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RESUMO 
 

 

CALDAS, Roselo Fernandes Lins.  Recuperação escolar: discurso oficial e cotidiano 

educacional – um estudo a partir da Psicologia Escolar. 2010. 264 f. Tese (Doutorado) 

Instituto de Psicologia. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

O estudo propõe-se a discutir a recuperação escolar enquanto estratégia pedagógica de apoio e 

auxílio aos alunos que não aprendem, tomando como referencial teórico a Psicologia 

Histórico-Cultural. Como principais objetivos desta pesquisa destacam-se: a) estabelecer uma 

análise crítica, a partir dos conceitos da psicologia escolar, sobre a trajetória histórica da 

implantação de programas de recuperação na rede pública paulista e concepções de 

aprendizagem subjacentes, b) compreender repercussões dessa prática por meio dos sentidos 

pessoais atribuídos à recuperação escolar por educadores, pais e alunos. De cunho qualitativo, 

essa pesquisa, em moldes etnográficos, utilizou-se dos seguintes procedimentos: análise de 

documentos oficiais do estado de São Paulo e das Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1961; 1971; 1996); observações participantes em duas salas de recuperação; 

entrevistas individuais com professoras, coordenadora, diretora e mães de alunos; entrevistas 

coletivas com dois grupos de alunos e análise de seus desenhos sobre a classe de recuperação, 

sendo todos os participantes vinculados regularmente a uma escola da rede estadual situada na 

zona sul da cidade de São Paulo. O levantamento documental realizado com o objetivo de 

compilar publicações oficiais revelou que inúmeros planos de recuperação escolar vêm sendo 

apontados como “remédios” aos problemas educacionais ao longo da história, tendo a 

investigação conduzido ao documento oficial do primeiro programa de recuperação escolar 

elaborado por Antonio D‟Ávilla, em 1936. A pesquisa de campo revelou grande 

distanciamento entre as propostas oficiais e sua concretização no cotidiano escolar. A busca 

do sentido da recuperação conduziu à conclusão de que esta prática configura-se muito mais 

como um espaço de impossibilidades do que de potencialidades. As classes de recuperação 

exercem em alunos e professores o pernicioso efeito de cristalização do “não saber” - 

professores destituídos de sua função de ensinar e alunos desistentes de suas possibilidades de 

aprender. A prática da recuperação indica camuflagem e pretensa compensação diante do não 

cumprimento, nas classes regulares, do principal objetivo da escola, o processo de ensino e 

aprendizagem. Foi consensual entre os participantes da pesquisa a concepção sobre a 

fragilidade e descrédito da função da recuperação, apontando o esvaziamento do sentido dessa 

prática pedagógica para todos os seus atores: professores, gestores, pais e alunos. Esta 

pesquisa põe-se como mais uma denúncia na direção da luta por educação de qualidade na 

escola pública brasileira e um anúncio da possibilidade de que a recuperação paralela e a 

recuperação contínua, propagadas pelos discursos oficiais como soluções, dêem lugar a outro 

processo que a autora se aventura a denominar de aprendizagem contínua, buscando por meio 

da mediação superar as dificuldades e possibilitar o desenvolvimento dos alunos dentro dos 

espaços das salas de aula regulares, não em espaços à parte, como as classes de recuperação. 

 

Palavras-chave: Recuperação Escolar, Psicologia Escolar, Política Pública, Ensino 

Fundamental. 



 

ABSTRACT 
 

 

CALDAS, Roseli Fernandes Lins.  Summer school: official speech and educational 

quotidian – a study based on School Psychology.  2010.  264 p. Thesis (Doctorate) Instituto 

de Psicologia. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

This study has the purpose to examine Summer School as a pedagogical strategy to support 

and help students that do not learn, based on Cultural-Historical Psychology theory. We 

highlight as the main aims of this research: a) establish a critical analysis, grounded on the 

concepts of school psychology, on the historical course of the implantation of Summer school 

programs on the public system in São Paulo and underlying learning conceptions and b) 

understand the repercussion of this action through the personal sensations of educators, 

parents and students, attributed to Summer school. With a qualitative characteristic, this 

research, in ethnographic patterns, used the following procedures: analysis of official 

documents of the State of São Paulo and of the Law for National Education Guidelines and 

Basis (LDB) (1961; 1971; 1996); participative observations in two Summer school 

classrooms; individual interviews with teachers, coordinators, principal and the mothers of the 

students; collective interviews with two groups of students and analysis of their drawings 

about Summer School, being all the participants regularly connected to the state system 

placed in the south of the city of São Paulo. The documental research accomplished with the 

purpose of compiling official publications, revealed that numberless Summer school plans 

have been pointed as “medicine” to educational problems along the history, and the 

investigation led us to the official document of the first Summer school program elaborated 

by Antonio D‟Avilla, in 1936. The field research showed a huge distance between the official 

proposal and its fulfillment in school quotidian. The search for a meaning to the Summer 

School guided us to conclude that this practice configures more as a space of impossibilities 

than of potentialities. Summer school classrooms can cause in students and teachers, the 

harmful effect of the “do not know” crystallization, it results in teachers deposed from its 

function to teach and students that renounce their possibilities to learn.  The Summer School 

practice indicates a camouflage and intended compensation before the non-accomplishment, 

in regular classrooms, of the main school purpose: the teaching and learning process. The 

conception about the fragility and discredit of the Summer School function was consensual 

among the participants of the research, pointing the annulling of the meaning of this 

pedagogic practice to all its actors: teachers, directors, parents and students. This study aims 

to be one more denunciation in the direction of the fight for quality education in the public 

Brazilian system and also an announcement of the possibility that parallel summer school and 

continuous recuperation, declared by official speeches as solutions, will give place to another 

process that the author ventures to call continuous learning, aiming, through mediation, to 

overcome difficulties and make possible the development of students inside regular 

classrooms, not in separate spaces, such as Summer School classrooms.  

 

Key words: Summer School, School Psychology, Public Politics, Elementary School. 



 

RÉSUMÉ 
 

 

CALDAS, Roseli Fernandes Lins. Rattrapage scolaire: discours officiel et quotidien 

éducationnel – une étude à partir de la Psychologie Scolaire. 2010. 264 p. Thèse (Doctorat) 

Institut de Psychologie. Université de São Paulo, São Paulo, 2010.   

 

L‟étude a pour but de discuter le rattrapage scolaire comme stratégie pédagogique de soutien 

et aide aux élèves qui n’apprennent pas, ayant comme référence théorique la Psychologie 

Historique-Culturelle. Les principaux buts de la présente recherche sont: a) établir une analyse 

critique, à partir des concepts de la Psychologie Scolaire, sur le parcours historique de 

l‟implantation des programmes de rattrapage dans le réseau des écoles publiques de São Paulo 

et les conceptions d‟apprentissage sous-jacentes et b) comprendre les répercussions de cette 

pratique à travers les sens personnels assignés au rattrapage scolaire par des enseignants, 

parents et apprenants. De caractère qualitatif, cette recherche, d‟approche ethnographique, 

s‟est servie des procédures suivantes: analyse des dossiers officiels de l‟état de São Paulo et 

de la Loi des directives et bases de l‟éducation nationale (1961; 1971; 1996); des observations 

de deux classes de rattrapage; des entretiens individuels avec des enseignantes, une 

coordinatrice, une directrice et des mères des élèves; des entretiens collectifs avec deux 

groupes d‟élèves et analyse de leurs dessins sur la classe de rattrapage, tous les participants 

ayant des rapports avec une école publique située au sud de la ville de São Paulo. La 

documentation réunie pour compiler des publications officielles a montré que plusieurs 

programmes de rattrapage scolaire ont été envisagés comme des “médicaments” pour les 

problèmes éducationnels tout au long de l‟histoire et l‟investigation a conduit au document 

officiel du premier programme de rattrapage scolaire élaboré par Antonio D‟Ávila, en 1936. 

La recherche a montré la grande distance qu‟il y a entre les propositions officielles et leur 

concrétisation dans le quotidien scolaire. La quête du sens du rattrapage a mené à la 

conclusion que cette pratique est plutôt un espace d‟impossibilité qu‟un espace de potentialité. 

Les classes de rattrapage exercent sur les enseignants et les apprenants l‟effet pernicieux de 

cristallisation du “ne pas savoir”, c‟est-à-dire des enseignants dépouillés de leur fonction 

d‟enseigner et des élèves qui ont rénoncé à leurs possibilités d‟apprendre. La pratique du 

rattrapage indique le camouflage et la prétendue compensation face au non accomplissement, 

dans les cours réguliers, du but principal de l‟école: le processus d‟enseignement et 

apprentissage. Il y a un consensus entre tous les participants à cette recherche: la conception 

sur la fragilité et le discrédit de la fonction du rattrapage, ce qui signale l‟absence de but de 

cette pratique pédagogique pour tous ses acteurs: professeurs, responsables de la gestion, 

parents et élèves. La présente recherche se pose plutôt comme une dénonciation ayant pour 

but de lutter pour une éducation de qualité dans les écoles publiques brésiliennes et aussi 

comme une annonce de la possibilité que le rattrapage parallèle et le rattrapage continu, 

répandus par les discours officiels comme étant des solutions, cèdent leur place à un autre 

processus que l‟auteur se permet de nommer apprentissage continu, tout en cherchant, à 

travers la médiation, à surmonter les difficultés et rendre possible le développement des 

élèves dans les espaces des salles des cours réguliers, et non pas ailleurs, comme les classes 

de rattrapage.  

 

Mots clés: Rattrapage scolaire, Psychologie scolaire, Politique publique, Enseignement 

élémentaire 
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“Há um tempo em que é preciso abandonar 

as roupas usadas, que já têm a forma do 

nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, 

que nos levam sempre aos mesmos lugares. É 

o tempo da travessia: e, se não ousarmos 

fazê-la, teremos ficado, para sempre, à 

margem de nós mesmos.”  

    Fernando Pessoa 
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I  INTRODUÇÃO 

I.1  Apresentação 

A ansiedade diante do novo parecia tomar conta daquela menina de sete anos – na 

época, era com essa idade que se inaugurava a vida escolar para a grande maioria das 

crianças. Sonhou, imaginou, desejou profundamente ir à escola, mas agora a ideia parecia 

amedrontadora. O que aconteceria lá? Quem seria a professora? Aprenderia a ler? Conseguiria 

escrever? 

Finalmente, o primeiro dia de aula. Vestir o uniforme, pegar a lancheira, os cadernos, 

os lápis novos e ir de ônibus para a escola; tudo parecia fascinante! A despedida da mãe 

diante da enorme escadaria que a levaria à sala de aula dava a nítida sensação de separação, 

aliviada, no entanto, pela expectativa do que a aguardaria lá em cima: a classe, os colegas, a 

professora... Entrar na escola provocava sentimentos contraditórios e conflituosos: 

insegurança, orgulho, desejo, ansiedade, curiosidade. 

O primeiro ano do primário, feito na Escola Estadual Pereira Barreto, na Lapa, foi um 

tempo de grande encantamento. As letras iam delineando-se e sendo apresentadas pelas mãos 

da professora Lourdes, com a ajuda da cartilha Caminho Suave. A enorme régua, instrumento 

para desenhar na lousa as linhas a serem completadas por letras, sílabas, palavras e pequenas 

frases, permaneceu intacta nas lembranças daquela aluna. As linhas vazias dos cadernos, 

cuidadosamente encapados pelo pai, iam sendo preenchidas nas tardes passadas na escola e 

nas manhãs fazendo as tarefas de casa. As palavras iam tornando-se conhecidas. O 

maravilhoso mistério da leitura e escrita ia sendo desvendado a cada dia de aula e, ao final do 

ano, a menina e seus colegas de classe sabiam ler pequenas histórias. 

Uma encantadora etapa da vida terminava ali, e outra, ainda mais fascinante, 

descortinava-se; saber ler e escrever seria o caminho para tantas outras conquistas. 

Passam-se os anos, vem o tempo do ginásio com todos os seus encantos e desencantos. 

A quinta série, com suas bruscas mudanças. A adolescência, marcada pelo 

deslumbramento diante das leituras dos romances de Érico Veríssimo, Machado de Assis e 

José de Alencar.  
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A etapa seguinte, o curso Normal, apresentava uma conotação afetiva especial, uma 

vez que ser professora sempre fez parte dos seus sonhos de infância. Sutilmente a paixão pela 

educação ia impregnando-se naquela jovem.  

Surgia, então, o encontro com a psicologia do desenvolvimento, ensinada pela 

professora do curso Montessori (“febre” do final dos anos 1970), feito nas férias de julho, 

durante o último ano do curso Normal. 

Acontecia, ali, a definição da escolha profissional: o encantamento com a psicologia, o 

ingresso na universidade, novas perspectivas de atuação. O interesse pela psicologia escolar, 

presente desde o início do curso, ia trazendo novos questionamentos e expectativas. As aulas 

do professor Sérgio Leite lançavam sementes que começariam a germinar nos estágios com as 

intervenções em uma escola pública da cidade de Guarulhos. Crescia a certeza de que era esta 

a área da psicologia com a qual se envolveria.  

Na saída da universidade, novamente ela se via diante de outro grande desafio: a 

carreira profissional. À medida que o tempo passava, diferentes experiências como psicóloga 

revelavam-se promissoras: a clínica-escola voltada a crianças com deficiências, a orientação a 

pajens numa creche, o atendimento clínico a adolescentes e pais, o centro de adoção ligado à 

vara de menores. Até que, finalmente, surgia a oportunidade de realizar o sonho dos tempos 

de estudante: trabalhar como psicóloga escolar. 

A renomada escola privada em que passava a atuar junto a pais, alunos e professores 

lhe traria uma vasta riqueza de experiências na área. Dúvidas e certezas, encontros e 

desencontros, mediações e conflitos; muitos acertos e erros ao longo dos dez anos de atuação 

como psicóloga escolar. 

Vinha, então, o desejo de dar continuidade aos estudos. Abriam-se novos caminhos na 

carreira profissional e surgia a oportunidade de cursar o Mestrado em Educação. O tema do 

estudo, que sempre a intrigou, tratava do problema do Desencantamento com o Aprender na 

escola (CALDAS, 2000). Foi em busca de respostas à pergunta: “por que tantas  

crianças e jovens entram na escola tão interessados em aprender e pouco a pouco vão  

desencantando-se?” 

Por meio de entrevistas com alunos e professores de diferentes séries, compilou 

elementos que a levaram a discussões sobre os diferentes produtores de desinteresse por 

aprender presentes nas relações escolares. Elementos que, mais tarde, trariam a necessidade 

de outros aprofundamentos. 
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Surgia, então, a oportunidade de atuar como professora universitária e, com ela, a 

possibilidade de participar da formação de jovens psicólogos, contagiando-os com seu 

encantamento pela psicologia escolar.  

Ano de 2010, aqui estou eu. A menina que se encantou com os livros, a jovem que se 

encantou com a psicologia do ensino tornou-se mulher, mãe, avó; e nunca perdeu essa paixão. 

Como professora supervisora de estágios, hoje tenho novamente a chance de atuar no 

cotidiano escolar, agora na rede de educação pública. Experiência que, por um lado, alarga a 

compreensão sobre os processos pertencentes à escolarização e, por outro, provoca espanto e 

profunda decepção com a diferença entre a escola pública em que aprendi a ler e escrever, na 

década de 1960, e a escola que encontro no início dos anos 2000, muito marcada pelo fracasso 

e pela não-aprendizagem.  

Defronto-me com uma grande quantidade de alunos que não acompanham o ritmo da 

maioria das salas de aula e, por isso, são encaminhados para a sala de recuperação. Passo a me 

interessar pela prática pedagógica da recuperação escolar, que se mostra oficialmente como 

alternativa para solucionar as dificuldades dos alunos do Ensino Fundamental que 

supostamente não têm condições de aprender. 

Entretanto, observações feitas pelos alunos, futuros psicólogos, em salas de 

recuperação, revelam situações que põem em dúvida o cumprimento do objetivo de recuperar 

a aprendizagem. Uma cena observada em uma escola pública da zona oeste paulista, em 

agosto de 2005, recortada de um relatório de estágio dentre tantas outras observadas pelos 

meus alunos estagiários, dá uma leve dimensão da distância entre o propósito e o que tem 

realmente ocorrido na prática escolar: 

“O sinal toca e a maioria dos alunos vai embora, mas alguns se encaminham 

para uma sala no fundo do corredor. Terão mais duas horas de aula na sala 

de recuperação da 3
a
 série. A tarde é quente e a agitação parece aquecer 

ainda mais as vinte e tantas crianças presentes na sala. A professora põe 

exercícios de aritmética no quadro negro, preenchendo totalmente os espaços 

de duas lousas com muitas contas. A ordem de realização da tarefa é 

cumprida somente por uns poucos. Os demais distribuem-se entre os que 

correm pela sala, os que batem uns nos outros, uma menina que varre o lixo 

deixado pela turma anterior, alguns que trocam figurinhas, duas garotas que 

penteiam os cabelos uma da outra, o aluno que retira os livros de um armário 

e distribui, jogando-os nos colegas, e alguns que comem lanche com a 

cabeça embaixo da carteira na tentativa de não serem vistos. 

Uma menina faz a lição da lousa e comenta com a estagiária que a 

professora só dá lição “baba”, que ela não queria estar ali, mas, porque faz 

muita bagunça na classe, foi mandada para a sala de recuperação. Um aluno 

tenta fazer as contas com muito empenho, mas não consegue e pede ajuda à 
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aluna de psicologia, reclamando que não pode aprender com todo aquele 

barulho. 

A professora, sentada durante quase todo o tempo de aula, aponta para a 

sala, desolada, comentando que detesta dar aulas ali, uma vez que aquelas 

crianças não têm nem vontade, nem condições de aprender, e sobre cujo 

comportamento indisciplinado ela não tem controle. Como está sem relógio, 

pergunta, por várias vezes, à estagiária “quanto tempo falta para acabar”. O 

quadro é bizarro. Triste! 

Essas crianças passam duas horas a mais na escola para recuperarem-se das 

chamadas dificuldades de aprender. Duas horas neste lugar em que o 

aprender parece tão distante...” 

