos alunos as Classes de Aceleração trazem pre-

juízos futuros para os mesmos. 

 

Comparação entre os resultados das turmas. 

 

                    Por intermédio do cenário 2 apuramos que para os alunos de ambas as turmas 

reencontrar os antigos amigos pertencentes às suas classes de origem é algo positivo para 

eles.   

                 Em relação à crença em suas capacidades intelectuais após frequentarem as 

Turmas de Aceleração observamos divergências nos discursos. Os alunos da Turma 1 

acreditam que o programa contribuiu para suas aprendizagens e que são capazes de obte-

rem um bom desempenho em turmas regulares, porém os entrevistados da Turma 2 pen-

sam que o programa os desfavoreceu, uma vez que os conteúdos foram dinamizados.  

 

Cenário3. 
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         O terceiro cenário contribuiu para que averiguássemos um pouco mais a função 

social da escola para os sujeitos da pesquisa. 

 

Resultados-Cenário 3 – Turma 1: sexto/sétimo anos. 

 

            Ao prosseguirem o episódio narrado, todos os sujeitos da Turma 1 discorrerem 

que ao abandonar a instituição escolar a protagonista perdeu as chances de ter um futuro 

melhor. Os discursos dos entrevistados apontam que segundo eles atualmente para con-

seguir um bom emprego é preciso estudar e que somente a escola poderá contribuir para 

que a realidade social deles se transforme, o ensino seria concebido como a chance de 

melhorarem suas vidas. Em algumas interlocuções observamos a presença do jargão 

muito comum em nossa sociedade “hoje em dia até para ser lixeiro tem que ter estudo”. 
 
 “Conseguiu emprego ruim. Assim, lixeiro. Ah, mas agora lixeiro precisa es-
tudar também! Pode ser emprego de varrer rua, ficar no sol quente” (S22). 
 
 “Ela não vai ser ninguém na vida, o futuro dela é um nada. Porque ela não vai 
ter um trabalho bom, porque eles vão pedir tipo uma anotação que os profes-
sores fazem do aluno na escola e ela não vai ter isso” (S4). 
  
 “Ah, fessora, ela ficou tipo assim, sem saber nada, né?  Ela ficou desiludida 
da vida, porque hoje em dia o estudo tá sendo tudo, né? É assim, igual agora, 
até pra ser gari tem que ter ensino fundamental” (S2). 
 
 “O futuro dela foi de muita dificuldade. Financeira, familiar. Porque assim se 
ela desistiu de estudar, ela desistiu da vida dela. Hoje em dia nossa vida está 
no estudo. Um salário bom tem que ter estudo. Meu tio para trabalhar numa 
obra não conseguiu porque ele tinha só até a terceira série! Pra mim ela teve 
muita dificuldade” (S23). 
 
 “Ela perdeu a oportunidade. Perdeu. Porque hoje em dia tudo o que for traba-
lhar precisa de 1 ano, 2 ano, 3 ano...Assim, todos os tipos de trabalho ultima-
mente, até um vizinho meu que era lixeiro precisou de ter estudo” (S1). 

 
       Apreendemos que para os alunos menores as questões relacionadas à identidade estão 

ligadas diretamente ao tipo de emprego que irão possuir. A fala do aluno S16 ilustra este 

sentimento presente no discurso da maioria dos entrevistados:  

 
“Ah, eu acho que quem não estuda, assim eu tenho uns primos que pararam 
de estudar e eles se arrependem muito. Igual o meu primo tá doido pra voltar 
estudar e eu perguntei para ele se ele pudesse voltar no tempo se ele ia para de 
estudar e ele disse que não, que ia se dedicar mais, porque sem o estudo você 
não vira nada, é um zé ninguém. Trabalha de bico, é bom ter os estudos e ter 
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uma profissão digna. Eu acho que todo trabalho é digno, mas ter uma profissão 
mais avançada, assim, um advogado ou um médico é melhor”.  
 

         Observamos que na concepção dos sujeitos não frequentar a escola significa se trans-

formar em “um nada”, como se o estudo fosse condição para a aquisição de uma identi-

dade. 

      Quando questionados a respeito de quais possíveis profissões a personagem  conse-

guiria atentamos para o fato de um grande número de sujeitos relatarem a profissão de 

faxineira como opção.  

 

Resultados-Cenário 3 – Turma 2: oitavo/nono anos. 

 

          Ao explanarmos o terceiro cenário para os alunos maiores, observamos que muitos 

discursaram que já pensaram em interromper os estudos assim como a personagem prin-

cipal da estória, os estudantes justificaram esse desejo relacionado ao excesso de repro-

vações que vivenciaram na escola.  

 
“Ah, eu tava cansado de repetir e queria parar de estudar, mas a minha mãe 
não deixou” (S38). 
 
“ Eu queria parar de estudar, mas não posso, até para ser lixeiro tem que ter 
estudo” (S 26). 
 
“Prefiro trabalhar do que estudar, mas minha mãe não deixa parar” (S30). 

 

         Ao questionarmos os possíveis empregos que a personagem da estória poderia ter, 

percebemos que os alunos da Turma 2 compartilham da opinião dos alunos menores, uma 

vez que quem não estuda se vira faxineiro e se transforma em “um nada”, como se o êxito 

profissional estivesse diretamente ligado a aquisição  identitária. 

 

Comparação entre os resultados das turmas. 

 

Apreendemos que para ambas as turmas estudar tem a conotação de possibilitar 

um futuro melhor, sendo este somente conquistado através de um bom emprego. 

Captamos que os maiores relataram que abandonar a escola já foi um desejo, po-

rém tal ação só não foi concretizada por interferência da família. 

Em um total de 33 entrevistados, 25 relataram que a protagonista poderia ter o 

emprego de fazer faxina. As outras opções sugeridas pelos alunos foram as profissões de: 
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costureira, garçonete, balconista, gari, camelô e vendedor de drogas. Dois alunos expres-

saram que a personagem ficou desempregada. Percebemos que os entrevistados ancoram 

o pensamento a partir da realidade que vivenciam 

 
3.2.6- Etapa III – Indução de metáforas. 

         Os resultados da ETAPA III do estudo foram distribuídos em um quadro, a fim de facilitar 
a análise e as correlações: metáfora – discurso. 

 

 

SUJEITOS 

QUESTÃO: “Se 
a turma de acele-
ração fosse um 
desses objetos, 
qual ela seria?” 

 

 

JUSTIFIICA-
TIVA 

QUESTÃO: 
“Qual objeto re-
presenta melhor 
a escola para 
você?” 

 
 
 

JUSTIFICA-
TIVA 

 

Elder, 14 anos 

 

Tartaruga 

“Eu acho que lá tá 
atrasada.Tem 
muita gente desin-
teressada. A pro-
fessora passa um 
exercício muito 
fácil e eles recla-
mam que tá difí-
cil” 

 

Cubo mágico 

“Porque ela é 
muito complicada. 
Porque para algu-
mas pessoas a ma-
téria é compli-
cada, assim, para 
algumas pessoas 
mesmo estu-
dando...estu-
dando...a matéria 
vai ser sempre di-
fícil para ela. 
Como Matemá-
tica, esse ano até 
que eu tô conse-
guindo entender 
mais, mas no ano 
passado e no ano 
retrasado eu não 
sabia nada. Os alu-
nos também são 
complicados, al-
guns são briguen-
tos, enchem o saco 
na hora do exercí-
cio, atrapalham a 
aula” 

Juan, 14 anos  

Palavra Cruzada 

“Palavra cruzada, 
porque ela tem 
cara de ter mais 
estudo”. 