Vejo-me agora diante dos futuros psicólogos, meus alunos, injuriados e indignados 

com os graves problemas produzidos na escola. Como não nos deixarmos paralisar pelo 

sentimento de impotência que, muitas vezes, nos invade nos contatos com as escolas da rede 

pública paulista? Que contribuições a psicologia escolar pode dar às práticas escolares, a 

partir dos avanços teóricos que tem conseguido construir?  

Como acredito que a verdadeira indignação deve nos fazer vislumbrar alguma 

possibilidade de modificação e mobilizar ações que possibilitem transformações, escolhi 

dedicar-me ao estudo, no doutorado, do tema da recuperação escolar no Ensino Fundamental 

da rede pública. Meu objetivo: contribuir para a reflexão sobre práticas que mascaram a 

ideologia que propaga oportunidades iguais a todos, mas cria, para uns, chances de sucesso e, 

para outros, de fracasso. 

A experiência de olhar para trás na trajetória escolar e profissional leva-me a refletir 

sobre as injustiças de uma sociedade que possibilita histórias de sucesso escolar, como a 

minha, coexistirem com histórias de fracasso de tantos outros. 

Aprendi a ler e a escrever na 1ª série, mas hoje muitos têm chegado ao final do Ensino 

Fundamental sem estar alfabetizados. Crianças que convivem com constantes processos de 

recuperações e, mesmo assim, são fracassadas nas experiências escolares.  

Inquieto-me, neste momento de minha vida acadêmica, com muitas questões: como 

inserir a recuperação escolar no campo de discussões sobre a melhoria da qualidade da escola 

pública? Que teorias construídas pela psicologia têm servido de alicerce, ao longo do tempo, 

para fortalecer a visão educacional de que a recuperação é a resposta ao fracasso escolar? 

Como os avanços teóricos da psicologia escolar podem contribuir para a compreensão crítica 

da recuperação escolar?  

Põe-se, diante de mim, o grande desafio de buscar alternativas de respostas a estas 

questões como contribuição ao problema do fracasso escolar brasileiro. Fracasso que tem sido 

objeto de estudo da psicologia escolar desde a década de 1980, com os estudos de Maria 
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Helena de Souza Patto, que, utilizando como alicerce teórico o materialismo histórico-

dialético, denunciou a cumplicidade ideológica entre a psicologia escolar e a educação. Sua 

tese de doutorado, intitulada Psicologia e ideologia: reflexões sobre a psicologia escolar, foi 

um marco revelador de práticas da psicologia a serviço da ideologia e provocou intensos 

debates sobre os mascaramentos dos fenômenos educacionais, fortalecendo a ótica que 

atribuía filiações sócio-político-econômicas às práticas escolares. Desvelavam-se 

compromissos ideológicos ocultos da psicologia escolar e da educação que atribuíam sempre 

às crianças e suas famílias as causas das dificuldades vividas na escola. Escancarava-se a 

cortina que acobertava os processos produtores de fracasso das crianças na escola pública, a 

serviço dos quais a psicologia escolar prestava-se quando realizava a seleção das crianças, 

distinguindo-as entre capazes e incapazes de aprender por meio do critério dos recursos 

internos, individuais. A psicologia era responsável por tornar biológico e natural o que era 

social e historicamente determinado, voltando o olhar para a criança com todas as suas faltas e 

deficiências. 

O que aparece como natural é social; o que aparece como a-histórico é 

histórico; o que aparece como relação justa é exploração; o que aparece 

como resultado de deficiências individuais de capacidade é produto de 

dominação e desigualdade de direitos determinados historicamente. 

(PATTO, 1997, p. 5) 

Deste modo, o cotidiano escolar, aqui compreendido sob a perspectiva teórica de 

Agnes Heller (2000), mostra-se impregnado de naturalização do que não deveria ser natural, 

de generalizações a partir de probabilidades do singular, de juízos provisórios que 

automaticamente passam a definitivos, a despeito das refutações. Cotidiano cujas práticas e 

discursos vêm estigmatizando crianças, em geral pertencentes a uma classe social de baixa 

renda, agravando ainda mais o quadro social. A escola, que deveria ser lugar de perspectivas e 

possibilidades, para muitos tem sido palco de depreciação, humilhação e justificação de 

desigualdades. A barbárie na escola, denunciada veementemente por Adorno (2000), continua 

parecendo familiar e natural, muitas vezes apoiada pelos conhecimentos da psicologia. 

Minhas investigações confirmaram que há muito tempo a estrutura da educação 

pública brasileira pressupõe a necessidade de políticas que garantam espaços específicos para 

os que não aprendem, cujos objetivos anunciam a compensação das insuficiências presentes 

nos processos de aprendizagem.  
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Diversos nomes vão se sucedendo, mantendo-se, de modo indelével, objetivos muito 

semelhantes, voltados a alunos que não aprendem na escola: classes especiais, classes de 

aceleração, sala de recurso, salas de PIC – Projeto de Intensificação de Ciclo, e as classes de 

recuperação – de ciclo e paralela, dentre outras possibilidades. 

Entretanto, uma vez que as razões do não aprender são atribuídas sempre aos alunos, 

pouco se reflete sobre os processos subjacentes. Deste modo, pode configurar-se nos 

profissionais da educação uma consciência ambígua, em que estes intercalam momentos de 

lucidez e opacidade diante das condições de trabalho e de sua atuação profissional em relação 

a estes alunos tidos como defasados em sua aprendizagem (CHAUÍ, 1981). Alguns 

professores encontram-se divididos diante da ambiguidade entre a clareza e a obscuridade de 

suas condições como educadores, em especial para ensinar a criança que não apresenta o 

rendimento esperado em sua aprendizagem e que se torna objeto das turmas de recuperação 

escolar. Chamados de professores recuperadores, sentem-se impotentes diante dos inúmeros 

obstáculos presentes na árdua tarefa de recuperar os alunos.  

É preciso que se olhe por meio de uma fresta e se contemple um lugar mais amplo, 

maior do que a criança, sua família ou a professora enquanto responsáveis pelas dificuldades 

para aprender. Olhar que pressupõe problematização, investigação sobre os elementos 

produtores desta não aprendizagem, cujo portador precisa ser encaminhado para a 

recuperação escolar. Olhar que não se detém nas camadas aparentes do real (CHAUÍ, 1981), 

mas que se propõe a desnudar o currículo oculto presente na escola e nos discursos que ali 

circulam, aguçando a percepção diante de concepções que medeiam as relações no cotidiano 

escolar (GIROUX, 1983) e passando a olhar não o fracasso do estudante, mas o potencial de 

um sujeito ativo, capaz de aprender, comprometido eticamente consigo e com o outro (MC 

LAREN, 1997). 

Assim, coube a Maria Helena Souza Patto e a muitos de seus contemporâneos 

denunciar a participação de determinada concepção da psicologia escolar brasileira que 

fortalecia práticas que culpabilizavam as crianças e suas famílias pelo baixo rendimento na 

escola. O grande mérito desta autora, ícone da psicologia escolar no Brasil, foi provocar a 

ruptura com o que se pensava até então a respeito da psicologia escolar. 

Entretanto, parafraseando Freire (1987), a denúncia deve sempre preceder o anúncio. 

Com o passar dos anos, apenas a denúncia das décadas de 1980 e 1990 da psicologia escolar 

como ciência a serviço da ideologia na produção do fracasso escolar não era mais suficiente; 

tornava-se necessário o desenvolvimento de novas possibilidades que anunciassem 

perspectivas de compreensão e transformação dos processos escolares produtores de fracasso. 
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Fazia-se necessário avançar por novos rumos da psicologia escolar no Brasil e ir em busca de 

propostas que respondessem ao tão discutido fracasso escolar (MACHADO e SOUZA, 2004). 

Outros pesquisadores foram tornando-se referências nessa nova perspectiva. Machado 

(1996), Tanamachi, Proença e Rocha (2000), Freller (2001), Aguiar (2000), Meira e Antunes 

(2003), Souza (2002) e Souza (2007), dentre tantos, vão tomando lugar nesta galeria de 

estudiosos brasileiros interessados em descobrir possibilidades de compreensão e intervenção 

nos processos escolares à luz da psicologia escolar contemporânea.  

A busca por caminhos para a superação das condições delatadas por Patto começa a 

alargar-se, e avanços teóricos vão sendo produzidos em diferentes direções. Novas temáticas 

passam a ser propostas pela psicologia escolar, abrindo outras frentes de ação do psicólogo 

diante do fracasso escolar. Dificuldades de aprendizagem e comportamento indisciplinado na 

escola começam a ser analisados como produções do processo escolar. Surgem novas 

orientações às queixas escolares; as intervenções dos psicólogos passam a ter outros 

pressupostos, e avaliações psicológicas são reinventadas, buscando-se compreender as 

diferentes versões envolvidas na produção das dificuldades escolares.  

Renomados autores da área de educação, como Marília Spósito (1992), Ana Luiza 

Smolka e Cecilia Góes (1993), Celso Ferretti (1997), Miguel Arroio (2000) e Dermeval 

Saviani (2006), dentre outros, vão ampliando referências teóricas e tornam-se fontes para os 

psicólogos voltados à área de educação, que, apropriando-se dos conhecimentos produzidos 

na seara da Pedagogia, estabelecem novos fundamentos norteadores de suas teorias e, 

consequentemente, de suas práticas.  

Intensifica-se a produção oriunda da psicologia escolar. Um levantamento realizado 

em 2009 indicou mais de 35 livros publicados especificamente sobre a atuação do psicólogo 

no contexto educacional.
1
  

Aprofundam-se as discussões sobre as políticas públicas, ampliando-se de modo 

significativo as publicações científicas, dissertações e teses no eixo psicologia-educação 

voltadas a esta temática, indicando, assim, que os pesquisadores contemplam as políticas 

educacionais como elementos de suma importância na compreensão das contradições 

presentes nos processos escolares. Souza (2006) considera impossível pesquisar temas 

                                                      

1
 Dado de pesquisa em andamento intitulada “A atuação do psicólogo da rede pública frente à 

demanda escolar: concepções, práticas e inovações”, sob a orientação da Profa. Dra. Marilene Proença 

Rebello de Souza, do departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano da 

Universidade de São Paulo. 
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voltados às questões escolares sem considerar o modo como as políticas educacionais 

efetivamente as afetam. 

As opções teórico-metodológicas para esta aproximação com a escola têm se 

dado na direção de analisar o miúdo desta instituição educacional, ou seja, a 

vida diária escolar, as formas, maneiras, estratégias e processos que 

constituem o dia a dia da escola e suas relações. É nesse espaço 

contraditório, conflituoso, esperançoso, utópico que as políticas educacionais 

se materializam, que de fato acontecem. (SOUZA, 2006, p. 232) 

O interesse da Psicologia Escolar pelas políticas públicas tem se intensificado a partir 

das discussões produzidas na década de 1980. Vários trabalhos científicos realizados por 

psicólogos passam a ser voltados especificamente a políticas educacionais, algumas de âmbito 

nacional e outras implantadas em São Paulo. Dentre os produzidos no interior do Programa de 

Psicologia Escolar da Universidade de São Paulo, podem ser citados os seguintes temas: 

Classes de Aceleração (VIÉGAS, BONADIO e SOUZA, 1999); Inclusão de Deficientes 

(ANGELUCCI, 2002); Classes Especiais (MACHADO, 1994); Projeto Político Pedagógico 

(ASBAHR, 2005); Professor Coordenador Pedagógico (ROMAN, 2001); Progressão 

Continuada (VIEGAS, 2002); e Projeto Intensivo no Ciclo I – PIC (CANTEIRA, 2006), 

dentre outras. 

Torna-se indispensável vislumbrar as políticas públicas em educação como assunto 

que também diz respeito à psicologia escolar, considerando os efeitos da materialização dos 

planos e metas oficiais na constituição das pessoas, atores sociais da escola, com os quais a 

psicologia tem estreito compromisso. Assim, pouco a pouco vai se consolidando o imperativo 

de que política pública em educação seja assunto a ser discutido na interlocução entre as 

searas da educação e da psicologia escolar. Não de qualquer concepção de psicologia escolar, 

mas da que compreende o homem como sendo constituído nas mais variadas relações sociais, 

culturais, históricas, muitas delas fortemente marcadas pelas vivências na instituição escolar. 

Afinal, é nesse espaço em que as políticas educacionais se concretizam, que de fato 

acontecem, que nos cabe, como psicólogos, identificar e denunciar o “hiato entre a intenção e 

a realidade” (SOUZA, 2006, p. 235). 

O tema das políticas públicas tem grande importância como permanente pano de fundo 

à recuperação escolar, uma vez que algumas políticas são elaboradas, pressupondo, a priori, a 

necessidade de classes de recuperação para atender aos alunos que não conseguirem adequar-

se aos objetivos propostos, como é o caso da Progressão Continuada. 
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A escola tem funcionado como aparato ideológico do estado, concebida a serviço das 

relações de poder e mostrando a realidade como ela “aparece” e não como realmente “é”. O 

senso comum impede a percepção do real, conduzindo a uma visão opaca do mundo. Deter-se 

nas camadas superficiais do real mascara a realidade de tal modo que aquilo que deveria soar 

como estranho passa a ser entendido como natural, e as “certezas” passam a encobrir qualquer 

possibilidade de dúvida, denotando uma percepção social falsificada, na qual a opinião 

substitui a verdade de fato, ignorando exceções e contradições (BOSI, 1992). 

Nesse sentido, é pertinente estranhar e provocar estranhamento diante de medidas 

educacionais que parecem tão familiares, como a recuperação escolar, de forma a evocar 

contradições e a comprometer-se com a humanização.  

A psicologia escolar, na última década, tem discutido possibilidades de superação da 

alienação, e muitos autores têm encontrado na vertente da psicologia histórico-cultural meios 

para preencher as lacunas deixadas pelas discussões sobre o fracasso escolar. Entretanto, em 

que medida a reflexão teórica tem se materializado nas práticas educacionais? 

Tomando emprestada a concepção de educação proposta por Saviani de que “o 

trabalho educativo é o ato de produzir, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de homens” (SAVIANI, 1997), proponho, 

neste trabalho, a psicologia histórico-cultural como base teórica do caminho a ser trilhado em 

busca de respostas às minhas indagações sobre a recuperação escolar. Algumas questões 

apontam para determinadas hipóteses, a partir dos dados encontrados, configurando 

constatações que serão aprofundadas no decorrer do trabalho.  

É nesta direção que me dispus a caminhar no presente estudo: desvelar, compreender e 

revelar os atravessamentos gerados ao longo do tempo pela prática pedagógica da recuperação 

escolar, na tentativa de “entender e denunciar mecanismos sutis de exclusão” encobertos pela 

promessa de apoio e auxílio aos que não aprendem, e propor caminhos para superar 

contradições presentes na recuperação escolar, visando contribuir para uma reflexão sobre a 

escola como instrumento de emancipação para todos os alunos, inclusive os destinados às 

classes de recuperação.  

Compreendendo que o homem humaniza-se, isto é, constitui-se homem de fato, no 

convívio com outros homens e por meio do acesso aos bens culturais acumulados por seu 

grupo social, intento neste trabalho valer-me da perspectiva histórico-cultural como fonte para 

a superação da acomodação que subjaz às diferentes propostas de recuperação apresentadas 

como salvação aos alunos que não aprendem na escola.  
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Que contribuições essa concepção teórica poderia dar para iluminar as medidas 

voltadas à recuperação de alunos no processo de escolarização? O que seria pensar a 

recuperação escolar de uma perspectiva histórico-cultural?  

Historicamente, podem ser apontadas várias teorias da psicologia que, direta ou 

indiretamente, têm servido de sustentação às práticas pedagógicas de recuperação escolar: a 

tecnologia do ensino, pressuposto fundamental das concepções behavioristas que propunham 

o estabelecimento de condições antecedentes como determinantes da atenção e motivação 

para aprender, dando ênfase ao controle de variáveis para garantia da aprendizagem 

(MATOS, 1995); a abordagem centrada na pessoa, de Rogers (ALMEIDA, 2000), calcada no 

Humanismo
2
, muito influente na educação brasileira na década de 1970, enfoque que trouxe a 

afetividade para dentro da sala de aula, compreendendo que a pessoa deveria ser formada a 

partir da autonomia e da liberdade, sendo a principal função da escola e do educador despertar 

o desejo de aprender. Estes são apenas alguns exemplos de teorias psicológicas que vêm, ao 

longo do tempo, afetando as políticas e propostas voltadas à educação (PLACCO, 2000). 

O presente estudo dará realce às fortes influências de outra abordagem que tem 

causado grande impacto na educação, o construtivismo de Piaget, cuja ênfase no aprender a 

aprender mostrou-se diretamente relacionada às práticas observadas durante as vivências no 

campo desta pesquisa. Em seguida, estabelecerei uma análise crítica a estas apropriações 

teóricas e, então, apresentarei uma alternativa como sendo mais apropriada: o referencial 

histórico-cultural
3
, em especial alguns conceitos dos psicólogos russos Lev Vigotski e Alexis 

Leontiev, cujas contribuições abrem novas possibilidades de respostas às dificuldades de 

aprendizagem e dão outras alternativas às classes de recuperação. 

                                                      

2
 A Psicologia Humanista, cujo ícone foi Carl Rogers, fundamenta-se nos pressupostos da 

Fenomenologia e Filosofia Existencial e enfatiza a condição de liberdade e autonomia contra a 

pretensão determinista. É centrada na pessoa e visa a compreensão e o bem-estar do homem em 

oposição ao controle. 

3
 Essa concepção teórica originada na Rússia também é conhecida no Brasil como psicologia sócio-

histórica, psicologia histórico-crítica, psicologia soviética, psicologia de Vigotski ou psicologia 

marxista. 
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I.2  O Problema de Pesquisa 

A ideia de recuperar-se pode implicar em algo que foi perdido e precisa ser 

reencontrado. Os dicionários (LAROUSSE, 1982; HOUAISS, 2008) nos auxiliam na 

definição do termo recuperação: reapossar-se; reentrar na posse de; refazer, recobrar; 

promover a restauração de; fazer reintegrar-se; restabelecer-se; reabilitar-se; readquirir 

prestígio depois de várias derrotas. Etimologicamente, o termo advém do latim recuperatione, 

como acto ou efeito de recuperar. Busquei também a definição do termo reforço que é 

comumente utilizado na escola como sinônimo de recuperação: reforço é tornar mais forte, 

mais sólido, intenso ou resistente; implica em auxílio ou complemento. 

Pensar a escola enquanto lugar de aprendizagem, de apropriação da cultura, de 

constituição do eu, de caminho à humanização, remete-nos à importância de entender o lugar 

ocupado pelos alunos “fracos, que não aprendem, que não acompanham, que têm 

dificuldades, problemas ou distúrbios de aprendizagem, de baixo rendimento, de 

aproveitamento insuficiente, condenados à repetência, atrasados, que não progridem, fadados 

ao fracasso escolar”
4
 – dentre outras terminologias utilizadas tanto nos documentos oficiais, 

que serão discutidos posteriormente neste trabalho, como na vida diária escolar –, para 

descrever os que são encaminhados para as classes de recuperação. Afinal, qual o significado 

social e os sentidos pessoais da prática pedagógica de recuperação escolar para essas 

crianças?  

Como uma pergunta sempre gera diversas outras à procura de respostas, seguem-se 

algumas questões que poderão inspirar outras tantas na busca ávida de encontrar alternativas 

ao grave problema do fracasso escolar, tipificado nas classes de recuperação. 

Que lugar é este, destinado a alunos com dificuldades? Quando se instituiu a 

necessidade desse espaço que pressupõe que alguns alunos ficarão à margem em relação aos 

demais? Quais as especificidades de cada tipo de recuperação previstas pelas Leis de 

Diretrizes e Bases? Como se dão as relações entre os “alunos de recuperação” e seus 

professores? Quais as reais expectativas quanto ao desenvolvimento escolar destes alunos? O 

que se espera dos chamados “professores recuperadores”? Que condições são oferecidas para 

                                                      

4
 Esses termos foram cunhados tanto a partir de documentos legais que fazem menção à recuperação 

escolar como dos diálogos com os participantes da pesquisa. 
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que a esperada “recuperação” de fato se dê? Qual a autonomia que a direção da escola tem 

para organizar essas classes de recuperação? Que concepções vêm sendo mascaradas pela 

prática de recuperação escolar ao longo de tantas décadas, considerando-se que dela têm se 

valido e apoiado muitas das inúmeras políticas públicas em educação, ao longo do tempo? 

Certamente outros autores se dedicaram à temática da recuperação escolar, uma vez 

que essa prática vem perpassando as diferentes épocas e políticas educacionais. Minhas 

investigações conduziram-me a dezoito dissertações de mestrado, apresentadas em faculdades 

de educação de seis Estados brasileiros entre os anos de 1976 e 2009
5
, cabendo destacar que 

dos dezoito trabalhos, treze foram desenvolvidos no Estado de São Paulo. 

Dentre todos esses estudos, apenas dois, desenvolvidos por Gonçalves (1981) e Gomes 

(1984),
6
 discutiram as práticas de recuperação a partir de dimensões político-ideológicas, 

entendendo essa medida como um mero cumprimento burocrático e formal concretizado num 

mecanismo de mascaramento da educação de baixa qualidade oferecida às classes populares. 

Essas autoras desvelaram, por meio de suas pesquisas, o caráter ideológico do discurso oficial 

que enfatiza a obrigatoriedade da escola em “recuperar” e “suprir” as deficiências de 

aprendizagem dos alunos. Dito de outro modo, de todas as dissertações encontradas somente 

essas apontaram a recuperação como mais uma medida oficial constituída em estratégia para 

um trabalho alienante que visa atender às camadas populares em benefício do esquema de 

dominação, sob a aparência de estar solucionando as aspirações de todos.  

Todas as demais pesquisas intentaram avaliar diferentes programas de recuperação 

desenvolvidos como respostas às dificuldades de aprendizagem ou, simplesmente, elencar 

fatores responsáveis pelo insucesso da recuperação, como despreparo dos professores ou 

tempo e metodologia impróprios; ou ainda, apontar a necessidade do engajamento dos 

professores para o sucesso do processo, sendo concluídos, em geral, com propostas de 

estratégias que poderiam produzir resultados eficientes às práticas de recuperação.  

Entendo ser esta a relevância deste trabalho etnográfico de doutoramento ancorado na 

psicologia escolar: não se trata de criar, inovar, organizar, implantar ou avaliar diferentes 

                                                      

5
 Sínteses de cada uma dessas dezoito dissertações encontram-se no ANEXO A  

6
 GONÇALVES, Francisca dos Santos. A recuperação dissimulando o fracasso da política 

educacional. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 

Gerais. Belo Horizonte, 1981 e GOMES, Maria Carmozi de Souza. Recuperação no Ensino de 1
o
 

Grau: Questão do aluno ou da escola? Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Ceará.  

Fortaleza, 1984. 
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programas de recuperação na tentativa de achar o melhor modo de torná-la mais eficiente; é 

necessário investigar os bastidores da recuperação escolar e sua relação com políticas públicas 

em educação, cujas concepções continuam centradas no aluno que não aprende, bem como 

reunir elementos que permitam provar o mascaramento dessa prática, propagada como terreno 

fértil à aprendizagem, e a necessidade do desmantelamento destes falsos espaços 

recuperadores, sustentados por concepções ideológicas promulgadoras da desumanização e 

alienação no campo da educação pública. 

Deste modo, este trabalho tem como principais objetivos:  

a) estabelecer uma análise crítica sobre a recuperação escolar praticada na educação 

pública ao longo da história. Para ir além das críticas às maneiras como esta proposta se 

efetiva, das críticas às estratégias utilizadas, torna-se imprescindível fortalecer críticas aos 

pressupostos de uma prática que há muito põe-se como compensatória às dificuldades das 

crianças de famílias de baixa renda. Uma medida que, independentemente do modo como se 

materializa, entende que as dificuldades pertencem aos alunos que precisam ser recuperados. 

Deste modo, não se trata de verificar quais os melhores caminhos para atingir os objetivos 

previstos nos projetos oficiais de recuperação, mas de questionar tais objetivos; 

b) compreender quais as interpretações e os sentidos pessoais atribuídos à recuperação 

no cotidiano escolar pelos envolvidos, em especial equipe técnica, professores, alunos e pais 

de uma escola pública paulista. 

No presente estudo, convido os leitores a uma viagem que se inicia no Estado de São 

Paulo, no ano de 1936, quando se tem registro da primeira experiência voltada à formação de 

classes de recuperação em um grupo escolar da capital paulista, e estende-se aos dias de hoje 

– uma nova proposta de recuperação acaba de ser implantada, em fevereiro de 2008, trazendo 

em seu percurso a sustentação às diferentes propostas educacionais com promessas milagrosas 

de sucesso diante dos graves problemas da educação pública do Estado. 

Que lugar essa prática tem ocupado na escola? O que faz a recuperação resistir a tantas 

políticas e medidas educacionais e manter-se persistentemente ao longo do tempo? O que 

torna sua presença inevitável como apoio a reformas educacionais descritas nos documentos 

oficiais?  

Há um longo percurso em busca dessas respostas... 

  



 

"Aqueles que não se lembram do passado 

estão condenados a repeti-lo."  

    George Santayana  
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II AS VOZES OFICIAIS – O percurso histórico da recuperação escolar 

por meio da legislação da Educação  

II.1  Recuperação escolar – isso não é de hoje 

No presente capítulo será feita uma apresentação das propostas de regulamentação do 

processo de recuperação no Estado de São Paulo, explicitando-se os objetivos da formação de 

classes de recuperação, bem como o processo de formação dessas classes. Considero 

importante apresentá-las cronologicamente a fim de resgatar o contexto histórico de produção 

de cada uma delas. 

Terá destaque especial neste trabalho o primeiro documento por mim encontrado a 

respeito das classes de recuperação, datado de 1959, de autoria de Antonio D‟Ávilla, que 

retrata experiências realizadas com recuperação desde o ano de 1936. Em seguida, utilizarei 

como marcos temporais as três Leis de Diretrizes e Bases, constituídas respectivamente em 

1961, 1971 e 1996, complementadas pelos diversos Pareceres, Determinações, Resoluções e 

Indicações que as sucedem. Buscarei salientar nesses documentos o comparecimento de 

menções feitas à recuperação escolar, na tentativa de desvelar como essa prática surge na 

história da educação paulista, bem como os objetivos com que foi criada. 

É importante apontar que este capítulo da constituição histórica da recuperação foi 

escrito após a pesquisa de campo. A leitura e a análise dos propósitos a que se propunha a 

recuperação, desde o seu início na história da educação paulista, trouxeram-me sentimentos 

de angústia e indignação, dado o enorme distanciamento e as incoerências entre os objetivos 

propostos e as cenas vivenciadas no dia a dia das classes de recuperação, durante a pesquisa 

de campo.  

II.1.1 A grande descoberta: Antonio D’Ávilla e o primeiro plano de classes de 

recuperação no Estado de São Paulo 

De grande importância para este trabalho foi a preciosa descoberta da primeira alusão 

à necessidade de classes de recuperação no Estado de São Paulo, compilada em um 

documento intitulado “O problema da repetência e as classes de recuperação”, assinado por 
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Antonio D‟Ávilla, eminente professor, nascido em Jaú (SP), em 1903, cuja carreira 

profissional foi marcada pela dedicação às lides da educação paulista, tendo iniciado como 

professor substituto de Grupo Escolar e galgado os mais altos cargos do magistério.
7
 

Como pano de fundo histórico, vale lembrar que na década de 1930 a educação foi 

palco de muitas resoluções e reviravoltas, podendo ser destacados o movimento do 

escolanovismo, em 1932, e a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública sob a 

responsabilidade de Francisco Campos, redator da Carta de 1937, que criou o Estado Novo. 

As concepções da educação, fortemente influenciadas pela escola francesa e pela 

psicologia fundamentada em Binet, naquele momento indicavam que era preciso conhecer a 

psicologia da infância, para que pudessem ser respeitadas as aptidões e tendências inatas. 

Ideias que motivaram a criação dos laboratórios de Psicologia em vários Estados brasileiros, 

incluindo São Paulo, com o objetivo de investigar inteligência, aprendizagem, rendimento 

escolar, memória, personalidade, aptidões, seleção e orientação profissional, dentre outros 

temas (ANTUNES, 2004). 

O texto de Antonio D‟Ávilla “O problema da repetência e as classes de recuperação” 

foi escrito para o discurso que proferiu em Recife no IV Congresso Nacional de Professores 

Primários, em 25 de novembro de 1959.
8
  

Nesse documento, ele refere-se ao fenômeno da repetência como sendo um dos 

principais males da educação brasileira. Demonstra estatisticamente o grave problema de 

reprovações no então denominado Ensino Primário, cujos índices alarmantes ultrapassavam 

                                                      

7
 Uma breve biografia faz-se necessária para melhor compreendermos a importância de seu 

pensamento na educação paulista. Antonio D‟Ávilla foi professor fiscal de escola normal livre, por 

concurso, assistente de metodologia do Instituto de Educação de São Paulo, professor de psicologia do 

Curso Jurídico da Faculdade de Direito de São Paulo, professor estadual de português e de história da 

civilização do Curso Secundário, durante a Guerra do Brasil com o Paraguai, professor de didática da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Campinas, chefe da Orientação Pedagógica do SENAC, 

em São Paulo, diretor do Serviço de Orientação Pedagógica do Departamento de Educação de São 

Paulo, diretor geral do mesmo departamento, tendo sido aprovado também em concurso para 

catedrático de metodologia do Instituto de Educação da Universidade de São Paulo. Autor e coautor de 

vários livros, estudou o ensino industrial em diversos países da Europa, participou de congressos de 

educação e pronunciou inúmeras conferências e  palestras pedagógicas. Mediante seus méritos, o 

professor D‟Ávilla recebeu várias condecorações, entre elas o colar e medalha Euclydes da Cunha e 

Pires Aguiar. Faleceu em São Paulo, aos 86 anos, em 1989. 

8
 Documento encontrado junto ao Serviço de Documentação e Publicações do Centro de Referência 

Mário Covas, localizado em São Paulo (endereço eletrônico: www.crmariocovas.sp.gov.br). 
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os 50%, e passa a listar uma série de causas para que tais reprovações ocorressem, 

destacando-se aqui: 

[...] número excessivo de alunos nas classes; salas de aula destituídas de 

requisitos higiênico-pedagógicos; classes heterogêneas, quer quanto ao grau 

de aprendizado dos alunos, quer quanto ao seu índice mental; matrículas de 

crianças imaturas na 1ª série; pouca frequência dos alunos; deficiência 

qualitativa e quantitativa do material pedagógico; programas extensos; 

deficiência de orientação pedagógica; licenciamento ou remoção de 

professores durante o ano letivo; falta de seleção vocacional dos candidatos 

ao curso de formação do professor; e defeito do ensino ministrado nesses 

cursos, principalmente quanto à prática pedagógica. (p.7-8) 

Segundo este autor, as causas da repetência deram origem a remédios que podiam e 

deviam solucionar esse grave problema, entre os quais, a recuperação escolar – destaca-se a 

aproximação entre reprovação e recuperação no próprio título do documento. Passa, então, a 

expor em seu discurso alguns planos e experiências feitas nesse sentido, no Estado de São 

Paulo, que serão aqui brevemente relatadas, de modo a contribuírem para estruturar uma 

cronologia das ações pedagógicas sobre o tema. 

Em 1938, por meio de um decreto estadual sob o nº. 9.255, de 22 de junho, o Estado 

de São Paulo criava, entre outras reformas, o Serviço de Orientação Pedagógica, cuja 

incumbência incluía a execução do Plano de Recuperação de Repetentes na capital, proposto a 

partir de uma experiência realizada por D‟Ávilla, em 1936, no Grupo Escolar Regente Feijó, 

também na capital. 

Tratava-se de recuperação de alunos de diversas classes desse grupo, 

desajustados, repetentes, indisciplinados, por meio de normalistas adrede 

preparados, quer no trabalho docente, quer no preparo de material de ensino. 

Entregue reduzido número desses menores aos encarregados da recuperação, 

nos dois últimos meses letivos do ano, foi o trabalho amplamente 

recompensado, salvando-se da reprovação certa grande número de crianças. 

(D‟Ávilla, 1959, p.10) 

Posteriormente, uma experiência de maior extensão foi realizada entre os meses de 

maio e outubro de 1957, ano em que D‟Ávilla era diretor geral do Departamento de Educação 

de São Paulo, novamente com o firme intuito de assentar medidas práticas e eficientes no 

propósito de combater “o grave mal da repetência”. Para tanto, reuniu-se com as Delegacias 

de Ensino das cidades de Guaratinguetá, Jaboticabal e Votuporanga, situadas no interior do 

Estado de São Paulo, e expôs com eloquência seu pensamento, traçando metas para a 
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Campanha de Recuperação como uma das estratégias de enfrentamento ao problema da 

repetência.  

Cabe lembrar, mesmo que brevemente, o contexto histórico da educação paulista na 

década de 1950, quando políticas educacionais sofriam significativas transformações, 

impulsionadas pelos pensamentos de Almeida Junior (1957) e Dante Moreira Leite (1959), 

num momento em que a retenção dos alunos configurava-se como um grave dilema 

educacional e econômico, carecendo de medidas urgentes.  

O trecho de uma publicação da época, contendo as recomendações a esse respeito, nos 

dá ideia da dimensão dessa questão: 

Que se procure solucionar o grave problema da repetência escolar – que 

constitui prejuízo financeiro importante e retira oportunidades educacionais 

a considerável massa de crianças em idade escolar – mediante: a) a revisão 

do sistema de promoções na escola primária, com o fim de torná-lo menos 

seletivo; b) o estudo, com a participação do pessoal docente das escolas 

primárias, de um regime de promoções baseado na idade cronológica do 

educando e outros aspectos de valor pedagógico, e sua aplicação, com 

caráter experimental, nos primeiros graus da escola. (Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos, 1956, v. 26, n. 63, p. 166) 

A “Promoção Automática”, cuja gênese remontava à Primeira República, por meio das 

recomendações de Oscar Thompson e Sampaio Dória para a “promoção em massa” – autores, 

inclusive, citados no texto de D‟Ávilla – agora ganhava força, dando origem às propostas que 

repeliam veementemente a reprovação escolar. Este regime, entretanto, só foi efetivamente 

implantado na rede oficial como parte da Reforma do Ensino Primário Paulista em 1968, após 

muitas discussões. 

Viégas
9
 (2002) elaborou um detalhado levantamento do percurso histórico da 

implantação da Promoção Automática e do sistema de Ciclos Escolares no estado de São 

Paulo, apresentados oficialmente como medidas para solucionar o grave problema das 

retenções, cuja discussão merece destaque e será aprofundada no decorrer deste trabalho. 

Segundo D‟Ávilla, dentre os obstáculos para o bom rendimento escolar, que 

justificariam a necessidade da formação das classes de recuperação, podiam ser citados: a 

                                                      

9 Os trabalhos de Mestrado (Progressão Continuada e suas repercussões na escola pública paulista: 

concepções de educadores) e Doutorado (Progressão Continuada em uma perspectiva crítica em 

psicologia escolar: história, discurso oficial e vida diária escolar) de Lygia Viégas (2002 e 2007) são 

leituras obrigatórias para a compreensão deste tema. 
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subnutrição das crianças; as deficiências visuais, auditivas e de fala; o problema do desajuste 

entre o vocabulário escolar empregado e o vocabulário da criança; a língua estrangeira falada 

em casa, criando o bilinguismo com que a criança devia haver-se; a diversidade de marcha de 

aprender, com alunos rápidos e alunos lentos ou instáveis; o modo coletivo do ensino, que 

descuida dos casos individuais; o problema da idade inicial do ingresso na escola primária, 

burlada a lei, com crianças de seis anos, imaturas; a existência de massas de repetentes nas 

salas de aulas, com mais de um ano de reprovação; e os desajustamentos do comportamento e 

de atitudes, em virtude de situações familiares irregulares. 

Entendia o professor que era preciso indicar todos esses aspectos ao professorado, de 

modo a “dar uma visão mais clara e precisa do problema, quando se quiser dar tratamento do 

reajustamento para recuperação” (D‟Ávilla, 1959, p. 14). 