 

Casa 

“Porque tem ativi-
dades. Em casa às 
vezes eu arrumo a 
casa, dobro a 
roupa. Aqui eu 
presto atenção na 
aula, tento ler”. 
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Ian, 13 anos  

Carro 

“Porque o carro é 
mais rápido e ele 
sempre chega na 
hora”. 

 

Cubo mágico 

“Porque pode ser 
difícil completar, 
mas com perseve-
rança e fé dá para 
completar.Porque 
tem muitas fases e 
obstáculos. Pes-
soas podem dizer 
que a pessoa é 
chata, fracassado, 
quando você não é 
muito esperto, 
mas mesmo assim 
ela não pode dei-
xar ir pela opinião 
dos outros”. 

Guilherme, 13 
anos 

Tartaruga “Porque ela é 
lenta, porque os 
alunos foram 
muito lentos. Len-
tos em aprender, 
eles não apren-
dem, não tem raci-
ocínio”. 

Casa ‘Porque a escola é 
uma casa porque 
ensina educação. 
E tudo vem de 
casa. Respeitar a 
escola, respeitar 
os mais velhos, 
isso vem de casa e 
a escola ensina 
isso também”. 

Gabriel, 13 anos Casa “ É tipo quase 
igual a uma famí-
lia, todo mundo 
unido, todo 
mundo junto. Uni-
dos por não saber 
os negócios. 

Casa “Porque tem ja-
nela, porta....as sa-
las são tipo quar-
tos. Tem cozinha”. 

Vitória, 12 anos Palavra Cruzada “Porque a gente 
aprende palavras”. 

Casa “Assim em casa a 
gente faz bagunça 
na escola também, 
em casa a gente 
estuda e na escola 
também”. 

Camille, 14 anos Relógio “Porque acelera-
ção faz dois anos 
em um ano, é um 
processo mais rá-
pido. Não tem que 
ficar fazendo um 
ano e depois faz 
outro. Faz dois 
anos em um ano”. 

Casa “Para mim conse-
guir ter uma casa 
no futuro para 
mim ter uma famí-
lia”. 
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Iago, 13 anos Palavra Cruzada “A palavra cru-
zada, porque isso 
aqui parece que 
você aprende mais 
e na turma de ace-
leração também”. 

Cubo mágico “Porque você 
aprende. Vai ro-
dando e vai fa-
zendo. Eu acho di-
fícil”. 

 

Cauã, 12 anos Casa “Porque a casa é 
tipo é uma escola, 
assim se não tiver 
na escola alguém 
para ensinar você 
não aprende, você 
pode até pegar o 
livro sozinho para 
ler, mas é difícil”. 

Casa “Porque ela é tipo 
uma escola pe-
quena, aquelas es-
colas antigas, que 
só tem uma sala e 
não tem muito 
aluno, mas ensina 
do mesmo jeito 

Nícolas, 13 anos Tartaruga “Os alunos podem 
entender as coisas 
com paciên-
cia,ealguns são 
devagar. Em 
aprender as maté-
rias. 

 

Casa “Porque tem teto e 
pode colocar a ca-
deira lá dentro 
para os alunos 
sentar. Tem qua-
dro, eu sinto 
pouco diferença 
de como eu me 
sinto em casa e de 
como eu me sinto 
na escola, mas na 
escola tem que 
respeitar mais por-
que é público. 
Tem janela tam-
bém”. 

Leonardo, 13 anos Relógio “porque indica o 
tempo, o tempo 
que passou e você 
perdeu. O aluno, 
porque não estu-
dou e ficou na ace-
leração. Aqui o 
tempo passa rá-
pido”. 

Casa “porque a escola é 
tipo uma casa, 
acolhe a gente, 
ajuda a gente. 
Ajuda a gente no 
estudo, tem até 
PROERD que fala 
sobre a droga, o 
que a droga faz e 
que não é pra ficar 
usando. Tipo as-
sim é melhor ficar 
na turma de Ace-
leração do que fi-
car na rua apren-
dendo coisa que 
não deve, porque 
aqui a gente 
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aprende. Eu vejo 
às vezes as pes-
soas que largou o 
estudo e não é 
nada, aí eu quero 
fazer diferente”. 

Tatiana, 17 anos Tartaruga “Porque assim 
quando um não 
copia, metade da 
sala não copia, 
quando um faz um 
esforço, metade da 
sala não quer fa-
zer”. 

Relógio “Porque tem uns 
que deixam o 
tempo passar. E o 
tempo também 
passa rápido. As-
sim tem matéria, a 
matéria passa 
muito rápido, 
igual de português 
você olha assim e 
a matéria já aca-
bou, uma coisa 
que você nem en-
tendeu”. 

Larissa, 14 anos Relógio “Porque ser a 
questão de acele-
ração ser duas sé-
ries, não tem 
muito tempo, o 
tempo tá cor-
rendo”. 

Casa “Porque querendo 
ou não, a escola é 
uma casa..tipo fica 
de segunda a 
sexta...até o ter-
ceiro ano...uma 
boa parte da sua 
vida, né? Igual a 
casa. Porque todo 
dia eu tô na minha 
casa e na escola”.  

Andersom, 17 
anos 

Casa “Porque é um adi-
antamento, bem 
ou mal, acho que a 
aceleração não é o 
último caso, é para 
você decidir se 
quer ou não. A 
aceleração tá sig-
nificando isso pra 
mim: ou tudo ou 
nada”. 

Relógio “Demora muito. 
Por exemplo pra 
gente se formar 
demora muito, fa-
zer um estágio, de-
mora muito. Eu 
acho que perdi 
muito tempo e 
acho que quero fa-
zer tudo correndo, 
mas correr não 
adianta nada. Às 
vezes eu olho pro 
relógio e não pas-
sou nem meio mi-
nuto. Eu queria 
que fosse em me-
nos tempo o ano, 
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só passasse o ne-
cessário, o básico 
mesmo, o funda-
mento da matemá-
tica ou do portu-
guês”. 

Rafael, 14 anos Tartaruga “Porque é lenta. É 
lento de estudar e 
copiar”. 

Relógio “Porque tem horá-
rio. Se chegar atra-
sado não entra. 
Tem hora de estu-
dar, hora do re-
creio, hora de es-
tudar de novo”. 

Kamilly, 14 anos Relógio “Porque vai acele-
rando duas coisas 
ao mesmo tempo”. 

Planta “porque se a pes-
soa estudar ela vai 
crescer na vida e 
se ela não estudar, 
não vai cres-
cer.Ter um futuro 
melhor e isso a 
gente só consegue 
estudando”. 

 

João Vítor, 14 
anos 

Palavra Cruzada e 
Relógio 

“Porque  na pala-
vra cruzada tem 
escrever para fa-
zer, para aprender 
e o relógio porque 
o tempo passa rá-
pido e a gente não 
aprende nada” 

Bola “Porque ela me 
faz feliz. Faz, por-
que tem esporte, 
joga vôlei, futebol 
e handball”. 

Moara, 15 anos Cubo mágico “porque tipo a 
aceleração você 
não vai saber 
quase nada, ele vai 
te passar do ano 
que você tá, por-
que eles não vai 
querer deixar você 
no mesmo ano, aí 
é uma magia por-
que você vai em-
purrado.Porque é 
uma ilusão, por-
que você não 
sabe”. 