Segundo este autor, o atendimento médico e os serviços de alimentação e de 

assistência social estendidos às famílias dos alunos mostravam-se eficientes na direção de dar 

à criança mais possibilidades. No entanto, o campo específico da aprendizagem revelava-se 

insuficiente, fundamentando-se, aí, a necessidade do Programa de Recuperação. 

Matriculadas as crianças do 1º ano, de costume, são elas divididas em três 

secções, A, B e C e à proporção que umas avançam na aprendizagem outras, 

por motivos de subnutrição, imaturidade, desajustes de comportamentos, ou 

desequilíbrio emocional, atrasam, não assimilam o ensino, não aprendem, 

passando a constituir, assim, o grupo dos candidatos à repetição de ano. A 

fórmula de recuperação que adotamos vai ao encontro de uma situação de 

fato: quando não se selecionaram alunos, não se organizaram classes 

seletivas, homogêneas. Retirar das classes menores situados no grupo dos 

que não aprendem, colocar em pequenos grupos, ao cuidado de professores 

especializados ou substitutos efetivos, reajustá-los ao ambiente da classe 

estimulando-lhes as forças, corrigindo-lhes as deficiências, reforçando-lhes a 

capacidade de aprender, graças a processos especiais de ensino, criando 

motivações, despertando interesses ocultos; tudo fazer para recuperar a 

criança que se iria perder, na promoção, é o plano que adotamos. (D‟Ávilla, 

1959, p.15) 

Seu discurso segue relatando, como exemplo, os dados da Diretoria de Ensino de 

Guaratinguetá, no interior paulista, demonstrando que se conseguiu a adequação de 26 Grupos 

Escolares da região, na Campanha de Recuperação de Repetentes, tendo sido envolvidos 96 

professores substitutos efetivos, sem ônus para o Estado, uma vez que os professores 

“sacrificaram suas horas de lazer”. Assim, 362 “repetentes certos” foram recuperados, o que 

representava também “a recuperação de meio milhão de cruzeiros para o tesouro estadual”. 
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D‟Ávilla resume a viabilização prática de seu plano de recuperação nos seguintes 

passos: organizar pequenas turmas de alunos condenados à repetição ou grupos de alunos 

repetentes; estudar, em linhas gerais, a situação de cada aluno no que diz respeito à sua 

repetência ou incapacidade de aprender na classe comum; realizar pequenos exames de 

natureza médico-psicológica, sendo importante colaborador neste diagnóstico o parecer do 

professor dos menores em questão; criar para esses alunos ambiente especial, fora da classe 

comum, mesmo que sejam locais improvisados, como os corredores, cantos de recreio ou 

galpões como os utilizados na campanha da Delegacia de Guaratinguetá; confeccionar 

material especial para a nova turma, como jogos educativos e coleções de objetos para 

cálculo, gravuras etc.; aproveitar, no caso de alunos de classes de alfabetização, o mesmo 

vocabulário das lições de leitura, e sobre eles realizar exercícios específicos de jogos para 

fixação de palavras, de sílabas e de escrita; aproveitar, no caso de classes posteriores às de 

alfabetização, o próprio livro da classe e o mesmo vocabulário, a fim de que o trabalho de 

recuperação se faça na direção do que vinha sendo feito na classe comum; fazer, quando 

possível, um trabalho de auxílio à professora de classe, dado o pequeno tempo de que se 

dispõe, esforçando-se especialmente no setor da leitura, da escrita e do cálculo; procurar, no 

decorrer do trabalho em questão, reajustar a criança no tocante a hábitos de ordem, asseio, 

produção e disciplina, por meio de exercícios variados de ginástica, jogos e recreações. 

Trabalhar, em suma, com todos os recursos para que, no final do ano letivo, possa a criança 

ser reintegrada à classe comum de onde provém, para se submeter ao mesmo processo de 

avaliação de rendimento escolar de seus colegas, de modo que “assim procedendo, não se cria 

na escola um corpo de novas classes, não se quebra o ritmo de trabalho escolar do ano letivo. 

Adota-se, apenas, um sistema de auxílio ao aluno fraco, de ensino paralelo ao que ele vinha 

recebendo” (p.24-25).  

O documento do discurso do professor D‟Ávilla inclui um texto anexo denominado 

“Classes de Reajustamento”, no qual ele manifesta que o mais grave não é a existência do 

problema de “crianças que não aproveitam o ensino nem sofrem a influência educativa da 

escola”. A gravidade maior reside no fato de esse tema ser sistematicamente estudado em 

todos os anuários do ensino, revistas pedagógicas e reuniões de mestres, “sem quebra de sua 

constância deficitária”, ou seja, sem que se encontre efetivamente a solução.  

Aqui estamos, em 2010, quase oito décadas depois, tal qual D‟Ávilla, vivenciando na 

escola a busca de soluções para “crianças que não aproveitam o ensino nem sofrem a 

influência educativa da escola” – a concepção de que a recuperação deve servir a “alunos 

fracos”, ou seja, ainda compreendendo os resultados das práticas educacionais a partir dos 
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alunos. Quando a aprendizagem não ocorre é porque as crianças não aproveitam o ensino nem 

se deixam influenciar pelas ações educativas. O autor do documento sobre recuperação aponta 

trabalhos realizados isolada e descontinuamente para o reajustamento de alunos nas classes 

primárias e ressalta “a tríplice condição desejável para o reajustamento: afastamento do aluno 

inadaptado à classe comum, redução do número de alunos e ensino especial”.  

Nesse documento, D‟Ávilla indica que o atendimento a esses critérios nos projetos 

realizados em 1936 e 1938
10

, ou seja, o agrupamento reduzido sob a influência de professores 

previamente treinados, tinha produzido excelência de resultados em relação aos alunos 

“tardos na aprendizagem; deficientes por desvios disciplinares ou fraqueza mental; repetentes; 

instáveis; apáticos; imaturos; e prejudicados pelo próprio meio social, familiar” (p.2).  

Continuando, o professor descreve um Plano de trabalho, delimitando com clareza os 

objetivos destas classes de reajustamento, formas ideais para sua organização, capacitação dos 

professores responsáveis, material a ser utilizado, local em que as classes poderiam funcionar, 

mobiliário que permitisse interação entre os alunos, favorecendo o trabalho coletivo, modo de 

controle do rendimento destes alunos, por meio de gráficos para demonstração de seu 

aproveitamento escolar, e a necessidade de utilização da aplicação “de processos da moderna 

pedagogia, levando em conta os centros de interesse e projetos com real valor educativo.” 

Considero que os documentos deixados pelo professor D‟Ávilla nos idos da primeira 

metade do século passado constituem-se num verdadeiro tesouro, e que merecem 

aprofundamento para a compreensão tanto das origens dos processos de recuperação escolar, 

como dos fundamentos que sustentam a sua perpetuação na educação paulista até os dias 

atuais, visando apontar contradições e refletir sobre possibilidades de superação. Afinal, o 

contato com a história passada pode nos auxiliar na compreensão do presente e na busca de 

possibilidades de transformação do futuro. 

A síntese dos diversos elementos presentes nos registros de D‟Ávilla que cabem aqui 

ser mencionados foi organizada a partir de três vértices de análise: concepção de educação, 

concepção da função docente e concepção de aluno (que tem como pressuposto a concepção 

de homem a ser formado na escola). 

                                                      

10 Esta experiência sobre recuperação realizada em Guaratinguetá, Estado de São Paulo, foi alvo de um 

artigo de Antonio D‟Ávilla em “A Gazeta”, vespertino da capital, em 31 de março de 1958, 

reproduzido no documento do discurso aqui analisado. 
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A concepção de educação, implícita nesses documentos, mostra-se impregnada de 

Medicalização e Patologização dos fenômenos pedagógicos, discutidos com extrema 

propriedade há mais de vinte anos por Maria Aparecida Moysés e Cecília Collares (1992, 

1993, 1994, 1997, 2001). O “problema médico”, ou seja, a necessidade de assistência médica, 

odontológica, social e alimentar é primordial na compreensão de D‟Ávilla, uma vez que se 

considerava que havia um grande número de crianças atrasadas cuja alimentação era 

deficiente em vista da situação econômica familiar ou por “descuido e ignorância das mães”. 

Para os “casos mais graves” propunham-se os Laboratórios de Psicologia, para onde deveriam 

ser encaminhados os “retardados mentais”, “confiados a psicólogos experimentados, a fim de 

que sejam feitas as pesquisas de caráter científico” (p. 5). 

O pensamento de que homogeneidade entre os alunos é condição ideal para 

aprendizagem também foi concebido por D‟Ávilla em seu discurso, apontando a diversidade 

como argumento favorável ao trabalho específico de recuperação: “Cite-se, ainda, a 

diversidade na marcha para aprender, com alunos rápidos e alunos lentos e instáveis” (p. 13). 

A recuperação prestava-se, assim, a corrigir a seleção imprópria de alunos em níveis 

diferentes de aprendizagem frequentando a mesma sala de aula. 

Quanto à concepção da função docente, as ideias de D‟Ávilla denotam um 

mascaramento da desvalorização do trabalho docente, sugerindo que o professor abra mão de 

seus direitos – como o tempo de lazer – e encare sua profissão como uma missão de amor, 

“quase religiosa ou filantrópica”: 

Temos em nosso arquivo o nome de (professores) substitutos que, dessa 

forma, encabeçam no Estado, em 1957, o trabalho patriótico que anunciamos 

na operosa Delegacia. Deixando de lado interesses pessoais e esquecendo as 

próprias necessidades. Esses professores, voluntários da cultura, deram uma 

bela prova de desprendimento e patriotismo. Lecionando em cozinhas, 

corredores, cantos de recreio e galpões, mostraram que ainda há ideal no 

magistério, quando estimulados por delegados inspetores de ensino 

entusiastas. (D‟Ávilla, 1959, p. 20) 

Vale dizer que um dos dados obtidos em minha pesquisa de campo era concernente à 

diferença entre o valor pago a professores das salas regulares e o que recebiam os docentes 

recuperadores, posto que o valor da hora/aula pago aos que lecionavam nas salas de 

recuperação era inferior à remuneração dos outros.  

Nota-se, ainda, no discurso analisado, a culpabilização do professor pelos altos índices 

de reprovação, tendo na formação docente deficitária a causa para os problemas de 
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aprendizagem. O texto fala em “deficiência de orientação pedagógica e da necessidade de 

aperfeiçoar a seleção vocacional” e parece imputar aos professores a principal carga de 

responsabilização tanto pelo sucesso como pelo fracasso dos alunos. 

O terceiro vértice em que agrupei os dados retirados do discurso de D‟Ávilla está 

voltado às concepções de aluno a quem a escola pública dirige seus serviços. O texto faz 

referências que se mostram impregnadas de ideias preconceituosas voltadas às famílias e aos 

alunos, especialmente sobre as relações que se estabelecem entre os pobres. 

Vários trechos do texto apontam, de modo enfático, as deficiências econômicas, físicas 

e morais das famílias dos alunos alvos das chamadas Classes de Reajustamento. Vejamos um 

exemplo: 

Segundo as observações feitas, a maioria dos atrasados provém de famílias 

de más condições econômicas. Essas crianças devem merecer o maior 

cuidado para que sejam melhoradas as condições precárias em que vivem. 

[...] Freqüentes são os casos de crianças-problemas advindas de meios em 

que as condições de família não oferecem a menor garantia para a sua 

formação moral. A essas crianças devem ser ministradas aulas especiais que 

contribuam para educá-las moralmente, disciplinando-lhes a vontade na 

prática do bem, pois nada mais digno de nosso respeito do que a formação da 

alma infantil. [...] Torna-se mister a aproximação dos pais à escola, onde 

poderão ser transmitidas noções de higiene, puericultura, profilaxia de 

moléstias comuns, processos de educação dos filhos sem o emprego de 

castigos brutais ou humilhantes. (D‟Ávilla, 1959, Anexo 1 – Classes de 

Reajustamento, p. 4 e 5) 

Em outra parte do discurso, D‟Ávilla fundamenta a necessidade das classes de 

recuperação devido “ao problema do desajuste entre o vocabulário empregado na escola e o 

vocabulário da criança” (p. 15) e “aos desajustamentos do comportamento e de atitudes, em 

virtude de situações familiares irregulares” (p.14). 

Deste modo, no discurso que serviu de base para a construção das classes de 

recuperação, havia claras noções higienistas – cujas máximas “educar para higienizar” ou 

sobre “o direito à saúde” aproximavam cada vez mais as áreas de medicina, direito, pedagogia 

e psicologia. Tem-se que os ideais escolanovistas explicitados no Manifesto dos Pioneiros 

contribuíram para a expansão da psicologia, ciência tida como responsável pelo cuidado do 

indivíduo e das diferenças individuais. Reconhecia-se e propagava-se, portanto, que todo 

indivíduo tinha o direito de ser educado até onde permitissem suas aptidões naturais, 

independente de condições econômicas ou sociais. 
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Em outras palavras, uma vez que as oportunidades de educação eram, agora, 

oferecidas a todos, as diferenças no aproveitamento encontravam justificativa nos 

diagnósticos realizados nos Laboratórios de Psicologia que avaliavam, entre outras, as 

questões voltadas à personalidade, problemas da normalidade, liderança, desenvolvimento 

motor, da linguagem, aspectos sociais, sexuais, intelectuais e morais da criança (TAVERNA, 

2003). Com a ida do povo para a escola (SPÓSITO, 1992), era preciso lidar com as 

diferenças, e a recuperação punha-se como resposta em busca da homogeneização dos 

aprendizes. 

Cabe ressaltar que concepções teórico-práticas ou terminologias usadas refletem 

sempre o pensamento da época. Via-se o que era possível ver naquele momento histórico. É 

preciso avaliar cuidadosamente para não estabelecer juízos a partir de padrões construídos 

tantas décadas depois. Quando se toma conhecimento de ações e palavras utilizadas há mais 

de 60 anos, é preciso considerar a contaminação do olhar posto no passado com as lentes do 

presente. A vasta produção científica, os avanços tecnológicos, as mudanças no lugar que a 

criança ocupa na sociedade, o desenvolvimento de novos constructos teóricos na educação e 

na psicologia, além de outras tantas especificidades de cada momento histórico, podem nos 

levar a considerar óbvia a impropriedade de expressões, que naquela época não eram 

percebidas assim. O que deve nos indignar é que, apesar de tantos avanços, muitas das 

concepções sobre os alunos que careciam de recuperação na década de 1950 ainda se mantêm 

intactas nos corredores das escolas paulistas. 

Para finalizar estes comentários a respeito do texto de D‟Ávilla, não poderia deixar de 

apontar os interesses financeiros implicados na ânsia de debelar os males dos altos índices de 

reprovação por meio da recuperação escolar, como aponta o trecho literal: “Não podia ficar 

esquecido em um trabalho como este, versando o assunto da repetência, o aspecto econômico 

do problema. [...] Em 1957 o Estado gastou dois bilhões e meio com a repetição de mais de 

300 mil crianças na escola primária” (p. 24). 

O relatório do sucesso dos programas de recuperação implantados trazia em seu bojo a 

economia com que o estado era agraciado diminuindo-se o número de alunos repetentes: 

“Assim, 362 repetentes certos foram recuperados, o que representava também a recuperação 

de meio milhão de cruzeiros para o tesouro estadual” (D‟Ávilla, 1959, p. 20). 
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II.2 Diferentes legislações embasadas na mesma concepção: “há sempre um grupo 

que não acompanha” – as alusões às classes de recuperação das Leis de Diretrizes 

e Bases da Educação 

Nesse segmento do trabalho, retomando o que foi dito no início do presente capítulo, 

será discutido o contexto da legislação que tem regulado a educação brasileira, especificando 

seus desdobramentos na educação paulista e apontando, cronologicamente, com especial 

destaque, as referências feitas à recuperação escolar. Será retratado o processo de inclusão da 

Educação na constituição brasileira, bem como as menções à recuperação escolar, 

considerando as três Leis de Diretrizes e Bases Nacionais. 

II.2.1 Lei de Diretrizes e Bases nº. 4.024, de 20 de dezembro de 1961 

Dentre os documentos encontrados parece haver um hiato entre o trabalho de D‟Ávilla 

e a inclusão do tema das classes de recuperação na legislação, uma vez que a 1ª Lei de 

Diretrizes e Bases, publicada em 20 de dezembro de 1961, pelo presidente João Goulart, não 

fez qualquer referência a ações voltadas a alunos que não obtivessem bons rendimentos 

escolares. 

Cabe aqui um breve retrocesso na história para se ter melhor compreensão do processo 

de construção e do lugar ocupado por esta primeira LDB. 

A primeira Constituição do período republicano, datada de 1891, dava às unidades 

federativas ampla liberdade e autonomia quanto aos assuntos da educação, entendendo que a 

legislação nessa matéria deveria ser resolvida no âmbito dos estados. Cabia à Federação 

apenas o ensino superior da capital (art. 34º), a instrução militar (art. 87º) e a tarefa de 

"animar, no país, o desenvolvimento das letras, artes e ciências" (art. 35º). Não havia nessa 

Carta nem na anterior (Constituição de 1824) sequer a menção à palavra "educação". 

Até a década de 1930, os assuntos ligados à educação foram tratados pelo 

Departamento Nacional do Ensino, ligado ao Ministério da Justiça. 

O impacto da Revolução Burguesa de 1930 torna necessário o remanejamento do 

capital econômico aplicado no setor agrícola para o setor industrial, apontando para uma nova 

organização das relações econômicas, políticas, culturais e sociais e trazendo, assim, novas 
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exigências educacionais. A concentração nos centros urbanos tornou fundamental a 

qualificação para o trabalho e ocasionou modificações profundas na forma de conceber a 

educação, visando atender às funções caracterizadas no modelo de desenvolvimento 

implantado e indicando a necessidade do oferecimento de instruções básicas à população 

(SANTOS, 2007).  