Casa “porque a escola 
às vezes você faz o 
que quer e às ve-
zas tem regras. 
Não pode usar ce-
lular, não pode vir 
sem uniforme, não 
pode correr. Ah, 
eu acho chata, 
ainda mais do ce-
lular, porque celu-
lar podia ajudar 
quando você ti-
vesse dificul-
dade”. 
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Bruna, 15 anos Relógio “Porque não para. 
A gente não para 
de fazer as coisas, 
estuda. Às vezes 
tem aluno que não 
faz”. 

Casa “Porque tem vá-
rias coisas. Porque 
tem amizade igual 
tem dentro de 
casa”. 

Maria Eduarda, 14 
anos 

Tartaruga “Porque demora. 
Nós tá ficando 
para trás e a tarta-
ruga anda deva-
gar”. 

Casa “Porque parece, 
tem porta, janela”. 

 

Douglas, 14 anos Tartaruga “Por tá mais lenta, 
para trás, sempre 
tá pra trás, tá sem-
pre perdendo. 

A aprendizagem e 
os alunos. A von-
tade de aprender 
também é lenta. 

 

Casa “Porque tá aco-
lhendo cada um 
para dar um me-
lhor ensino”. 

Rômulo, 15 anos Tartaruga “A tartaruga, por-
que é uma turma 
mais atrasada.No 
aprendizado, os 
alunos são atrasa-
dos e tem muitos 
alunos que não 
dão a mínima, tipo 
assim, eu vou pas-
sar e deixa para 
lá”. 

Casa “Porque é onde to-
dos ficam, onde 
todos vem para ter 
um aprendizado 
melhor, assim 
igual todos falam: 
para ter um futuro 
melhor”. 

Ana Crolina, 15 
anos 

Algema “Porque é esqui-
sito, lembra um 
presídio, a gente 
não pode fazer 
nada”. 

Relógio “Porque a hora de-
mora muito para 
passar quando a 
gente entra aqui 
dentro. Ah, sei lá. 
Eu acho a escola 
chata”. 

 

Tauam,14 anos Tartaruga “Uma tartaruga, 
porque eles tem 
preguiça de apren-
der. Todo mundo 
eu acho. Eu tenho 
preguiça de apren-

Casa “Porque a gente só 
fica dentro da es-
cola, como fica 
dentro de casa”. 
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der. Porque o pro-
fessor só fica fa-
lando aí dá pre-
guiça”. 

Ana Cristina, 17 
anos 

Tartaruga “Porque é mais 
para trás e lento. 
Tipo assim, a 
aprendizagem é 
lenta, você pode 
passar de ano, mas 
você não vai saber 
muita coisa. De-
pende do aluno é 
lento também, 
porque muito tem 
dificuldade, de-
pende da matéria 
também. A maté-
ria na aceleração é 
mais fácil”. 

Casa “Porque assim 
você estudando, 
você pode ter a sua 
casa própria, ter o 
seu lar”. 

Raiane, 15 anos Tartaruga e pala-
vra cruzada 

“Palavra cruzada 
porque é difícil, 
tem umas aulas 
que é difícil. Mas 
em outra hora eu 
ia colocar uma tar-
taruga também, 
porque é lenta, as 
aulas e o aprendi-
zado são lentos. 
Ah, os alunos são 
lentos também”. 

Casa “Porque a escola é 
uma casa, quando 
você tá mal e 
triste, sempre tem 
um amigo para te 
alegrar e não dei-
xar mal”.  

 

Walace, 16 anos Relógio “Por causa do 
tempo, o tempo 
por exemplo se a 
gente não tivesse 
na aceleração ia 
demorar mais 
tempo para alcan-
çar a próxima sé-
rie, ia demorar 
mais, porque aqui 
adianta a pessoa”. 

Cubo mágico “Porque ensina a 
pessoa, ensina a 
pessoa a ter apren-
dizagem. Sim, a 
escola é difícil. 
Tem umas maté-
rias que a difícil, a 
maioria é difícil. A 
escola é compli-
cada por causa das 
regras, é muito rí-
gida e as matérias 
também são com-
plicadas”. 
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Jessé, 14 anos Relógio “porque chega 
7:15 e só vai em-
bora 14:15. De-
mora, porque é 
chato.  

Casa “Porque os pisos 
tá todo quebrado 
solto, tem ba-
nheiro e tem sala”. 

Douglas, 16 anos Relógio “Porque ela tá pa-
rada no tempo. É 
muita gente repe-
tente, não quer 
nada com nada, 
fica atrasando. O 
lado da escola, 
porque fica esse 
monte de cavalo 
velho na escola e 
não dá espaço para 
outras pessoas”. 

Carro “Porque eles que-
rem ensinar e se 
você não quer 
aprender eles dei-
xam para lá. O 
problema é seu, 
eles tão fazendo o 
papel deles . Igual 
o professor ele tá 
lá na frente estu-
dando, se você não 
quer aprender ele 
não tá nem aí, ele 
já estudou, já tá 
formado. 

Rhiam, 14 anos Tartaruga “Porque ela é 
lenta. As matérias 
é lenta, é como se 
você ficasse pa-
rado no tempo. A 
professora só 
passa outra maté-
ria se todos apren-
derem”. 

Algema “Porque parece 
uma prisão. As 
grades, sair 14:15 
só, na hora que 
você vê já é de 
tarde e você per-
deu a metade do 
dia”. 

 

Andressa, 16 anos Tartaruga “sou eu, rs. Eu 
acho que seria a 
tartaruga, porque 
devagarzinho a 
gente chega.Da 
turma progredir, 
eles não querem 
nada com nada, e 
tão achando que 
vão passar de ano. 
Mas eles podem 
passar, mas do que 
adianta passar sem 
saber. O lento são 
as matérias  e os 
alunos”.  

Caça palavras e 
cubo magico 

“Porque é difícil. 
Às vezes é difícil a 
convivência com 
os professores e 
alguns amigos. 
Tem a coisa da di-
ficuldade também, 
quando eu pego 
pra ter dificuldade 
eu tenho em tudo. 
Tem coisas muito 
difícil, até acordar 
cedo pra vir na es-
cola. Mas ela é im-
portante, porque é 
raciocínio e pres-
tar atenção aí você 
consegue, igual se 
tiver raciocínio 
você faz o cubo e 
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se tiver atenção 
consegue fazer o 
cubo mágico. 

 

Jade, 16 anos Planta “porque a gente tá 
aprendendo tudo 
aos poucos, assim 
como a planta ela 
vai devagarzinho, 
não cresce de uma 
vez só. Quero di-
zer que a gente 
aprende as coisas 
aos poucos, as ou-
tras turmas que es-
tão na idade certa 
aprende a matéria 
do ano todo, a 
gente vai devagar, 
aprende só a me-
tade”. 

Relógio “Porque a hora de-
mora a passar, é 
muito cansativo. 
Porque a escola 
cansa a gente, a 
hora não passa, 
ainda mais quando 
tá frio dá vontade 
de ficar embaixo 
das cobertas. Eu 
acho que a escola 
não devia obrigar 
a gente a ficar até 
tarde, os professo-
res não fazem 
nada pra diferen-
ciar as aulas. Igual 
toda quinta e sexta 
a sala fica cheia, 
porque tem educa-
ção física. Tem 
professor que dá 
uma diferenciada 
e faz experiências 
fala que vai levar a 
gente em passeio, 
agora ficar dentro 
de sala preso é 
chato e por isso 
fica cansativo”. 