Os primeiros esforços nesse sentido, entretanto, primaram por características 

contraditórias, antagônicas, entre a pressão popular para a expansão das oportunidades 

educacionais e o controle das elites, a quem interessava manter a educação restrita aos seus 

filhos. A criação do Ministério da Educação, em 1931, impulsionou fortemente a inclusão da 

educação na Legislação Nacional, tendo como consequência um capítulo inteiro relativo ao 

tema na Constituição de 1934. Outorgava-se, agora, à União a responsabilidade de "traçar as 

diretrizes da educação nacional" (art. 5º) e "fixar o plano nacional de educação em todos os 

graus e ramos, comuns e especializados", para "coordenar e fiscalizar a sua execução em todo 

o território do país" (art. 150º).  

Por meio da unidade gerada por um plano nacional de educação e da escolaridade 

primária obrigatória, pretendia-se combater a ausência de unidade política, sem, com isso, 

tirar a autonomia dos estados na implantação de seus sistemas de ensino especificos – ideia 

defendida pelos educadores liberais, dentre os quais destacava-se Anísio Teixeira. A Carta de 

1934 pode ser considerada uma vitória do grupo de educadores liberais, organizados por meio 

da Associação Brasileira de Educação, buscando atender suas principais proposições 

(SANTOS, 2007).  

Essa carta estabelecia as bases para a construção de práticas estaduais, considerando as 

necessidades específicas. No caso de São Paulo, cabe considerar a proximidade nas datas 

entre a carta de 1934 e o ano em que D‟Ávilla propõe o primeiro programa de recuperação 

escolar – 1936. Uma vez que os estados deveriam encontrar as soluções autônomas para a 

resolução dos impasses educacionais, entre os quais os altos índices de reprovação, a proposta 

de recuperação mostrava-se promissora. 

A Constituição de 1937, promulgada junto com o Estado Novo, sustentava, entretanto, 

princípios opostos às ideias liberais e descentralistas da Carta anterior. Rejeitava um plano 

nacional de educação, atribuindo ao poder central a função de estabelecer as bases da 

educação nacional. Com o fim do Estado Novo, a Constituição de 1946 retomou, em linhas 

gerais, o capítulo sobre educação e cultura da Carta de 1934. Começava, ali, a longa gestação 

da 1ª Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que só veio a ser sancionada em 1961, 
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quase 30 anos depois (ADRIÃO & OLIVEIRA, 2001; FONTOURA, 1968; VILALOBOS, 

1969).  

Nos 120 artigos da 1ª Lei LDB não há qualquer referência explícita a Projetos de 

classes de recuperação. Entretanto, considerando que há, indiretamente, pressupostos que 

guardam semelhanças, permitindo aproximações, farei, a seguir, uma breve análise abordando 

os pontos comuns entre o Programa de Antonio D‟Ávilla e as propostas da 1ª Lei de 

Diretrizes e Bases Nacional. 

Os artigos “Do Ensino Primário”, “Da Assistência Social Escolar” e “Dos recursos 

para a Educação” seriam os que mais se aproximaram, no meu entender, das proposições de 

D‟Ávilla (artigos 25 e 28 do Título IV, capítulo II; art 90 do Título XI; art 93 do Título XII – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 1961). 

O artigo denominado “Do Ensino Primário” inicia-se indicando a finalidade deste 

grau educacional: “o desenvolvimento do raciocínio e das atividades de expressão da criança 

e sua integração no meio físico e social”. D‟Ávilla atribui à administração escolar o 

levantamento anual do registro de crianças matriculadas e o incentivo e fiscalização da 

frequência às aulas. 

Outro aspecto enfocado por D‟Ávilla e também mencionado pela LDB diz respeito a 

provisão, orientação, fiscalização e estímulo aos “serviços de assistência social, médico-

odontológico e de enfermagem aos alunos” (Título X denominado “Da Assistência Social 

Escolar”). 

Por fim, o artigo denominado “Dos recursos para a Educação” revela a importância de 

que se assegure “o acesso à escola pelo maior número possível de educandos” e “a melhoria 

progressiva do ensino e o aperfeiçoamento dos serviços de educação” (art 93 do Título XII). 

Este último item poderia, de modo indireto, respaldar a necessidade de classes de 

recuperação, mas relembramos que em nenhum dos artigos dessa Lei que direciona a 

educação no país há qualquer menção da necessidade de recuperação. Evidencia-se, assim, 

que, embora D‟Ávilla tenha sido muito influente na educação paulista, sua proposta de apoio 

às crianças com dificuldades não teve espaço na 1ª Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, vindo a recuperação escolar a se fazer presente apenas na LDB seguinte, datada de 

1971. 
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II.2.2 Lei de Diretrizes e Bases nº. 5.692, de 11 de agosto de 1971 

A recuperação de alunos com rendimento insuficiente surge oficialmente no texto da 

2ª LDB, de forma explícita, por duas vezes: 

Os estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus funcionarão entre os períodos 

letivos regulares, para, além de outras atividades, proporcionar estudos de 

recuperação aos alunos de aproveitamento insuficiente e ministrar, em 

caráter intensivo, disciplinas, áreas de estudo e atividades planejadas com 

duração semestral. (Art 11, parágrafo 1º) 

O aluno de aproveitamento insuficiente poderá obter aprovação mediante 

estudos de recuperação, proporcionados obrigatoriamente pelo 

estabelecimento. (Art 14, 2º parágrafo) 

“ Ter-se-á como aprovado quanto à assiduidade: 

a) o aluno de freqüência igual ou superior a 75% na respectiva disciplina, 

área de estudo ou atividade; 

b) o aluno de freqüência inferior a 75% que tenha obtido aproveitamento 

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

estabelecimento; 

c) o aluno que não se encontre na hipótese da alínea anterior, mas com 

freqüência igual ou superior ao mínimo estabelecido em cada sistema de 

ensino pelo respectivo Conselho de Educação, e que demonstre melhoria de 

aproveitamento após estudos a título de recuperação. (Art 14, 3º parágrafo, 

alíneas a,b, c) 

Essa Lei, que surgiu num momento crucial em termos de reorganização da escola 

devido às grandes modificações que a educação básica passava a ter (seleção, obrigatoriedade 

de 8 anos, espaços físicos etc.), levava em conta dois aspectos como sendo critérios para o 

aluno cursar a recuperação: o aproveitamento e a assiduidade. 

Em relação ao aproveitamento escolar, o texto da LDB de 1971 reconhecia duas 

situações dos alunos: os de aproveitamento suficiente e os de aproveitamento insuficiente. 

Não falava em alunos reprovados, mas em alunos necessitados de aplicação de processo de 

recuperação para suprir a insuficiência no aproveitamento daquilo que se constitui a tarefa da 

escola – proposição incorporada, anos mais tarde, às argumentações para a fundamentação da 

Progressão Continuada.  

Ao determinar que se avaliasse a relação entre o aproveitamento e a frequência, 

estabeleceu também que se recuperassem dois tipos de alunos: o de aproveitamento 

insuficiente que satisfizesse o mínimo de assiduidade especificado e o de frequência inferior a 

75% e igual ou superior ao mínimo estabelecido pelos Conselhos de Educação, com 

aproveitamento inferior a 81% da escala de notas ou menções adotadas pelo estabelecimento. 
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O documento com a exposição de motivos para a elaboração da segunda Lei de 

Diretrizes e Bases brasileira, assinado pelo então ministro da educação e cultura, Jarbas 

Passarinho, embora ainda se mostrasse contaminado por concepções teóricas questionáveis 

que atrelavam direitos a possibilidades genéticas
11

, revelava o desvelo e cuidadosa atenção 

com que a nova LDB estava sendo proposta. 

Dentre as preocupações em busca de soluções para a educação brasileira, a Carta de 

Intenções indicava a necessidade de equilíbrio na escolarização entre quantidade e qualidade 

compatíveis ao grau de progresso alcançado, de modo que “a mais Educação viesse a 

corresponder mais desenvolvimento e, reciprocamente, do maior desenvolvimento sempre 

resultasse mais e melhor Educação” (Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º Graus, 1971, 

p. 15)
12

. 

Assim, a proposta da LDB de 1971 tinha um desafio duplo. De um lado modernizar a 

Educação, considerando seus objetivos e métodos, “dela fazendo para os cidadãos um 

instrumento eficaz na busca da felicidade e, para a Nação, um real fator de trabalho, de paz, 

de progresso” (p. 16). De outra parte, arvorava-se a proporcionar Educação a um número cada 

vez maior de brasileiros como requisito para sua verdadeira inserção na comunidade nacional, 

propondo-se a adotar processos de ensino que valorizassem progressivamente os estudantes 

brasileiros. 

Esse documento que intentava justificar os motivos da elaboração da LBD de 1971 

revelava que essa lei propunha-se a representar um esforço para equacionar os inúmeros 

problemas, buscando inovações a serem gradualmente implantadas, sempre subordinadas a 

princípios básicos para a organização de escolas e sistemas escolares levando em conta as 

especificidades das necessidades de cada momento e de cada comunidade, sem desconsiderar, 

entretanto, a visível “discrepância entre o que se devia e o que se podia fazer” (p.16). Tal 

declaração indicava, de modo honesto, os impasses entre as intenções e a concretização desses 

intentos. 

                                                      

11
 Exemplificadas pelo trecho literal: “Objetivam-se essas medidas, no seu conjunto, democratizar o 

ensino de maneira que a todos se assegure o direito à educação. Abre-se caminho, destarte, para que se 

possa qualquer do povo, na razão dos seus predicados genéticos, desenvolver a própria personalidade e 

atingir, na escala social, a posição a que tenha jus” (1971, p. 14). 

12
 Publicação datada de outubro de 1971, comentando a LDB desse ano, distribuída gratuitamente às 

escolas pela Secretaria da Educação do governo do Estado de São Paulo. 
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A preocupação com o aproveitamento máximo das potencialidades institucionais e 

individuais apontava, como uma estratégia de fundamental importância, os cuidados com a 

verificação do rendimento dos alunos, buscando disseminar “a vergonha nacional”, expressão 

com a qual o então presidente da república havia denominado a elevada taxa de analfabetismo 

no Brasil. A avaliação do rendimento escolar tinha na lei uma grande amplitude, porque 

pretendia, para além de considerar os conteúdos assimilados, levar em conta os fatores 

qualitativos. Propunha, assim, que a reprovação fosse parcialmente substituída pelos estudos 

de recuperação a serem proporcionados, obrigatoriamente, pelos estabelecimentos de ensino 

no país. 

Nessa época, a educação recorria ao diagnóstico psicológico, visando esclarecer a “não 

aprendizagem”, buscando recursos em uma psicologia que ainda mantinha práticas voltadas 

especificamente aos alunos que não aprendiam. De grande relevância foi a publicação, em 

1975, do livro Psicologia e Profissão em São Paulo, de Sylvia Leser de Mello, que 

denunciava, a partir do levantamento das atuações profissionais do psicólogo em São Paulo, 

que “a profissão era exercida seguindo o modelo médico das patologias e desvios” (MELLO, 

1978). 

A citação de Taverna (2003) ilustra com perfeição as expectativas a respeito da 

atuação do psicólogo escolar naquele momento, retratando o diálogo do então secretário da 

educação ao discutir com a chefe da Seção de Psicologia, Yvone Khouri, a respeito do Projeto 

de Psicologia Escolar: “Representando a concepção de educação vigente, disse Hilário 

Torloni: „Os professores não precisam disso, quem precisa são os alunos; a senhora tem que 

fazer alguma vacina contra a repetência‟” (p.53). 

Os avanços na construção teórica de uma nova psicologia escolar fortaleceram-se no 

início dos anos 1980, especialmente com a publicação do livro citado neste trabalho 

“Psicologia e Ideologia”, organizado por Patto, que denunciava a psicologia escolar como 

colaboradora para a superação de uma visão ingênua e ideologicamente comprometida que 

atribuía ao aluno as causas das dificuldades escolares. 

Não se pode omitir, entretanto, as idas e vindas históricas, em que avanços e 

retrocessos se sucedem, sendo os psicólogos, antes vinculados à secretaria municipal de 

educação, transferidos para a área da saúde, passando a atuar, então, nas Unidades Básicas de 

Saúde. 

Esta aproximação entre educação e psicologia, tendo como base a dicotomia 

saúde/doença, concepção construída e desconstruída ao longo da história, ainda não está 
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superada, faz-se presente no cotidiano escolar, como veremos mais adiante na análise dos 

discursos dos protagonistas da escola que foi palco da presente pesquisa. 

II.2.3 Lei de Diretrizes e Bases nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

O texto da 3ª Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sancionada em 20 de 

dezembro de 1996, menciona a recuperação escolar em três artigos, considerando-a como 

estratégia de apoio aos alunos cujo rendimento fosse considerado insuficiente: 

Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de: [...] prover meios para a 

recuperação dos alunos de menor rendimento. (Artigo 12, parágrafo V) 

Os docentes incumbir-se-ão de: [...] zelar pela aprendizagem dos alunos. [...] 

Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menos rendimento. 

(Artigo 13, parágrafos III e IV) 

A obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 

período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 

disciplinados pelas instituições de ensino em seus regulamentos. (Artigo 24 

parágrafo V, alínea e) 

A lei indica os critérios a serem adotados para apropriação da recuperação, no caso, 

atendimento a “alunos de menor rendimento”; entretanto, a escola deveria prover meios para a 

execução e cabia aos docentes a busca de estratégias para sua efetivação. Desde a Lei 

5.692/71 há muitas incompreensões sobre isso, uma vez que os critérios para a escolha 

apropriada de estratégias mostravam-se bastante subjetivos à medida que dependeriam da 

sensibilidade pedagógica da equipe escolar, de modo que as atividades de recuperação não se 

tornassem meras repetições de lições em que os alunos não tivessem tido êxito, espremidas 

em uns poucos dias no final do ano letivo. A ênfase para que os estudos de recuperação 

fossem “de preferência paralelos ao período letivo” era uma tentativa de minimizar esse 

problema, que, como veremos, também não cumpriu sua função recuperadora. 

Todavia, a retirada para “classes menores” dos alunos “situados no grupo dos que não 

aprendem”, proposta por D‟Ávilla trinta e cinco anos antes, mantinha-se a mesma. Ou seja, a 

concepção de segregação e a prática de ensinar paralelamente os de baixo rendimento escolar 

não apontavam nenhuma mudança. 

Cabe ressaltar que desde a prescrição da LDB de 1971, passando pelas outras duas 

Leis de Diretrizes e Bases Nacionais, tanto o Ministério da Educação como a Secretaria da 
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Educação Paulista publicaram vários documentos orientativos em forma de Indicações, 

Deliberações e Subsídios Oficiais com o objetivo de nortear os educadores quanto a 

mecanismos de operacionalização das medidas de recuperação. Geralmente eram divulgados 

em forma de textos apostilados, com linguagem de fácil compreensão, e distribuídos às 

escolas para leitura e discussão entre os educadores. Alguns deles serão explicitados a seguir. 

II.3 Deliberações do Ministério da Educação e da Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo a respeito da recuperação 

Dentre os quase trinta documentos encontrados, serão aqui destacados aqueles cujas 

deliberações mostraram-se interessantes ao tema de discussão do presente trabalho. A ordem 

cronológica nos possibilitará compreender as revogações que foram se sobrepondo às diversas 

resoluções a respeito da recuperação. 

Um desses documentos, denominado Promoção e Recuperação, datado de novembro 

de 1974, expedido pela Diretoria Geral do Departamento de Ensino Fundamental do 

Ministério da Educação e Cultura Brasileiro, era assinado por Magdala Lisboa Bacha e Maria 

Carolina do Couto Maluf (BACHA e MALUF, 1974) e fazia parte de uma série de Cadernos 

de apoio aos professores do Ensino Fundamental. Propunha-se a orientar as equipes estaduais 

para evitar “o desequilíbrio entre atendimento à demanda e qualidade de instrução ofertada”, 

oferecendo instruções técnicas voltadas aos processos de recuperação como apoio à Promoção 

Automática, e pondo-se como resposta “aos reclamos técnicos de emperramento às mudanças 

e inovações emergentes nas propostas curriculares dos estados”, especialmente as trazidas 

pela LDB/1971. 

Elenco, a seguir, os aspectos deste documento considerados fundamentais para a 

compreensão das determinações da época a respeito da recuperação. 

II.3.1 Quanto à concepção de educação 

A educação era concebida como um processo de ensino-aprendizagem cuja influência 

interpessoal (ensino) visava a produção de mudanças comportamentais no aluno 

(aprendizagem), deixando explícito no texto o embasamento na abordagem da Psicologia 
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Behaviorista, cujos fundamentos exerciam grande influência na época, tanto na psicologia 

como na educação: 

Um dos elementos condicionantes de produção de mudanças 

comportamentais no aluno é o padrão de influências exercidas sobre ele. 

Vale dizer, os resultados conseguidos pelo aluno refletem o padrão de ensino 

que lhe foi oferecido. Não se pode pensar no ensino apenas como a situação 

imediata de interação professor-aluno. Outras variáveis pré-existem a esta 

situação e afetam de muitas formas as mudanças no comportamento do 

aluno. São as variáveis antecedentes, dentre as quais destacam-se: as 

variáveis ambientais, incluindo-se, nesse caso, tanto as condições sócio-

econômicas da comunidade como as condições institucionais do próprio 

sistema escolar; as variáveis que se relacionam ao professor enquanto pessoa 

e enquanto profissional; e as variáveis do aluno, constituindo o potencial que 

ele traz consigo para aprendizagem. (p.34) 

II.3.2 Quanto aos objetivos da recuperação 

A recuperação era tida como um meio de oferecer ao indivíduo condições para a 

otimização de suas capacidades, visando sua realização como pessoa e como elemento de uma 

comunidade. Considerada um dos recursos previstos para essa realização, sua aplicação 

revelava, nos discursos oficiais, o comprometimento da escola com o sucesso do aluno. 

Propunha-se a oferecer benefícios em diversos sentidos, dentre os quais: pedagógicos, como 

parte integrante do processo de ensino-aprendizagem de fato eficaz; éticos, fazendo justiça ao 

aluno, oferecendo-lhe oportunidade de superar falhas das quais nem sempre lhe cabia a 

responsabilidade; econômicos, possibilitando a correção da seletividade de seres humanos 

(Objetivo ousado e ingênuo? Ou seria portador de sutis intenções de mascaramento 

ideológico?) e a redução da taxa de repetência, que onerava o sistema sem oferecer, do ponto 

de vista pedagógico, compensação positiva; e, por fim, sociais, quando incentivava o aluno 

“tido como menos capaz” a permanecer na escola, reduzindo, assim, a evasão escolar. 