 

Ian, 14 anos Algema “Porque tem gente 
que se sente preso 
Porque a acelera-
ção é fácil, porque 
tem vez que o pro-
fessor embola a 
matéria e o aluno 
se sente preso”. 

Planta “Porque a escola 
vai crescendo , o 
número de alunos 
só vai aumen-
tando, tá muito 
cheia”. 

 

         

Resultados-Turma 1: sexto/sétimo anos. 
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         Em uma análise geral os 11 estudantes da primeira turma escolheram como figuras 

para representarem as turmas de aceleração: tartaruga (4), palavra cruzada (3), casa (2), 

carro (1) e o relógio (1). Como símbolos para a escola elegeram: a casa (7), o cubo mágico 

(3) e o relógio (1). 

        Captamos como simbologia mais utilizada pela Turma 1 para retratar as turmas de 

Aceleração as imagens da tartaruga e da palavra cruzada. Ao utilizaram da gravura da 

tartaruga para representar o projeto observamos que as justificativas estavam pautadas no 

atraso, na característica de lentidão dos alunos e da classe. As explicações para a associ-

ação com a palavra cruzada foram pautadas na representação dos estudos, os alunos acre-

ditam que através do projeto aprendem mais. 

       A gravura da casa foi eleita pelos menores como a que mais se aproximava da escola. 

As justificativas foram assentadas na proximidade das características das atividades de-

senvolvidas na escola e em casa, destacaram o ato de educar como sendo realizado em 

casa e na escola, além de explicitarem as semelhanças das características físicas de uma 

e de outra. 

 

Resultado- Turma 2: oitavo/nono anos. 

 

         Após verificarmos os dados relacionados às figuras utilizadas por 22 alunos da 

Turma 2 para representarem as classes de Aceleração e escola, concluímos que segundo 

os estudantes o projeto se relaciona à imagem de: uma tartaruga (11), relógio (7), algema 

(2), casa (1), cubo mágico (1) e planta (1). Para reproduzir a escola os discentes escolhe-

ram as figuras: casa (10), relógio (5), planta (2), cubo mágico (2), bola (1), carro (1) e 

algema (1). 

         A relação Classe de Aceleração-Tartaruga foi  utilizada pela metade dos alunos mai-

ores,  uma vez que os sujeitos discorreram que esta turma “está sempre perdendo” e fi-

cando para trás em relação às outras da escola. Assim como os alunos da Turma 1 também 

caracterizaram a turma e os seus componentes como lentos. Outro símbolo empregado 

como sinônimo do programa foi o relógio, os alunos se basearam no tempo perdido e no 

dinamismo do projeto para embasarem suas explicações.  

 

 

Comparação entre os resultados das Turmas. 
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            No que diz respeito à concepção de turma de aceleração percebemos que os sujei-

tos utilizaram na maioria das vezes as metáforas: da tartaruga (15) e do relógio (8). Ao 

escolherem a tartaruga como referência para a turma de aceleração observou-se que as 

justificativas se embasam na característica comum com o animal: lentidão e estar sempre 

atrás, perdendo. O relógio foi expresso com a intenção de simbolizar o tempo, segundo 

eles, este corre rápido, fato que prejudica as suas aprendizagens. 

        A imagem de uma casa foi eleita como a figura que melhor representa a escola para 

os sujeitos (18), percebeu-se que as relações escola-casa estavam na maioria das vezes 

ligadas a questões de atividades mecânicas desenvolvidas nos âmbitos, estruturais, disci-

plinares e de acolhimento.  

        Em uma análise geral dos resultados observamos que para os participantes a escola, 

suas questões funcionais e seus objetivos são consequências do lugar que ocupam (Classe 

de Aceleração de Estudo) na instituição. As aulas, as rotinas, os conteúdos, as práticas 

dos professores, a estrutura da sala, a carga horária são referentes à incapacidade dos 

sujeitos. 

 

3.2.1 – DISCUSSÃO.  

 

         As transformações na instituição escolar foram historicamente construídas ao longo 

dos últimos tempos, estas produziram conhecimentos, crenças, opiniões, atitudes e valo-

res que foram adquiridos e compartilhados pelos professores, alunos, responsáveis e so-

ciedade, ou seja, por meio das interações cotidianas e entre os diversos grupos que a com-

põe. Esta pesquisa encontrou na Teoria das Representações Sociais uma imensa contri-

buição, uma vez que nos permitiu analisar o movimento existente no contexto educacio-

nal, onde as representações nascem e circulam socialmente. 

       Em síntese para os alunos da Turma 1 as Classes de Aceleração é o lugar de discentes 

com dificuldade de aprendizagem e repetentes. A finalidade do programa segundo os en-

trevistados é a de: oferecer uma nova oportunidade, “ir atrás do tempo perdido”, ajudar o 

aluno a alcançar o ano escolar correspondente às suas idades, por isso cursam dois anos 

letivos em apenas um período anual. Apontam como aspecto positivo o fato do projeto 

fazer com que eles percebam que outras crianças também possuem dificuldades e que não 

são os únicos, a turma os faz sentir parte de um grupo. Eles consideram permanecer na 

escola  cansativo, porque as aulas são chatas, os professores falam demais e as aulas se 
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resumem em cópias. Acreditam que a escola possui um ideal de aluno: comportado e 

quieto, no entanto essas características não os descrevem. Sentem que são excluídos por 

fazerem parte do programa e apontam que os discursos dos docentes reforçam o lugar que 

ocupam neste ambiente. Relatam que a reprovação é ruim porque perdem os amigos. As 

“bombas” são justificadas por suas dificuldades e mau comportamento. As lembranças 

escolares são associadas às relações afetivas, brincadeiras e festas. 

         Os estudantes da Turma 2 descrevem assim como os alunos da Turma 1 que o pro-

jeto é local de alunos repetentes e com dificuldade em aprender, porém o objetivo do 

programa é concebido de forma diferente entre as classes. Estes discentes acreditam que 

a turma de Aceleração serve para “empurrar” o aluno da escola, ou seja, fazer com que 

eles desocupem os lugares a fim de cederem espaço para “bons estudantes”. Sentem que 

são tratados como inferiores por todos da escola, pois pertencem ao programa. Conside-

ram que os conteúdos disciplinares foram dinamizados, porque são incapazes de aprender 

o currículo comum e descrevem que este ato os prejudicará em um futuro. Enxergam a 

escola como uma prisão, porque ficam presos na sala, são observados por câmeras e as 

grades impedem o livre acesso nas áreas da escola.  Concebem que a reprovação é sinô-

nima de burrice. As relações professor/aluno são vistas com diferenças e preconceitos 

porque não conseguem aprender. 

          Investigando as representações dos participantes da pesquisa a respeito da escola e 

da sua funcionalidade tendo como base a teoria RS, constatamos que os entrevistados de 

ambas as turmas concebem as Classes de Aceleração como “lugar de alunos reprovados”, 

as crenças da nossa sociedade em torno do “repetente” são na maioria das vezes calcadas 

na ausência de êxito nas capacidades intelectuais do indivíduo, portanto participar de uma 

turma composta apenas por reprovados seria expor de forma inegável para todos os en-

volvidos no processo que, estes discentes possuem baixo desempenho escolar, esta situa-

ção cria representações em torno do objeto, o que resulta em práticas excludentes de toda 

a comunidade perante a classe.  

Segundo Abric (2001, p.12)  
As práticas são largamente orientadas pelas representações sociais, porque 
representações e práticas estão indissociavelmente relacionadas: elas se en-
gendram mutuamente, as representações guiam e determinam as práticas e 
estas, por sua vez, agem na criação ou transformações de representações so-
ciais. 
 

        Percebemos por meio das interlocuções dos sujeitos da pesquisa a descrença que 

seus professores possuem em relação às suas aprendizagens. Essas percepções comungam 
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com o estudo de Alves-Mazzoti (2003), uma vez que a pesquisadora extraiu do discurso 

dos docentes as representações que o grupo possui em relação ao aluno pobre que fra-

cassa, a investigação resultou na metáfora do “grande complô” vivido pelos estudantes 

como justificativa para o baixo rendimento escolar. 

       Ao analisarmos as interlocuções dos alunos maiores a respeito de suas aprovações, 

concluímos que os mesmos consideram que estas não estão diretamente ligadas às suas 

competências.  As justificativas presentes nas representações destes estudantes se referem 

ao fato dos mesmos desocuparem os lugares na instituição, o que se relaciona com a rea-

lidade social que vivem. A metáfora descrita por eles “ser empurrado” ilustra a percep-

ção que os mesmos fazem da escola, ao pensarmos nessa questão ligada à função social 

da escola para os estudantes, sugerimos que tais acontecimentos nos levam a crer que o 

papel desta instituição na vida deles aproxima-se do assistencialismo, conduzindo a aqui-

sição do conhecimento para um segundo plano. Tal funcionalidade já havia sido apontada 

por Libâneo (2012), onde o autor sugere que a escola é dual em seus objetivos: para os 

pobres é a “escola do acolhimento” e para os ricos a “escola do conhecimento”. 

          Portanto uma prática promovida por programas governamentais interfere direta-

mente na construção das representações de escola dos participantes, o que por sua vez 

afeta a maneira como alguns alunos agem neste espaço. Vejamos a fala do sujeito (S 41). 

 
“...Porque a escola me empurrou. Igual a minha mãe fala, assim “ué você já tá 
no sexto/sétimo e não sabe nem ler e nem escrever direito? 
Tipo assim, você nem sabe escrever e ler direito mas te passam assim mesmo! 
Ah...tipo assim, você tá lá no nono e sai sem saber nada! 
Ah...assim, tá doidinho pra eu sair daqui mais rápido pra outra pessoa entrar”. 
 

      Neste caso corroboramos a afirmação de Rouquette (1998, p. 43): “as representações 

e práticas se influenciam reciprocamente” convêm concebermos as representações sociais 

como uma condição das práticas, e as práticas como um agente de transformação das 

representações, uma vez aprovado sem aprender, sem acreditar no seu esforço, desempe-

nho e potencial, a representação que o aluno faz da escola sofre algum tipo de influência, 

consequentemente sua forma de posicionar nesta instituição se altera. Seria como descrito 

por muitos alunos “eu não fiz nada e passei, então para que vou fazer alguma coisa?”. 

         Durante a imersão no lócus da pesquisa detectamos que todos os estudantes se qua-

lificavam como incapazes, inferiores, e que tal julgamento interfere de maneira direta em 

suas atitudes, com o objetivo de investigar o “quando” e “como” essas representações 

surgiram e se formaram dedicamos uma parte das entrevistas individuais em revivermos 
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com os alunos o momento no qual este deixou de ter confiança em si e em suas habilidades 

cognitivas. Verificamos que alguns hábitos como: resultado de provas, dificuldade em 

realizar as atividades propostas, reprovação e posicionamento dos mesmos em sala de 

aula, práticas estas consideradas corriqueiras na escola, reforçam e contribuem para tal 

crença. Constatamos então que essas representações emergem a partir de práticas comuns 

no âmbito escolar. Repensar estes comportamentos só terá impacto a partir do momento 

em que todos envolvidos no processo conceberem que as representações que os discentes 

fazem de si são como guias de suas ações. 

            A funcionalidade do programa sob a ótica dos sujeitos sofre alteração à medida 

que estes crescem, sendo assim, acreditamos que ao se desenvolver o indivíduo amplia a 

sua trajetória e as redes de vivências, com isso debate a respeito de questões que envolvem 

a temática, a partir de tais realizações passa a enxergar a realidade de forma mais crítica.  

Ao crescer o aluno percebe que o programa não é realizado apenas com o objetivo de 

ajudar, este entende que existe um interesse por trás desta contribuição e tal fato só se 

realiza devido à representação, que no caso funciona como um sistema de interpretação 

da realidade que rege as relações dos indivíduos com o seu meio físico e social, esta dis-

põe de elementos que permitem categorizar as pessoas, definir estatutos e papéis, legiti-

mar tomadas de posição e conduta (ABRIC, 1998). 

          Constatamos que à medida que os alunos crescem suas ilusões e perspectivas em 

relação à escola e ao programa sofrem declínio, tal fato contribui para a baixa autoestima, 

afetando de modo direto em suas representações, implicando em hábitos excludentes por 

parte dos mesmos. 

           No que diz respeito ao trato docente/discente os resultados das análises sugerem 

que determinadas expressões mencionadas pelos professores são incorporadas pelos alu-

nos da Turma 2 de forma negativa, causando descrença em suas capacidades intelectuais 

Ao refletirmos a respeito das falas dos alunos (S14) “Lógico, ué! Eles pensam que nós 

não consegue, eu me sinto assim” e (S40) “Eles falam que nós não vai a lugar nenhum” 

sob a convicção dos docentes em relação ao desempenho limitado dos alunos do pro-

grama, fica nítido que as representações dos professores são expressas através de suas 

práticas e falas durante as aulas e que estas interferem de modo direto nas representações 

que os estudantes fazem de si. 

            Ao caracterizarem os conteúdos ministrados nas Classes de Aceleração como: fá-

ceis, inúteis e inferiores constatamos que os sujeitos se colocam em posição de exclusão 

na instituição escolar. As estratégias de dinamizar e reduzir o currículo são concebidas 
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pelos estudantes como crença na incapacidade dos mesmos, o que reforça e contribuiu 

para a representação de inabilidade daqueles que fazem parte do programa. 

           A carga horária extensa em relação aos outros alunos da escola, descrita pela mai-

oria dos sujeitos como exaustiva colabora com as convicções que os participantes fazem 

de si, ou seja, se possuem dificuldades na aprendizagem, precisam permanecer mais 

tempo na escola para suprirem suas necessidades, compreendemos que essa atitude so-

mada a outras práticas influenciam suas representações. 

      Através dos relatos dos entrevistados das duas classes percebemos que as aulas são 

ministradas a partir do método pedagógico qualificado como tradicional, segundo eles a 

aula é conduzida através do modelo expositivo, onde a cópia é prática comum. Para o 

grupo as matérias lecionadas nas Classes de Aceleração são inferiores, a rotina é uma 

mesmice e cansativa. Captamos que esses discursos se relacionam com as representações 

sociais dos professores, pois a forma como os docentes executam as suas disciplinas é 

semelhante com o estilo em que foram ensinados quando exerciam o papel de estudantes, 

a maneira como concebem a aprendizagem é distante e pouco atrativa para os sujeitos. 

            Outro aspecto interpretado pelos alunos da Turma 2 como um atributo de exclusão 

diz respeito à manutenção das salas de aula. Segundo os mesmos, estas são as piores da 

escola e suas características o desestimulam a estudar. Posicionar as classes de aceleração 

no “pior ambiente” tem a conotação de demonstrar e reafirmar para os sujeitos que de 

alguma forma eles são os “piores alunos” da escola, o que interfere de modo direto em 

suas representações e no sentimento de exclusão. 