É o comprometimento da escola com o sucesso do aluno, criando novas 

oportunidades para que ele possa complementar e/ou retificar as 

aprendizagens ainda não dominadas, oportunidades essas que supõem novas 

estratégias de ensino mais de acordo com suas potencialidades. (p.33) 
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II.3.3 Quanto às formas de implantação 

A implementação da recuperação na sala de aula, em função de aproveitamento 

insuficiente, deveria ser feita de dois modos:  

1. A RECUPERAÇÃO REGULAR, paralela ou imediata, fundamentada na concepção 

de que a sedimentação do erro dificultaria o processo de correção, uma vez que a proximidade 

temporal entre a resposta a corrigir e a correção em si aumentaria o valor desta e sua 

possibilidade de fixação da aprendizagem. Enfocava a necessidade da utilização de novos 

procedimentos pedagógicos, devendo encontrar-se a melhor maneira de ensinar, diferente da 

utilizada anteriormente, que não havia surtido efeito. As possibilidades eram: antes do horário 

regular das aulas, após o horário regular das aulas, em turno diferente daquele que o aluno 

frequentava ou aos sábados.
13

 O “ensino por contratos”, em que o professor estabelecia tarefas 

para serem realizadas pelo aluno em casa, também era considerado útil para a recuperação 

regular. O texto revela, ainda, que seria interessante que a escola tivesse professores 

especialmente treinados para o trabalho de recuperação, prestando assistência em sala 

especial, com materiais variados e incentivadores, podendo as atividades serem feitas tanto 

individualmente, como em pequenos grupos. Contudo, o documento enfatiza que a maior 

responsabilidade pela aprendizagem do aluno deveria ser do seu próprio professor, que teria 

no colega especializado apenas um auxiliar.  

2. A RECUPERAÇÃO PERIÓDICA, feita em determinado período de aprendizagem. 

Para a implantação da recuperação periódica, alguns aspectos mereceriam atenção. O 

documento especificava procedimentos quanto a: objetivos, época, duração, responsabilidade 

da direção da escola, critérios para a organização das turmas, procedimentos didáticos e 

avaliação dos resultados. 

                                                      

13
 Interessante observar que o plano implementado pela atual Secretaria da Educação de São Paulo, no 

primeiro semestre de 2008 – alardeado como “inovador” – traz exatamente estas possibilidades, 

incluindo as aulas aos sábados. A síntese deste plano de 2008 encontra-se na p. 54 do presente 

trabalho.  
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II.3.4 Quanto ao diagnóstico para o encaminhamento dos alunos 

Entendendo o processo de aprendizagem como dirigido por objetivos, o professor 

deveria configurar claramente quais dentre as aprendizagens deveriam ser conquistadas pelo 

aluno e quais as que ainda lhe faltavam e que seriam, portanto, o objeto da recuperação. O 

diagnóstico pressupunha, assim, o desempenho esperado, o indicador do desempenho e o 

padrão mínimo de aprendizagem. A seleção e aplicação de instrumentos de avaliação 

pedagógica que pudessem medir com eficácia a aprendizagem, bem como a interpretação e 

análise dos resultados dessas medidas, indicariam a natureza das deficiências e o que 

exatamente precisaria ser recuperado. A precisão quanto ao conhecimento que o aluno não 

havia alcançado era fundamental, uma vez que a recuperação propunha-se à melhoria da 

aprendizagem e não apenas das notas. 

Para que as atividades de recuperação sejam bem programadas e dêem 

resultados satisfatórios, é importante que se defina com precisão o tipo de 

orientação de que o aluno necessita e isso só será possível se os objetivos 

forem bem definidos. Dizer, por exemplo, que o aluno precisa de 

recuperação porque teve nota 4.0 em Estudos Sociais, quando o mínimo 

exigido pelo regimento da escola é 5.0, não é suficiente. É mister que se 

saiba por que o aluno teve tal nota, quais os aspectos de aprendizagem que 

não dominou, e pelos quais mereceu 4.0, e quais os que não dominou e 

precisam ser recuperados. Só a análise do desempenho do aluno em relação 

aos objetivos visados dará ao professor tais esclarecimentos. Os trabalhos de 

recuperação devem visar a melhoria da aprendizagem e não a melhoria da 

nota, embora esta venha a ser uma conseqüência da primeira. (p. 40) 

Os documentos oficiais sobre a recuperação estabeleciam como critérios diagnósticos 

para os encaminhamentos de alunos a observação cuidadosa da aprendizagem, atentando-se 

para o que ainda não havia sido alcançado em relação ao desempenho esperado, utilizando-se 

de instrumentos que medissem o que, exatamente, precisaria ser recuperado. A melhoria das 

notas não era o objetivo principal. 

Tendo-se essas orientações como recomendação oficial, nota-se grande contradição 

em relação à avaliação diagnóstica recomendada pela diretoria de ensino às professoras das 

classes de recuperação participantes desta pesquisa, que pautava-se na análise do 
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desenvolvimento da língua escrita a partir das fases preconizadas por Emília Ferreiro: pré-

silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética.
14

  

Os efeitos perniciosos dos critérios de avaliação do processo de alfabetização 

estritamente colados à proposta da Psicogênese da Língua Escrita de Ferreiro, passando a 

classificar os alunos como pré-silábicos, silábicos ou alfabéticos, não difere muito dos 

critérios de notas, criticados no texto da deliberação legal. 

II.3.5 Quanto às causas das dificuldades dos alunos encaminhados para recuperação 

Verificada a natureza das deficiências, era preciso que se descobrissem as causas, 

entendendo-se que uma dificuldade era ocasionada por um complexo de fatores, e não apenas 

por um, isoladamente. Interessante observar que o documento indicava que as causas 

escolares teriam maiores possibilidades de êxito do que as relacionadas a fatores externos ao 

ambiente pedagógico, requerendo, muitas vezes, a ajuda da família e até de profissionais da 

saúde para o tratamento, quando houvesse suspeita de causas físicas, biológicas ou 

psicológicas. Elencavam-se como principais causas possíveis: 

• fatores pedagógicos – desequilíbrio do programa de ensino, métodos falhos de 

ensino, materiais desinteressantes ou inadequados, condições desfavoráveis da sala de aula, 

deficiências de personalidade, de habilidade e de conhecimentos gerais e técnico-pedagógicos 

do professor, atitudes negativas do aluno para com a matéria, experiências precárias, tempo 

insuficiente dedicado à aprendizagem, “falta de base” ou ausência de prontidão de habilidades 

ou de conhecimentos, pré-requisitos indispensáveis para o prosseguimento da aprendizagem; 

• fatores físicos – problemas visuais, auditivos, motores, de fala, de dieta, de saúde, 

glandulares, neurológicos; 

                                                      

14
 Emília Ferreiro, nascida na Argentina em 1937, vive no México desde 1979. Desenvolveu seu 

doutoramento em Genébra sob a orientação de Jean Piaget, a respeito da Psicogênese da Língua 

Escrita. Em sua concepção, a escrita infantil segue uma evolução regular, passando por etapas nas 

quais a criança elabora o processo de aprendizagem por meio de construção de hipóteses sobre a 

linguagem escrita, que a cada fase vão sendo testadas até atingir o estágio da escrita alfabética. O 

denominado Construtivismo, advindo das concepções escolanovistas, teve grande repercussão na 

educação brasileira, especialmente na década de 1990, porém tem encontrado críticas no campo 

educacional, dentre outras razões, por atribuir à criança a principal responsabilidade pela construção 

de seu  processo de alfabetização, enfraquecendo-se a função do professor alfabetizador (MEIRA, 

FACCI, 2007; ROSSLER, 2000; DUARTE, 2000). 
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• fatores psicológicos – conceito negativo de si próprio, efeitos negativos de um lar 

desfeito, neuroses ou outras desordens mentais debilitantes, condições intelectuais 

desfavoráveis, incompeeensão por parte do professor sobre a tensão própria da adolescência, 

distúrbios que provocam grande tensão emocional;  

• fatores ambientais – linguagem pobre, condições econômicas e sociais desfavoráveis 

no lar ou na vizinhança, expectativas inadequadas dos pais em relação à criança, 

desvalorização da educação pela família. 

Para a identificação das causas prováveis das dificuldades escolares, alguns 

procedimentos eram indicados: entrevista com o aluno com o objetivo de que ele visse a 

recuperação como um benefício, não um castigo, e para motivá-lo a se empenhar para ser 

bem-sucedido; discussão com o supervisor ou orientador educacional; entrevista com o pai ou 

a mãe do aluno; análise de seu histórico escolar; observação do aluno em atividades normais 

de classe, principalmente nas que envolviam a aprendizagem na qual havia dificuldade; 

análise de trabalhos do aluno relacionados ao aspecto em que estava defasado; e análise de 

provas ou avaliações de aprendizagem.  

Interessante apontar que tanto nas referências aos fatores pedagógicos – excetuando-se 

as citações a “desequilíbrio do programa de ensino, métodos falhos de ensino, materiais 

desinteressantes ou inadequados, condições desfavoráveis da sala de aula” – como em todas 

as demais descrições dos fatores causais o foco continua sendo o aluno... 

II.3.6 Quanto ao planejamento das atividades desenvolvidas na recuperação 

O planejamento ideal seria aquele que contemplasse cada aluno individualmente. Não 

eram concebíveis “períodos de recuperação programados rígida e uniformemente para todos 

os alunos ou todas as aprendizagens com duração única, como um mero atendimento 

coletivos a alunos”, desconsiderando os ritmos e maneiras diversas de aprendizagem. A 

ênfase ao atendimento individualizado tornou-se determinante com a adesão ao 

construtivismo, posterior a este documento e tão presente no cotidiano escolar durante esta 

pesquisa de campo. 

Cabe ressaltar, aqui, alguns procedimentos didáticos indicados aos professores no 

referido documento como imprescindíveis no processo de recuperação:  
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“não repetir qualquer processo ou atividade usados previamente sem êxito; 

calcular a quantidade de qualquer atividade em relação ao potencial da 

criança; dar atividades que provoquem interesse; discutir com a criança 

muito cuidadosamente todos os detalhes do trabalho antes de solicitá-la que 

o faça; assegurar-se de que a criança conheça exatamente o que deve fazer e 

como deve fazer; proporcionar variedade de exercícios; não dar continuidade 

a outros itens antes de a criança haver dominado o que está sendo 

reensinado” (p. 50). 

Novamente verifica-se nos documentos que deliberavam sobre a recuperação escolar 

fortes influências dos conhecimentos construídos pela psicologia, neste caso, a Psicologia 

Comportamental, que tinha como prerrogativas teóricas a modelagem e o princípio de 

progressão gradual para estabelecer repertórios complexos (MATOS, 1995).  

II.3.7 Quanto à avaliação 

A avaliação do aluno teria de levar em conta o processo de recuperação por meio da 

análise dos registros detalhados e de testes sobre o desenvolvimento da aprendizagem, que 

deveriam ser cuidadosamente elaborados pelo professor. 

Embora os trabalhos de recuperação sejam sempre precedidos por 

diagnóstico, é conveniente, para que se possa ter dados bem recentes nos 

quais fundamentar a avaliação, que se preceda à recuperação periódica de 

um pré-teste, aplicado ao fim do período. Nunca se esquecerá, contudo, o 

professor, de que o acompanhamento permanente da realização do trabalho 

evidenciará sua melhoria com mais fidelidade do que uma prova no final do 

período. (p. 51) 

Outro documento, datado de 04 de maio de 1976, sob a designação Resolução S.E. nº. 

134, expedido por despacho normativo do governador – em âmbito estadual, portanto –, 

denominado “Novas diretrizes referentes aos processos de avaliação, promoção e 

recuperação de alunos”, traria outras normatizações para a aplicação dos processos de 

recuperação. 

Dentre suas principais determinações, destaco: a atribuição à recuperação da função de 

corrigir as possíveis distorções de aproveitamento; o papel do professor de classe, apontado 

como o mais apropriado para ministrar as aulas de recuperação (caso isso não fosse possível, 

outro professor devidamente credenciado poderia fazê-lo, desde que o planejamento fosse 

feito em parceria com o professor da sala regular do aluno de recuperação); o papel da 
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recuperação na avaliação, para efeito de promoção (após os estudos de recuperação o aluno 

deveria mostrar melhoria de aproveitamento, assimilando conceitos superiores aos obtidos 

anteriormente). Esta deliberação indicava, ainda, que seriam retidos os alunos que não 

comparecessem ao processo de recuperação, os que, comparecendo, não o concluíssem, e os 

que, concluindo, não alcançassem melhoria e aproveitamento. A recuperação, naquele 

momento, portanto, ia assumindo quase de forma direta o ônus da Promoção Automática. 

Após a 3ª Lei de Diretrizes e Bases (1996) seguiram-se várias resoluções e pareceres 

da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo dispondo sobre os projetos de recuperação 

e reforço escolar.
15

  

Como há itens repetidos, pequenas variações entre algumas propostas, ou simples 

alterações de terminologias, apresentarei um resumo dos principais temas abordados nesses 

documentos em relação aos projetos de recuperação: 

a. Quanto aos objetivos e alunos alvo, a recuperação deveria: atender defasagens ou 

lacunas claramente diagnosticadas e não superadas por meio das atividades de recuperação 

contínua desenvolvidas sistematicamente pelo professor no contexto das respectivas aulas; 

assistir alunos em dependência nas unidades escolares com projetos de flexibilização escolar; 

aprofundar e ampliar conhecimentos adquiridos; regularizar a vida escolar de alunos 

transferidos e submetidos a processos de adaptação. Evidencia-se aqui o recorrente tema da 

avaliação diagnóstica como critério para o encaminhamento e planejamento da recuperação. 

Todavia, no cotidiano escolar, as fases de alfabetização apontadas por Emília Ferreiro, como 

exposto anteriormente, eram o único parâmetro que embasava o acompanhamento do 

processo escolar nas classes de recuperação estudadas;  

b. Quanto aos conteúdos desenvolvidos, esperava-se que nas recuperações houvesse 

conteúdos relevantes e articuladores do percurso de aprendizagem que o aluno deveria 

realizar; 

                                                      

15
 À guisa de exemplos, cito algumas datas em que resoluções, pareceres e revogações a respeito da 

recuperação foram expedidos: Resolução SE 49, de 10/05/1996; Resolução SE 133, de 23/12/1996; 

Resolução SE 165, de 25/11/1997; Resolução SE 05, de 15/04/1998; Resolução SE 67, de 07/05/1998; 

Resolução SE 131, de 10/12/1998; Resolução SE 179, de 10/12/1999; Resolução SE 34, de 

07/04/2000; Resolução SE 21, de 29/01/2002; Resolução SE 27, de 02/03/2002; Resolução SE 84, de 

15/02/2003; Resolução SE 42, de 05/05/2004; Resolução SE 15, de 22/02/2005; Resolução SE 01, de 

04/01/2006; Resolução SE 40, de 13/05/2008; Resolução SE 60, de 12/08/2008; Resolução SE 86, de 

28/11/2008. Há, ainda, publicações de vários cadernos e livretos orientativos aos professores a respeito 

da recuperação, bem como materiais ilustrativos de projetos específicos, como o Projeto de 

Recuperação de Férias implantado na cidade de Santos em 1997.  
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c. Quanto às estratégias a serem desenvolvidas, deveriam ser oferecidas aos alunos 

oportunidades diversificadas de aprendizagem, por meio de metodologias e estratégias 

inovadoras; 

d. Quanto às questões administrativas (número de aulas semanais, local, horários, 

critérios de escolha dos docentes etc.), os documentos impunham: que as ações deveriam ser 

realizadas na unidade escolar e em horário que não comprometesse a frequência dos alunos 

nas aulas da série em que estivessem matriculados; que poderiam ser agrupados alunos de 

classes diferentes de uma mesma série ou de séries distintas com dificuldades ou necessidades 

comuns; que o número de horas/aulas reservadas para as aulas de recuperação variava de uma 

a cinco horas semanais; 

e. Quanto às instâncias de responsabilidade para viabilização do processo de 

recuperação, os projetos deveriam ser: propostos pelo professor de classe; elaborados pela 

direção com apoio da coordenação pedagógica, discutidos e aprovados pelo Conselho de 

Classe (composto por professores, pais, equipe técnico-pedagógica e alunos); avaliados pelos 

Supervisores de Ensino representantes da Delegacia/Diretoria de Ensino; e aplicados pelo 

professor da classe de recuperação. 

II.3.8 Tipos de recuperação previstos  

A recuperação da aprendizagem foi, pouco a pouco, constituindo-se como mecanismo 

colocado à disposição da escola e do(s) professor(res) da classe, propondo-se a garantir a 

superação das dificuldades específicas encontradas pelo aluno durante seu percurso escolar. 

Sofreu várias alterações ao longo do tempo. As Resoluções propostas pela Secretaria da 

Educação paulista em 2008 estabeleciam as seguintes deliberações: 

a. de forma contínua: inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de 

aula, constituída de intervenções pontuais e imediatas, em decorrência da avaliação 

sistemática do desempenho do aluno; 

b. de forma paralela: destinada aos alunos do ensino fundamental e médio que 

apresentem dificuldades de aprendizagem não superadas no cotidiano escolar e necessitem de 

um trabalho mais direcionado, em paralelo às aulas regulares, com duração variável em 

decorrência da avaliação diagnóstica; 
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c. de forma intensiva: destinada aos alunos do ensino fundamental e médio que 

apresentem necessidade de superar dificuldades e competências básicas imprescindíveis ao 

prosseguimento de estudos em etapa subseqüente, a ocorrer em períodos previamente 

estabelecidos; 

d. de ciclo: constitui-se em um ano letivo de estudos para atender aos alunos ao final 

do ciclo do Ensino Fundamental que demonstrem não ter condições para prosseguimento de 

estudos na etapa posterior. (Resolução SE 40, de 13 de maio de 2008) 

II.3.9 Orientações de entidades de classe sobre a recuperação escolar 

Vale mencionar brevemente que muitas das publicações de entidades de classe foram 

destinadas à orientação de educadores e gestores sobre a recuperação escolar. Destaco aqui 

uma das publicações da UDEMO
16

 elaborada especificamente visando elencar as atribuições 

dos profissionais da escola e os deveres e direitos dos alunos para a concretização do projeto 

de recuperação escolar (Cadernos UDEMO Funções e atribuições – Escolas e Diretorias, 

2006).  