          Identificamos que segundo a totalidade dos sujeitos a personagem do primeiro ce-

nário findado o ano permaneceu na turma de aceleração no ano posterior, tal relato aponta 

que os estudantes enxergam o projeto como “o lugar onde deveriam estar”, afinal as re-

presentações que fazem de si se conectam com as representações que fazem da classe e 

dos que participam do processo, ou seja, não há outro lugar na escola para eles. Percebe-

mos através da reflexão acima que eles não se enxergam como parte do grupo escolar 

como um todo e que por isso se sentem excluídos. 

       Através dos discursos advindos dos primeiros cenários percebemos que a Classe de 

Aceleração possui aspectos negativos e positivos para os seus componentes. Como as-

pectos negativos os alunos das turmas de oitavo/ nono anos apontaram a aprendizagem 

incompleta e o conteúdo ministrado com rapidez, relacionam a realidade com algo já vi-

vido, experimentado por eles.  Os aspectos positivos dizem respeito ao sentimento de 

pertença no grupo, os alunos maiores se identificam com a idade e tamanho dos outros 
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discentes, se sentem confortáveis ao compararem o próprio desenvolvimento cognitivo 

com o restante da turma, além de perceberam um maior envolvimento por parte dos pro-

fessores e de se sentirem capazes em executarem as tarefas solicitadas. 

          Falar em escola, identidades e grupos sociais de pertença é de suma importância na 

formação do sujeito social. O último cenário nos sugere que para todos os entrevistados 

a funcionalidade da escola teria a ver como o meio de ascensão social e que para eles 

adquirir uma identidade está diretamente ligado ao alcanço de determinado objetivo pro-

fissional. Muitos sujeitos utilizaram a metáfora “ser um nada” para ilustrar o futuro da 

personagem que desistiu de estudar, nos sugerindo que para ser alguém e ter uma identi-

dade, seja necessário ter um emprego com destaque social, ponderam que “quem não 

estuda vira faxineiro”. 

            Ao analisarmos o símbolo da tartaruga utilizado por eles para representar as Tur-

mas de Aceleração percebemos que a associação estabelecida pelos sujeitos tem a ver 

com vivências passadas, pois só constatam que a turma é lenta, atrasada, porque compa-

ram o presente com experiências anteriores. Os alunos também aproximam suas caracte-

rísticas pessoais com as da tartaruga, sendo assim, o grupo atua na construção de sua 

identidade pessoal tendo como referência tal imagem. Somos influenciados não apenas 

pelo tempo que vivemos, mas também pelos lugares aos quais pertencemos, o tempo e o 

espaço são povoados por indivíduos e grupos sociais, todas as nossas dependências e 

pertenças ajudam a moldar nossa identidade. Apreendemos durante esta fase a metáfora 

“ficar para trás” exposta pelos discentes para expressar: a impressão que tinham ao se-

rem reprovados e a relação que opera entre figura e representação das Turmas de Acele-

ração. 

             Os participantes simbolizaram a instituição escolar através de três imagens: pri-

são, casa e cubo mágico. No que diz respeito à associação da escola com a prisão, os 

resultados sugerem que esta se deve ao fato de os alunos se sentirem amarrados às regras 

impostas pelo estabelecimento, percebemos nos discursos que falta liberdade para eles 

serem quem são, como se fosse uma grande trama e cada um exercesse um papel, dei-

xando de lado suas convicções e desejos; O cubo mágico foi relacionado às dificuldades 

que estes alunos apresentam, as interlocuções apontam que assim como o objeto, a escola 

é difícil de completar, porém segundo eles é preciso que se esforcem mais. Identificamos 

em alguns o anseio em finalizar esta etapa de suas vidas; Ao igualarem a escola com a 

casa percebemos que tal semelhança tem maior proximidade em relação às atividades 

mecânicas desenvolvidas no âmbito, em casa eles: arrumam a cama, lavam louça, fazem 
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comida e na escola: copiam, decoram e obedecem a regras. Percebemos que em ambos 

ambientes são passivos às normas. 

         Os processos formadores das Representações Sociais da funcionalidade da escola 

construídos pelos participantes da pesquisa foram exemplificados através do esquema 

apresentado a seguir, neste percebemos um complexo de imagens que reproduz visivel-

mente um complexo de ideias. 
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da escola, sofrem alterações decorrentes da participação dos estudantes no projeto “Ace-

leração de Estudos”. Tais percepções agregam e reforçam o sentimento de exclusão dos 

sujeitos.  

      Consideramos que a função social da escola se funde com a funcionalidade do pro-

grama. Em uma visão utópica e distante da realidade por eles descrita a incumbência da 

escola seria de contribuir para um futuro melhor e impulsionar a busca por um status 

social diferente, porém diante do que relataram o papel que melhor se encaixa para a 

escola é o do assistencialismo, pois interpretam a progressão automática como um artifí-

cio para tirá-los do ambiente, a aprendizagem não é concebida como objetivo principal, 

segundo os sujeitos o importante é que o aluno cumpra independentemente de suas difi-

culdades as etapas educacionais e que este fluxo aconteça satisfatoriamente.    

        Com base na análise das entrevistas a metáfora relacionada à função social da escola 

que melhor condiz com os discursos dos estudantes se refere à imagem de uma catapulta, 

onde esta simboliza o lançamento dos estudantes para o exterior da instituição, como se 

o ofício fosse se livrar do “problema”, sobrepondo o papel de contribuir para a aquisição 

do conhecimento. A impressão que nos transmite é que estes alunos só estão presentes no 

âmbito educacional porque a universalização está posta como um direito e é constitucio-

nal.   

 

CONCLUSÃO  

                 Estudamos neste trabalho as Representações Sociais de escola elaboradas por 

alunos que frequentam as Classes de Aceleração, com o objetivo de identificar e de ana-

lisar como este simbolismo orienta e guia as práticas escolares dos sujeitos envolvidos no 

processo. Por meio da imersão no lócus e da entrevista episódica, levantamos dados que 

foram tratados através da técnica de análise de conteúdo do tipo temática, proposta por 

Bardin (2004). 

            Constatamos que algumas particularidades apontadas como solução política  para 

a reprovação em massa, pouco contribuiu para a inclusão dos estudantes no processo edu-

cacional. Percebemos que em determinados momentos o efeito é contrário, a população 

que antes era excluída por se caracterizarem como incapazes de serem aprovados, ao par-

ticiparem de programas como: o Ciclo de Aprendizagem e a Aceleração de Estudos se 

reafirmam como excluídos e inferiores.  As representações em torno da função social da 

escola e da imagem que fazem de si são modificadas após integrarem ao projeto. 
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           Neste sentido, podemos apontar que a organização da estrutura educacional cal-

cada em aprovações automáticas, simboliza para os participantes que a funcionalidade da 

escola é receber e comportar os estudantes, onde o fluxo escolar é considerado de extrema 

importância, posicionando a aprendizagem para a margem do objetivo. Ao incorporarem 

que a ideia principal não é aquisição de conhecimento, o aluno se portará de forma dife-

renciada neste ambiente.  

       A imagem que fazem de si se constrói a partir da trajetória escolar dos mesmos, esta 

é marcada por reprovações e sentimentos de incapacidade. Ao se incluírem nas Turmas 

de Aceleração reafirmam suas identidades através das características do programa e de 

seus componentes, o que não colabora com a autoestima dos estudantes. 

      A reflexão sobre os problemas enfrentados por estes jovens não pode ser dissociada 

da realidade social na qual ocupam.  Após aplicarmos o questionário socioeconômico 

(Apêndice 4) nas turmas, constatamos que muitos não possuem ambientes para estudar 

em suas casas; a maioria não encontra nos responsáveis contribuições para questões edu-

cacionais, pois estes em sua totalidade não possuem segundo grau completo; diversos 

alunos precisam cuidar de seus familiares, o que resulta em faltas e cansaço; geralmente 

as casas possuem poucos ambientes e muitos moradores, sendo possível descrever a in-

viabilidade de estar em um cômodo sozinho, o que dificulta o aluno a estudar; diversos 

não possuem internet em suas residências e acesso a bens culturais. Tais fatos favorecem 

o fracasso escolar desses sujeitos.  

       Através das primeiras categorias de análise encontramos na interlocução dos alunos 

indícios de aulas ministradas baseadas na pedagogia tradicional, pois a prática dos pro-

fessores ainda se inspira em um modelo com o cerne em aulas expositivas e cópias. Ao 

confrontarmos este resultado com a proposta metodológica sugerida para o trabalho com 

as Classes de Aceleração, observamos que a orientação de proporcionar as turmas manei-

ras diversificadas para assimilarem os conteúdos, não está sendo cumprida por parte dos 

professores, o que conduz para o insucesso do programa.  

            Verificamos que a rotina escolar vivida pelos alunos caracterizada como “mes-

mice e exaustiva” pouco coopera, para o sentimento de pertença dos mesmos no âmbito 

educacional e para a aquisição de conhecimentos. Percebemos que as atividades artísticas 

são o eixo de interesse dos estudantes, porém a escola não explora esse ramo a favor da 

aprendizagem. De acordo com o discurso dos sujeitos, as disciplinas são ministradas de 

forma distante de um trabalho interdisciplinar, os conteúdos não são significativos, são 
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considerados inúteis, pontuamos a distância entre escola e a vida dos sujeitos, portanto 

estudar não faz sentido, o que conduz ao fracasso. 

          A carga horária especial para as Classes de Aceleração reforçam o lugar que eles 

ocupam neste espaço e o cansaço dos alunos, esta é configurada como um castigo, algo 

destinado a aqueles que não conseguem aprender durante o tempo padrão, portanto se 

eles possuem dificuldade na aprendizagem, precisam ficar um período a mais do que os 

outros. Esse ato evidencia o sentimento de exclusão dos mesmos e segundo os sujeitos 

serve para “ocupar o tempo deles”, pois são poucas as atividades realizadas após o horá-

rio regular que contribuem para o desenvolvimento intelectual dos estudantes. 

        Os entrevistados comparam os conteúdos disciplinares ministrados nas turmas de 

Aceleração com a matéria desenvolvida nas outras classes, ao estabelecerem este con-

fronto, compreendem que o que está sendo desenvolvido em sua sala é fora do padrão, 

subjugando as matérias apreendidas por eles como inferiores, bobas e fáceis, o que con-

tribui para excluí-los.  

     Os sujeitos percebem o contraste que existe entre a manutenção de suas salas com as 

outras da escola, ao perceberem que de fato neste aspecto estas são consideradas abaixo 

das outras, mais uma vez se sente excluídos e desestimulados.  

      A postura do professor perante a turma possui caráter de importância na trajetória 

escolar dos alunos. Apontamos que estes precisam ouvir o interesse dos estudantes para 

planejarem suas aulas e é preciso que o docente demonstre que se importa com os estu-

dantes, atitudes estas que auxiliam o processo de ensino-aprendizagem. 

       Conclui-se através do discurso dos sujeitos da pesquisa o sentimento de exclusão dos 

mesmos em relação aos outros alunos da escola. Tal sentimento reforça que suas práticas 

no âmbito escolar sejam baseadas na crença da incapacidade, o que contribui para que 

não realizem as atividades propostas. É perceptível como apenas o fato de pertencerem 

ao projeto influencia no que eles pensam sobre si e sobre o que acreditam que os profes-

sores, diretores pensam deles, tal raciocínio corrobora para o não êxito na aprendizagem. 

        A escola cumpre um de seus papéis sociais, o da socialização, uma vez que os mes-

mos relatam a importância dos amigos e das relações que ali se instalam, porém no que 

se refere ao ofício “ensinar” suas expectativas ainda são baixas.  

        O que se pôde registrar é que a estrutura escolar vivenciada por estes estudantes os 

incomoda, e que estes se sentem mais excluídos do que atendidos, reforçando as teses de 

Bourdieu e Champagne, (1997) e Freitas (2002) de que com as políticas de combate à 

reprovação em massa a população que antes era excluída do sistema educacional passou 
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a se manter em seu interior ainda que seus resultados acadêmicos insatisfatórios caracte-

rizem uma forma de exclusão social branda e velada.  

       Na situação de desvantagem há alunos reais, excluídos e diminuídos em sua autoes-

tima. Os alunos prejudicados têm rosto, nome, sonhos, história - não são números ou 

índices (SAMPAIO, 2000). Estes fazem parte do ambiente escolar e se veem como um 

“problema” que a escola precisa resolver, o projeto Aceleração de Estudos da forma como 

vêm sendo concebido e difundido funciona como uma “catapulta”, uma solução para fa-

zer com que estes alunos retiram-se da escola de forma rápida, sem a preocupação na 

aquisição de aprendizagem.  

       Findado o estudo extraímos uma questão a ser repensada: As classes de Aceleração 

são de fato uma “pedagogia” da inclusão ou da exclusão? Os resultados sugerem tópicos 

positivos e negativos descritos pelos participantes. Uma solução para o enfrentamento do 

problema seria fazer das questões assertivas o ponto de partida para o trabalho com as 

turmas, porém encontramos a barreira de uma representação social que precisa ser modi-

ficada para alterar as ações de alunos, professores e responsáveis. Ou quem sabe, poderí-

amos modificar as atitudes perante as classes objetivando transformar essas representa-

ções? Através do presente trabalho encontramos a contribuição nas interlocuções dos es-

tudantes para refletirmos e reelaborarmos nossas práticas e convicções acerca dos progra-

mas de aprovação automática. 
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APÊNDICE 1: A ESCOLA É (PAULO FREIRE) 

A ESCOLA É   (PAULO FREIRE) 
  
ESCOLA É 

 ... O LUGAR QUE SE FAZ AMIGOS. 

NÃO SE TRATA SÓ DE PRÉDIOS, SALAS, QUADROS, 
PROGRAMAS, HORÁRIOS, CONCEITOS... 
ESCOLA É SOBRETUDO, GENTE 
GENTE QUE TRABALHA, QUE ESTUDA 
QUE ALEGRA, SE CONHECE, SE ESTIMA. 
 
O DIRETOR É GENTE, 
O COORDENADOR É GENTE, 
O PROFESSOR É GENTE, 
O ALUNO É GENTE, 
CADA FUNCIONÁRIO É GENTE. 
 
E A ESCOLA SERÁ CADA VEZ MELHOR 
NA MEDIDA EM QUE CADA UM SE COMPORTE 
COMO COLEGA, AMIGO, IRMÃO. 
NADA DE “ILHA CERCADA DE GENTE POR TODOS OS LADOS” 
NADA DE CONVIVER COM AS PESSOAS E DEPOIS, 
DESCOBRIR QUE NÃO TEM AMIZADE A NINGUÉM. 
NADA DE SER COMO TIJOLO QUE FORMA A PAREDE, INDIFERENTE, 
FRIO, SÓ. 
 