Cabe ao diretor de escola exercer suas funções objetivando garantir os meios para o 

reforço e a recuperação da aprendizagem dos alunos. Ao professor coordenador pedagógico, 

profissional tido como fundamental para a efetivação do projeto de recuperação escolar, são 

atribuídas as seguintes tarefas: auxiliar a direção da escola na coordenação dos diferentes 

projetos, inclusive os de reforço da aprendizagem; coordenar a programação e execução das 

atividades de recuperação de alunos; coordenar, acompanhar, e avaliar as atividades de 

recuperação da aprendizagem, em especial da recuperação paralela, e também dos demais 

projetos implementados pela escola. Dentre suas funções, é de suma importância orientar o 

corpo docente no sentido de fazê-lo compreender que a recuperação não se constitui de mera 

repetição dos conteúdos não apreendidos, mas de um novo momento no qual se aplicarão 

métodos diferenciados para atingir os objetivos propostos pelo professor. Discutir novas 

metodologias implicará em buscar novas fontes de informações para se equipar. Nesse 

aspecto, a publicação da UDEMO indica que cabe à Secretaria da Educação providenciar 
                                                      

16 UDEMO – União dos Diretores de Escola do Magistério Oficial, com sede localizada na Av. 

Ipiranga, 318 – Bloco B – 7º andar – São Paulo – www.udemo.org.br. 

http://www.udemo.org.br/
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treinamentos sérios para alguém que foi posto num contexto pedagógico repleto de problemas 

– que seriam difíceis de ser enfrentados até mesmo por um especialista (Jornal Diretor 

UDEMO, 2001).  

Os professores deverão: estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 

menor rendimento; executar atividades de recuperação e reforço dos alunos; proceder à 

observação dos alunos, identificando necessidades e carências de ordem social, psicológica, 

material ou de saúde que interfiram na aprendizagem, e então encaminhando o aluno aos 

setores especializados de assistência; respeitá-lo como sujeito do processo educativo; 

comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado; e zelar pela aprendizagem dos alunos. 

Aos demais integrantes do quadro do magistério é dada a liberdade de escolha e de 

utilização de materiais, de procedimentos didáticos e de instrumento de avaliação do processo 

de ensino-aprendizagem, dentro dos princípios psicopedagógicos, objetivando alicerçar o 

respeito à pessoa humana e a construção do bem comum. Devem também respeitar o aluno 

como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado. 

Entendendo o significado do termo “recuperar” como sinônimo de reencontrar algo 

que consideramos valioso, alguns documentos oficiais admitiam que não seria o caso de 

“recuperar tudo” – em especial na Recuperação de Ciclo –, mas somente o essencial para 

realizar um trabalho em prol do progresso do aluno. Os discursos oficiais pregavam que era 

preciso pensar no trabalho como um desenrolar de experiências. A pergunta que estabeleceria 

os critérios para a escolha seria: quais habilidades, conteúdos e atitudes são essenciais para os 

alunos prosseguirem? Oficialmente, a resposta deveria ser construída coletivamente pela 

equipe escolar, que incluia diretores, professores coordenadores pedagógicos, professores das 

classes regulares e professores das classes de recuperação, partindo-se das condições da 

realidade para organizar o tempo, o espaço, os materiais, as atividades e as oportunidades para 

um real aproveitamento do aluno.  

Embora as intenções e ações de muitos dos que legislavam a respeito da recuperação 

fossem encabeçadas e discutidas por educadores sérios
17

, que buscavam na alternativa da 

recuperação um caminho de enfrentamento às inúmeras dificuldades nos processos de 

escolarização, com objetivos de “sanar os problemas de repetência e evasão escolar, assim 

como, no sentido da promoção humana, dar condições de aprendizagem real aos alunos que 

                                                      

17
 Dentre os quais podem ser citados: ALMEIDA, Laurinda Ramalho (1976) e PENTEADO, Wilma 

(1976). 
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apresentam dificuldades quanto à escolarização” (ALMEIDA, 1976), essa intencionalidade, 

embora tenha trazido alguns avanços em relação à proposta inicial de Antonio D‟Ávilla, 

acabou por desvirtuar-se e seus desdobramentos e efetivações mostraram-se em total 

desarmonia com os intentos propagados.  

II.4 Recuperação escolar e o sistema de Progressão Continuada – um breve 

retrospecto histórico 

Todas as efervecentes discussões sobre a necessidade de mudanças na educação, que 

marcaram a década de 1950, conforme explicitado no início deste capítulo, só desembocaram 

em uma efetiva Reforma do Ensino Primário Paulista no ano de 1968, quando foi implantada 

a “Promoção Automática”. 

Esta reforma provocou alterações no ensino primário em três eixos: na seriação, nos 

currículos e programas, e na orientação pedagógica. A seriação deu lugar a dois níveis que 

correspondiam às 1ª e 2ª séries (nível I) e às 3ª e 4ª séries (nível II). Os alunos começaram a 

ser avaliados somente na passagem de um nível para o outro, por meio do “exame de 

promoção”. Os programas deveriam ser mais flexíveis, e a assistência pedagógica e técnico-

administrativa fazia-se imprescindível para a materialização das novas medidas (VIÉGAS, 

2002). 

Apesar dos discursos otimistas divulgados pelas instâncias oficiais sobre seus 

resultados, a reforma foi crivada de críticas, especialmente pela falta de participação dos 

professores. E, embora não tenha sido expressamente revogada, vigorou apenas até 1972, sem 

ter dado conta dos problemas a que se propunha solucionar: os altos índices de evasão e de 

retenção escolar. 

 Em 1984, surge uma “nova tentativa” para atingir o mesmo fim: o regime de Ciclo 

Básico, adotado a partir de decreto-lei em todas as escolas da rede estadual paulista de ensino, 

implicava numa redefinição do sistema de seriação, de modo que a 1ª e a 2ª séries passavam a 

compor um único ciclo, que o aluno teria de concluir ao cabo de dois anos. Manifestava-se 

muito cuidado para que tal medida não fosse confundida com a promoção automática e, como 

justificativa, foi registrado em documento oficial: 
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Tem-se pensado, erroneamente, que o Ciclo Básico implica a promoção 

automática como um recurso para se evitar que alunos se sintam fracassados 

e, com isto, a auto-imagem negativa dos repetentes seja diminuída, ou 

mesmo que a intenção seja a de manipular índices de aprovação na rede, 

transferindo-se para as séries subsequentes esses problemas. Não se trata 

disso. Trata-se de definitivamente deixar de insistir no erro histórico de punir 

o aluno através da reprovação, por falhas que, na verdade, são da própria 

rede. Por isso, é preciso assumir a alfabetização e não apenas ficar à caça dos 

culpados pela repetência. Nesse sentido, trata-se de viabilizar condições para 

que, respeitadas as diferenças individuais e consideradas as diferenças 

sociais e culturais, seja possível levar o conjunto de alunos a atingir um 

patamar comum, que implique o domínio efetivo de conhecimentos básicos 

que devem estar ao alcance de todos e não apenas de uns poucos. (SEE – SP, 

1997, p. 36) 

Esperava-se que tendo mais tempo para aprender se aumentassem as oportunidades, 

para que maior número de crianças proseguisse a aprendizagem com proveito. Apesar das 

muitas críticas e contradições – era um projeto que tentava democratizar a escola sem, 

entretanto, envolver os professores nas decisões –, esse sistema se manteve até 1998 

(VIÉGAS, 2002). 

Dando continuidade aos Ciclos, surge o regime de Progressão Continuada, 

implementado em 1998 e novamente apresentado como solução imediata aos fenômenos da 

exclusão e do fracasso escolar. Na Progressão Continuada, o ciclo, em princípio, tinha a 

duração de oito anos, mas depois foi dividido em duas etapas, passando a organizar-se em 

Ciclo I (compreendendo de 1ª a 4ª série) e Ciclo II (equivalente ao período de 5ª a 8ª série).  

Fundamentada na organização do Ensino Fundamental em ciclos e não mais em séries 

anuais, objetivando-se a continuidade dos estudos sem reprovação do aluno, com exceção do 

excesso de faltas (mais de 25%), a Progressão Continuada possibilita que os alunos tenham 

oito anos de escolaridade ininterrupta, com os objetivos mínimos desse nível alcançados, 

tanto em termos intelectuais, quanto sociais e pessoais. 

Um dos pressupostos imprescindíveis à aplicação da Progressão Continuada diz 

respeito às avaliações e recuperações paralelas durante os períodos letivos, de forma a buscar 

alternativas e tomar providências que possibilitem a recuperação da aprendizagem dos alunos 

com dificuldades escolares, conforme claramente exposto pela deliberação oficial, que 

preconiza que a progressão continuada “deve garantir a avaliação do processo ensino-

aprendizagem, o qual deve ser objeto de recuperação continuada e paralela, a partir dos 

resultados periódicos parciais, e, se necessário, no final de cada período letivo” (C.E.E./SP 

deliberação 09/97 art. 1º p.3). 
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Assim como tem ocorrido com tantas outras políticas públicas, as mudanças exigidas 

não são sustentadas por condições de trabalho coerentes com o que é necessário para a devida 

implantação. Deste modo, classes superlotadas, professores com excessiva carga horária de 

trabalho, condições físicas de extrema precariedade nas escolas e grande rotatividade de 

gestores e administradores da educação são impeditivos evidentes de bons resultados em 

políticas como a Progressão Continuada.  

Essas questões acabaram resultando no não comprometimento com ações de apoio 

para que as medidas pudessem produzir efeitos positivos de fato, confundindo pais, 

professores e alunos, provocando resistências e minimizando as possibilidades de mudanças 

reais na direção do cumprimento do papel da escola enquanto meio de acesso aos bens 

culturais construídos pela humanidade. 

Segundo as publicações sindicais
18

, tantos erros e displicências levam ao fornecimento 

de dados falsos às estatísticas educacionais, uma vez que alunos são aprovados sem terem 

aprendido. São os “repetentes aprovados”, que continuam sendo vistos e tratados como 

incapacitados para acompanhar a aprendizagem proposta, mesmo tendo sido aprovados, 

causando incompreensão por parte de pais e alunos, e provando o descompromisso das 

instâncias oficiais. 

Algumas indagações reveladas nas publicações sindicais podem levar a uma reflexão 

mais aprofundada sobre a Progressão Continuada: como realizar esse processo em classes 

com 45 alunos e com professores tendo até dez turmas diferentes em sua jornada? Como 

acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos em todas as áreas se não é possível reunir 

os professores das mesmas turmas, uma vez que a maioria tem contrato temporário e jornadas 

diferentes? Como assegurar uma integração pedagógica entre as várias disciplinas se não há 

nas escolas coordenadores pedagógicos suficientes para coordenar e orientar este processo? 

Como garantir condições de ensino-aprendizagem se não há bibliotecas e bibliotecários, 

laboratórios e recursos didáticos em quantidade suficiente para dar suporte à realização das 

aulas de reforço, da recuperação (Revista de Educação, APEOESP, n. 12, 2001)? 

É preciso assegurar condições de trabalho para os professores e de permanência e 

estudo para os alunos. À medida que não são garantidas as condições mínimas para a 

                                                      

18 Revistas e jornais publicados pela APEOESP – Associação dos Professores do Ensino Oficial do 

Estado de São Paulo, e pela UDEMO – União dos Diretores de Escola do Magistério Oficial, 

devidamente referendados no método deste trabalho. 
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implantação da Progressão Continuada, revela-se que o interesse parece restringir-se, de fato, 

à tão condenada Promoção Automática.  

O discurso oficial era de que a Progressão Continuada contribuiria “para a viabilização 

da educação básica, da garantia de acesso e permanência das crianças em idade própria na 

escola, da regularização do fluxo dos alunos no que se refere à relação série/idade e da 

melhoria geral da qualidade de ensino” (CEE, 1997 a, p.150). 

A Deliberação CEE 9/97 dava grande importância à avaliação continuada do processo 

de aprendizagem dos alunos, indicando, a partir dos resultados obtidos, a necessidade ou não 

de recuperação continuada e paralela e, se necessário, de recuperação ao final de cada período 

letivo. Se ao final do ciclo algum aluno ainda apresentasse defasagens na aprendizagem 

apesar das recuperações a que se submeteu, deveria prolongar a referida recuperação com 

programação específica, voltada aos conteúdos do ciclo ainda não dominados.  

Outra deliberação oficial publicada neste mesmo ano de 1997, cujo objetivo era 

fornecer mais explicações e esclarecimentos a respeito da política de Progressão Continuada, 

enfatizava o valor das avaliações de aprendizagem, do desenvolvimento do aluno, do próprio 

ensino e das avaliações institucionais. Entendia as atividades de reforço e de recuperação 

(paralelas e contínuas) como estratégias para se envidar todos os esforços possíveis de modo a 

levar o aluno ao máximo aproveitamento das atividades escolares, para seu desenvolvimento 

cognitivo e social, e, por consequência, ao seu progresso educacional.  

A adoção de progressão continuada e a concretização de seus resultados 

dependem de uma alteração radical na concepção de ensino, de 

aprendizagem e de avaliação da aprendizagem, rompendo eventuais 

resistências ao que hoje é cientificamente comprovado: que toda criança é 

capaz de aprender, se lhe forem oferecidas condições de tempo e de recursos 

para que exercite suas competências ao interagir com o conhecimento. 

(Indicação CEE nº. 22/97, aprovado em 17/12/97. p. 3) 

Assim, o processo de Progressão Continuada, que propagava o avanço contínuo dos 

alunos na sua trajetória escolar, tinha como condição sine qua non a constituição de recursos 

para o auxílio aos alunos que “não progredissem” como se esperava.  

Não se podia negar que alguns alunos necessitavam do apoio de ações específicas para 

o acompanhamento escolar; o que se negava, enfaticamente, era que tais dificuldades 

tivessem como solução apenas a repetência na escola. Deste modo, uma vez que a reprovação 

não poderia mais ser considerada solução para esses alunos, a recuperação de ciclo surgia 

como um mecanismo de suprimento dessa demanda.  
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Na Indicação CEE 22/97 são elencadas algumas medidas para a construção do que era 

esperado de uma escola de qualidade. As estratégias de recuperação da aprendizagem são 

citadas, tanto de modo explícito como de forma indireta, enquanto indicadores de uma escola 

comprometida com o desenvolvimento de aprendizagens essenciais, cujas atribuições eram, 

dentre outras: 

• organizar e usar tarefas suplementares adequadas para possibilitar variadas formas de 

trabalho escolar; 

• criar ou reformular os serviços de apoio aos alunos com dificuldades específicas de 

desenvolvimento e aprendizagem, que necessitam de dedicação e esforços especiais dos 

professores; 

• dotar as escolas das condições necessárias (salas, materiais, orientação dos 

professores etc.) para a recuperação paralela. (Indicação CEE nº. 22/97, aprovado em 

17/12/97. p. 4) 

Oficialmente, portanto, fica evidente a diferença de condições a serem 

disponibilizadas para a classe de recuperação em relação à proposta de D‟Ávilla, que aceitava 

que as aulas fossem dadas até nos corredores das escolas, se não houvesse outros espaços. 

Agora os orgãos oficiais se propunham da dotar as escolas de condições necessárias. 

O caminho a ser percorrido, retratado nos documentos oficiais, parecia obedecer à 

seguinte sequência: os alunos que a despeito dos esforços envidados para que aprendessem ao 

longo do ciclo não tivessem conseguido obter o rendimento esperado seriam alvos de 

investigações criteriosas da equipe escolar, de modo a gerar reflexão sobre o que poderia estar 

ocorrendo que os estivesse impossibilitando aprender. Diante dessa investigação, a equipe 

escolar deveria pensar novas medidas para auxiliá-los, formulando propostas específicas 

assentadas nas medidas de recuperação. Essa era a intenção oficialmente divulgada, entretanto 

tão distanciada da realidade observada no cotidiano escolar durante a pesquisa de campo. 

Ficava, portanto, instituído que as medidas de recuperação seriam pontos de apoio 

indispensáveis para a viabilização e “sucesso” do Regime de Progressão Continuada. Seria 

esse sucesso concretizado, de fato? Viégas (2007), em suas pesquisas sobre a Progressão 

Continuada, concluiu que não. O tempo não conseguiu trazer as mudanças tão almejadas 

desde os idos de 1950. 

Passadas várias décadas de duras críticas à escola pública oferecida e de muitas 

tentativas de “inovadoras” medidas adotadas sucessivamente na educação paulista, passados 

mais de dez anos desde a implementação da Progressão Continuada,  
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repete-se a mesma preocupação econômica na construção de políticas 

educacionais, repete-se o mesmo olhar preconceituoso em relação aos 

professores, alunos e familiares, repete-se o mesmo autoritarismo na 

implantação de políticas de governo. Repetem-se os mesmos dilemas, as 

mesmas dificuldades, as mesmas queixas no interior da escola. Repete-se o 

mesmo funcionamento escolar, calcado em tarefas mecânicas e pouco 

interessantes. Repete-se a culpabilização dos alunos e famílias pelas 

dificuldades de escolarização, muitas vezes sustentadas em prontuários 

escolares que repetem o que sempre se disse sobre eles. A única coisa que 

não repete é o aluno no final do ano letivo. (p. 218) 

Finalizando este capítulo em que discorri sobre o percurso histórico da recuperação, 

valho-me de uma pergunta feita por Viégas (2007), adaptando-a ao centro de atenção desta 

tese, a recuperação escolar: a exclusão que ocorre no interior da escola estadual tem sido 

superada por meio das diferentes práticas de recuperação implantadas ao longo da história da 

educação paulista? 

Em busca de fundamentação conceitual que permita aprofundamento nestas reflexões, 

no próximo capítulo serão discutidos alguns conceitos de Vigotski e Leontiev, que servirão de 

alicerces na tentativa de calcar fundamentos teóricos para o entendimento do fenômeno da 

recuperação escolar. 