IMPORTANTE NA ESCOLA NÃO É SÓ ESTUDAR, NÃO É SÓ TRABALHAR, 
É TAMBÉM CRIAR LAÇOS DE AMIZADE, É CRIAR AMBIENTE DE CAMARA-
DAGEM, 
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É CONVIVER, É SE “AMARRAR NELA”! 
 
ORA É LÓGICO... 
NUMA ESCOLA ASSIM VAI SER FÁCIL!ESTUDAR, TRABALHAR, CRESCER, 

FAZER AMIGOS, EDUCAR-SE, SER FELIZ. 
É POR AQUI QUE PODEMOS COMEÇAR A MELHORAR O MUNDO. 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 2: LIVRO “QUANDO A ESCOLA É DE VIDRO” RUTH ROCHA 
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APÊNDICE 3: ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS INDIVIDUAIS. 

1. Dados pessoais do entrevistado: nome, idade, família... 
2. Escola: há quanto tempo estuda nesta escola? Fatos que marcaram na escola. 

Quais são as melhores lembranças da escola para você? Quais são as piores lem-
branças? 

3. Conversar sobre a Turma de Aceleração. O que é este projeto? Para que ele serve? 
Por que você faz parte deste projeto? 

4. Quando foi que você percebeu que tinha dificuldade na escola? 
5. Cenários “continue a estória”.  
6. Conversar sobre a escola. Para você, por que é importante estudar? Qual trabalho 

você pretende exercer em um futuro?  Para exercer esta profissão, o que você 
precisa fazer? 
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APÊNDICE 4 – QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

O OBJETIVO DESTE QUESTIONÁRIO É MELHOR IDENTIFICAR AS CONDI-
ÇÕES SOCIOECONÔMICAS DO ESTUDANTE  

IMPORTANTE: PREENCHA COM MUITA ATENÇÃO E COM LETRA LEGÍVEL 
ESTE QUESTIONÁRIO  

RESPONDA O QUE FOR NECESSÁRIO OU ASSINALE COM UM (X) A RES-
POSTA QUE MELHOR LHE CONVIER, USANDO TODA A SUA SINCERIDADE.  



123 
 

NOMECOMPLETO: 
________________________________________________________   

ANO QUE ESTÁ CURSANDO: ______________________________  

DATA DE NASCIMENTO:____/___/___ 

IDADE: _____________________________  

ENDEREÇO: 
_________________________________________________________  

 BAIRRO: 
___________________________________________________________  

 
1. COMO VOCÊ DESLOCA ATÉ O COLÉGIO?  

( ) A PÉ/BICICLETA  

( ) ÔNIBUS COLETIVO  

( ) CARONA  

( ) VEÍCULO PRÓPRIO  

( ) TRANSPORTE LOCADO (ESCOLAR)  

2. QUANTAS PESSOAS MORAM NA MESMA RESIDÊNCIA QUE VOCÊ?  

( ) UMA PESSOA  

( ) DUAS PESSOAS  

( ) TRÊS PESSOAS  

( ) QUATRO PESSOAS  

( ) ________________ PESSOAS (ESPECIFICAR)  

3. PREENCHA A TABELA A SEGUIR, DE ACORDO COM OS INTEGRANTES DA FAMÍLIA, 
QUE RESIDEM NO MESMO ENDEREÇO E DEPENDEM DA MESMA RENDA, INCLUINDO 
VOCÊ. NOME IDADE GRAU DE PARENTESCO  
 

 

NOME IDADE GRAU DE PARENTESCO 
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4. VOCÊ RESIDE EM:  

( ) CASA OU APARTAMENTO PRÓPRIO  

( ) CASA OU APARTAMENTO FINANCIADO  

( ) CASA OU APARTAMENTO ALUGADO  

( ) CASA OU APARTAMENTO EMPRESTADO POR PARENTES OU AMIGOS ALBERGADO ( 
) DE FAVOR NA CASA DE OUTRAS FAMÍLIAS  

( ) OUTRO (ESPECIFICAR: ___________________________________________)  

5. EM SE TRATANDO DE ESTRUTURA HABITACIONAL, SUA RESIDÊNCIA POSSUI QUAN-
TAS PEÇAS: 
 ( ) UMA  
( ) DUAS 
 ( ) TRÊS  
( ) QUATRO  
( ) CINCO OU MAIS  
POSSUI BANHEIRO? ( ) SIM ( ) NÃO  
 

6.  A FAMÍLIA RECEBE ALGUM BENEFÍCIO SOCIAL? ( ) SIM ( ) NÃO  

SE SIM, ESPECIFICAR QUAL: ________________________________________  

7. POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO, A FAMÍLIA VIVE DE... 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
 

8. SUA CASA POSSUI COMPUTADOR? 

       (      ) SIM       (      ) NÃO 

 
9. SUA CASA POSSUI INTERNET? 

(      ) SIM       (      ) NÃO 

10.  SUA CASA POSSUI TELEVISÃO? 

(      ) SIM       (      ) NÃO 

11.  SUA CASA POSSUI APARELHO DE DVD? 

(      ) SIM       (      ) NÃO 

12. SUA CASA POSSUI TELEFONE? 

(      ) SIM       (      ) NÃO 
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13. VOCÊ TRABALHA? 

(      ) SIM       (      ) NÃO 

QUAL É O SEU TRABALHO?_______________________________________________ 

14. OS SEUS REPONSÁVEIS SABEM LER E ESCREVER? 

(      ) SIM       (      ) NÃO 

15. OS SEUS RESPONSÁVEIS FIZERAM FACULDADE? 

(      ) SIM       (      ) NÃO 

ATÉ QUE ANO OS SEUS RESPONSÁVEIS ESTUDA-
RAM?_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

16. EM SE TRATANDO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE: 

 ( ) É USUÁRIO DO SUS  

( ) PROCURA SERVIÇOS PARTICULARES  

( ) DISPÕE DE PLANO DE SAÚDE  

ATIVIDADES CULTURAIS  

17. COMO VOCÊ SE MANTÉM INFORMADO?   

( ) TV  

(  )JORNAL  

(  ) REVISTA   

    (  )RÁDIO   

    (  )INTERNET  

18. QUE TIPO DE LIVROS GOSTA DE LER?  

(  ) FICÇÃO  

(  ) NÃO-FICÇÃO  

(  ) LIVROS TÉCNICOS  

(  ) OUTROS QUAL?__________________________________________________________ 

( ) NENHUM  

19. QUAL O SEU LAZER PREFERIDO?  

(  ) TEATRO  

(  ) CINEMA  

() BALADA  
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(  ) FUTEBOL  

 

(  ) SHOWS MUSICAIS  

(  ) OUTRO. QUAL? _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: IMAGENS. 
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Aluna analisando as imagens da caixa. 

 

 
Refeitório da Escola 
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Corredores da escola – local onde ficam as turmas regulares. 

 
Corredores da escola – local onde ficam as turmas de Aceleração. 



129 
 

 
Portas das Salas de Aceleração. 

 
Sala de Aula da Turma de Oitavo/ Nono da Aceleração. 
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Paredes das salas de aula das turmas de sexto/sétimo. 

 
Organização da sala de aula ao chegarmos para realizar a dinâmica. 

 
Jardim criado pelas Turmas de Aceleração durante o ano de 2016. 
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