  



 

 

“O humano estabelece-se na imitação: um 

homem torna-se um homem apenas imitando 

outros homens.”     

     Theodor Adorno 
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III CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL PARA A 

COMPREENSÃO DO FENÔMENO DA RECUPERAÇÃO ESCOLAR 
 

 

A escolha da perspectiva da psicologia histórico-cultural para fundamentar essa 

pesquisa deveu-se à compreensão de ser este o referencial teórico mais apropriado para um 

estudo que pretende investigar a singularidade de pessoas envolvidas em processos de 

recuperação escolar, a partir das categorias sentido e significado. Considerando-se que os 

pressupostos construídos por essa teoria possibilitam avanços na compreensão dos processos 

dialéticos estabelecidos entre as práticas de recuperação escolar e a subjetividade de 

educadores, pais e alunos, e concebendo a importância dos processos históricos, sociais e 

políticos no estudo da recuperação escolar, entendi ser essa opção teórica o caminho para 

alicerçar a tese a que me disponho a defender neste trabalho. 

A psicologia histórico-cultural possibilita entrelaçar a história das pessoas envolvidas 

no processo de recuperação à história dessa prática pedagógica ao longo do tempo, levando 

em conta os contextos culturais que permeiam o cotidiano escolar observado. Outro elemento 

essencial à presente pesquisa que encontra sustentação nessa teoria diz respeito ao valor das 

relações que se estabelecem na escola – tanto entre as pessoas, como entre estas e o 

conhecimento – para o desenvolvimento psíquico, ou seja, a investigação sobre a função da 

sala de aula – nesse caso, da sala de recuperação, como local de formação social da mente. 

Desse modo, este capítulo trará uma breve contextualização da psicologia russa, berço 

da teoria histórico-cultural, e, em seguida, o destaque das principais contribuições de Vigotski 

e Leontiev, das quais me utilizarei para o embasamento teórico da pesquisa. 

III.1 A importância da psicologia russa pós-1917 

O grupo de estudos e pesquisas composto por três psicólogos russos na década de 

1920, cuja liderança pertencia a Vigotski, tornou-se conhecido como Troika
19

 e foi de grande 

                                                      

19
 Troika é uma palavra russa usada para designar três pessoas de uma mesma estirpe, bem como três 

cavalos que puxam uma carruagem, além de ser uma dança folclórica. Denominou-se "Troika" o 

grupo de trabalho constituído pelos três russos: Vigotski, Luria, Leontiev sob a liderança do primeiro. 

Depois foi se ampliando com a participação de Bozhovich, Levina, Morozova, Slavina e Zaporozhets, 
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importância para revelar e propor alternativas à chamada crise da Psicologia, no início do 

século 20. 

Para melhor compreender estes autores de cujas concepções vou me valer, é 

fundamental explicitar, ainda que brevemente, a relevância científica das conquistas feitas 

pela psicologia russa, surgida a partir das relações entre a psicologia e a filosofia, que trouxe 

uma nova concepção acerca da natureza da psique e de seus determinantes. 

A Revolução Russa, ocorrida em outubro de 1917, provocou enormes mudanças 

sociais, econômicas e políticas, produzindo na nova Rússia vasta efervescência de estudos 

científicos. Era necessário prover investigação de questões práticas para a implantação de uma 

nova sociedade, indo em busca de respostas aos problemas vitais desta outra estrutura social 

que se delineava. 

A psicologia pôs-se a desenvolver técnicas e métodos científicos que respondessem às 

necessidades que agora se apresentavam, de investigação sobre a essência da psique humana. 

Dentre as questões cruciais postas à psicologia naquele momento, apontavam-se 

principalmente as relativas ao objeto de estudo e à importância da criação de novos métodos 

que dessem conta de uma psicologia geral que contemplasse tanto as funções psicológicas 

elementares, como as superiores.  

A história nos dá indicadores de que nos primeiros anos da psicologia soviética um 

dos objetivos fundamentais era dar à psicologia o status de ciência verdadeira, utilizando-se, 

para tal, da base filosófica do materialismo histórico-dialético, proposto por Marx (SHUARE, 

1990). 

A aplicação dos princípios da filosofia materialista histórico-dialética nas diferentes 

etapas do desenvolvimento da psicologia que se delineava na URSS fundamentava-se, 

sobretudo, na concepção do homem enquanto ser ativo, social e histórico que, diferente dos 

animais, não somente se adapta ao meio, mas adapta o meio a si, atuando sobre ele e 

transformando-o com a ajuda de instrumentos criados por meio de seu trabalho. Em outras 

palavras, enquanto os animais simplesmente usam a natureza, o homem provoca nela 

                                                                                                                                                         

passando a se chamar “pyatorka”. As investigações de caráter geral envolviam áreas como leitura e 

escrita, gramática, aritmética, ciências sociais e naturais. As investigações de caráter específico 

incluíam temas como o desenvolvimento do conceito de números; a consciência da criança sobre suas 

operações mentais ao resolver problemas matemáticos; e os processos de resolução de problemas por 

alunos da primeira série. Todas elas concentraram-se no estudo das funções psíquicas no início da 

educação escolar e na influência da mesma sobre o seu desenvolvimento (ROSA, Alberto e 

MONTERO, Ignácio, 1996, p. 65). 
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transformações de modo a exercer-lhe domínio e submetê-la ao suprimento de suas 

necessidades. 

A necessidade de compreender a natureza humana a partir da perspectiva materialista-

histórica e dialética lança, no interior da Psicologia, o desafio de ordem epistemológico, ao 

considerar que a natureza humana é constituída socialmente. Esta concepção levou à 

compreensão histórica dos fenômenos psicológicos, ou seja, para entender a psique é preciso 

conhecer a sociedade, o modo como os homens se relacionam com o trabalho, como 

organizam suas relações sociais, enfim, como produzem sua forma de viver, bem como 

compreender o comportamento humano como gerador de reações transformadoras sobre a 

natureza. É preciso compreender o homem em seu processo de desenvolvimento real, em 

condições concretas, materiais, bem como procurar traçar a história do desenvolvimento das 

funções psicológicas. 

Vigotski viu nos métodos e princípios do materialismo dialético a solução dos 

paradoxos com os quais os contemporâneos estudiosos da psicologia se defrontavam. Um 

aspecto fundamental desse método aponta que todos os fenômenos devem ser estudados como 

processos em movimento e mudança. Outro elemento apropriado por Vigotski dizia respeito à 

relação entre as mudanças históricas na sociedade e na vida material e à produção de 

mudanças na natureza humana, entendida como consciência e comportamento. Isso implica 

em considerar os fenômenos como processos históricos em constante movimento e mudança 

que, ao provocarem alterações na sociedade e na vida material do homem, redundam em 

mudanças em sua consciência e comportamento.  

Para Vigotski (2007), o método não era algo a ser aplicado, como se fazia até ali, mas 

algo a ser praticado, sendo ao mesmo tempo processo e produto, pois “a abordagem dialética, 

admitindo a influência da natureza sobre o homem, afirma que o homem, por sua vez, age 

sobre a natureza e cria, através das mudanças nela provocadas, novas condições naturais para 

sua existência” (p. 62). 

Essa nova concepção, que sugeria “mecanismos pelos quais a cultura torna-se parte da 

natureza de cada pessoa” (VIGOTSKI, 2007), se contrapunha às mecanicistas que vinham 

sendo utilizadas pela psicologia e implicava, necessariamente, na busca de novos métodos 

para o aprofundamento do estudo do homem, considerando que “somente a objetivação dos 

processos psicológicos interiores garante o acesso às formas específicas do comportamento 

superior em contraposição às formas subordinadas” (p. 83). 

O homem, a partir dessa concepção, é compreendido como alguém que se constitui em 

uma relação dialética com o social e a história, sendo ao mesmo tempo único, singular e 
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histórico. Um ser que ao nascer é candidato à humanidade, mas somente dela se apropria no 

processo de apropriação do mundo (AGUIAR, 2006). 

Compreender o desenvolvimento humano considerando a complexidade das relações 

entre os aspectos biológicos e sociais implica levar em conta o conceito de interesses de 

classes como categoria central, que suplante os conceitos de psique e consciência, pois na 

sociedade dividida em classes a conduta do indivíduo é também derivada do comportamento 

da classe a que pertence. A educação é vista como elemento de fundamental importância 

devido ao impacto da escolarização na formação do novo homem, pois,  

de acordo com o modelo histórico-cultural, os traços de cada ser humano 

estão intimamente relacionados ao aprendizado, à apropriação (por 

intermédio de pessoas mais experientes, da linguagem e outros mediadores) 

do legado de seu grupo cultural (sistemas de representação, formas de pensar 

e agir, etc.). (REGO, 2001,p.50) 

Tendo como pressuposto essa necessidade de superação da visão de homem e 

fenômeno psicológico construída após a revolução russa, bem como o avanço e crescente 

interesse no desenvolvimento de estudos baseados nesse referencial teórico-metodológico, 

passo agora a delinear alguns princípios teóricos destes dois autores russos, cujas apropriações 

orientarão a presente tese. 

III.2 Contribuições de Vigotski 

Dada a extensão e profundidade dos conhecimentos construídos por este cientista 

revolucionário chamado Vigotski
20

 (NEWMAN & HOLZMAN, 2002), optei por escolher 

apenas alguns conceitos específicos que podem iluminar teoricamente a análise das classes de 

                                                      

20
  Lev Semyonovitch Vigotski  nasceu na cidade de Orsha, na Bielo-Rússia, em 1896. Depois de 

cursar direito e filosofia na Universidade de Moscou, iniciou suas investigações sobre os problemas da 

literatura e da ciência após a Revolução Russa de 1917. Criou um laboratório de psicologia no 

Instituto de Treinamento de Professores, trabalhou no Instituto de Psicologia e depois no Instituto de 

Estudos das Deficiências e trouxe inúmeras contribuições à Psicologia e Educação. Entre 1925 e 1934, 

Vigotski reuniu em torno de si um grupo de jovens cientistas interessados nas áreas de psicologia e 

anormalidades físicas e mentais. Estudou medicina e foi convidado a dirigir o departamento de 

psicologia do Instituto Soviético de Medicina Experimental, função que nem chegou a exercer, devido 

ao falecimento precoce, por tuberculose, em1934 (VIGOTSKI, 2007). 
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recuperação no processo de escolarização: Relação aprendizagem-desenvolvimento; 

Importância da aprendizagem escolar no desenvolvimento das funções psíquicas superiores e 

na formação de conceitos científicos; A questão do entorno; Contradições entre a teoria do 

“aprender a aprender” propagada pelo construtivismo e a concepção de mediação proposta 

por Vigotski; A complexidade da construção da escrita pela criança; Sentido e significado. 

Por fim, apropriar-me-ei dos Processos compensatórios descritos na Teoria sobre a 

Defectologia como fundamento às considerações no último capítulo deste trabalho. 

Cabe ressaltar que a breve discussão de cada postulado, feita separadamente, tem 

finalidade puramente didática, na tentativa de facilitar a compreensão do leitor, uma vez que 

muitos desses constructos teóricos estão intrinsecamente ligados uns aos outros. Assumindo o 

risco de simplificação de conceitos complexos, serão aqui sinteticamente explicitados à guisa 

de relembrar o leitor, de modo a servir de apoio às discussões a respeito das informações 

obtidas no campo de pesquisa. 

III.2.1  Relação aprendizagem-desenvolvimento  

A concepção a respeito da relação entre aprendizagem e desenvolvimento é de 

fundamental importância para o tema de minha pesquisa. Vigotski (2001) entende 

aprendizagem e desenvolvimento como processos não coincidentes, mas que conservam 

complexas inter-relações. A aprendizagem só pode ser vista como apropriada quando está à 

frente do desenvolvimento, uma vez que esta desencadeia funções na zona de 

desenvolvimento imediato ou próximo. A escola é um espaço fundamental para o que 

podemos chamar de provocação do desenvolvimento via aprendizagem de novos conceitos. 

Não há desenvolvimento até que a aprendizagem de algo novo ocorra e o arraste, impelindo 

as potencialidades para esse desenvolvimento na direção da solução dos problemas 

desencadeados pelo novo conhecimento apresentado. 

A teoria de Vigotski prima pelo olhar otimista, que vislumbra potenciais e 

possibilidades da criança. Para ele, o desenvolvimento pressupõe, necessariamente, dois 

níveis: o Real e o Potencial. Por Desenvolvimento Real, Vigotski entendia o nível de 

desenvolvimento de funções mentais resultantes de ciclos completados, ou seja, aquilo que a 

criança é capaz de realizar sozinha, o que ela domina em seu repertório. O nível de 

Desenvolvimento Potencial, por outro lado, é compreendido como as possibilidades de 
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desenvolvimento ainda não presentes na criança, potencialidades que no futuro 

desabrocharão, ou seja, aquilo que a criança ainda não é capaz de realizar sozinha, mas, por 

meio da mediação, o será no futuro. 

Fundamentando-se nesses conceitos e contemplando o tema da presente pesquisa, só 

cabe considerar as defasagens da criança, o que ela não aprendeu, o que lhe faltou, se as 

“faltas” forem consideradas à luz de seus potenciais. Olhar para o que ela ainda não 

conseguiu, mas será capaz de desenvolver a partir do auxílio – mediação –- de adultos ou 

pares mais hábeis. 

Vigotski (2001) compreendia que a relação do homem com a natureza é sempre 

mediada pelos instrumentos (materiais ou não) criados pelos homens em seu processo 

histórico. Dessa maneira, para transformar a natureza e adaptá-la a ele, o homem cria 

elementos mediadores – instrumentos ou signos – de modo a otimizar e aprimorar seu 

trabalho. Os instrumentos são elementos concretos, enquanto os signos são orientados 

internamente em sistemas simbólicos, dentre os quais o mais importante é a linguagem. 

A mediação se dá exatamente nesse espaço entre o nível de Desenvolvimento Real e o 

Potencial, denominado como Zona do Desenvolvimento Próximo. Refere-se ao intervalo entre 

o que a criança tem autonomia para realizar, em termos de solução de problemas, e o que ela 

ainda não consegue realizar de modo independente, sendo, portanto, o espaço em que há 

necessidade da interferência de outra pessoa para que a aprendizagem ocorra. Para Vigotski 

(2001), a escola tem função especial nesse espaço, pois é aí que a mediação do adulto e dos 

pares se torna imprescindível. 

III.2.2 Importância da aprendizagem escolar no desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores e a formação de conceitos científicos  

Faz-se necessário investigar a diferença estabelecida por Vigotski (2007) entre os 

conceitos denominados científicos e os espontâneos. Os primeiros são formados a partir das 

experiências pessoais das crianças, ou seja, espontaneamente a criança usa de conhecimentos 

adquiridos ao longo de suas vivências pessoais, sobre os quais não tem absolutamente 

nenhuma consciência. Os conceitos científicos, por outro lado, desenvolvem-se a partir de 

generalizações elementares pré-existentes, diferenciando-se dos conceitos espontâneos 

principalmente pela sistematização e tomada de consciência dos processos de pensamento, o 



CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL... 70 

que resulta na generalização e apreensão dos próprios processos psíquicos. Generalização que 

significa, ao mesmo tempo, tomada de consciência e sistematização de conceitos.  

Ter consciência de uma operação implica em transferi-la do plano da ação (vivências 

empíricas) para o plano da linguagem, ou seja, é preciso recriá-la na imaginação para que seja 

possível sua expressão em palavras. Para Vigotski, “os conceitos científicos são os portões 

através dos quais a tomada de consciência penetra no reino dos conceitos infantis” 

(VIGOTSKI, 2001.p. 295).  

Este autor russo ilustra a distinção entre os conceitos espontâneos e científicos 

utilizando-se da diferenciação no processo de aprendizagem da fala na língua materna e da 

aprendizagem de uma língua estrangeira. O desenvolvimento da língua materna se dá de 

modo espontâneo, adquirindo-se os conceitos na convivência diária com outros adultos e 

crianças. O desenvolvimento de uma língua estrangeira, por outro lado, é não espontâneo, 

ocorre de modo intencional, estruturado, a partir de uma sistematização específica que 

organiza a aprendizagem. Deste modo, a apreensão do conceito científico difere da apreensão 

do conceito espontâneo mais ou menos da mesma forma que o aprendizado de uma língua 

estrangeira na escola difere do aprendizado da língua materna, havendo, evidentemente, 

interação entre estes dois processos diferentes de aprendizagem. 

Uma das tarefas primordiais da escola é a iniciação da criança no sistema de conceitos 

científicos, uma vez que a aprendizagem é, na idade escolar, um momento decisivo e 

determinante no desenvolvimento intelectual da criança, incluindo a aquisição de conceitos. 

Entende-se que os conceitos científicos não são formados simplesmente pela assimilação e 

memorização, mas por meio do desenvolvimento de uma rede de pensamentos interligada a 

diversas operações, como: definição dos conceitos, comparação, estabelecimento de relações 

lógicas entre estes conceitos etc.. 

Levar em conta essas concepções de Vigotski torna evidente a função social da escola 

na constituição dos sujeitos, ou seja, o desenvolvimento psicológico depende do que a escola 

proporciona em termos de avanços nos níveis de pensamento. Deste modo, tem-se que o 

desenvolvimento do pensamento está diretamente relacionado ao acesso e aprofundamento 

dos conhecimentos construídos pelo homem ao longo da história. Aí reside a importância da 

escola, em especial da escola pública destinada a alunos de classes populares. 

Entretanto, nem sempre a escola cumpre essa função, como bem ilustra Bernard 

Charlot (2001) em sua pesquisa sobre os jovens e o saber, cujos resultados apontavam a 

escola, na concepção dos jovens, muito mais como espaço de socialização e de convivência 

do que de real acesso ao conhecimento, e, portanto de desenvolvimento. 



CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL... 71 

Isso vem reafirmar a discussão proposta por Rego (2001) de que no modelo histórico-

cultural, os traços de cada homem estão intimamente relacionados à apropriação do legado de 

seu grupo social. Aí o grande valor da escola, que, “por oferecer conteúdos e desenvolver 

modalidades de pensamento bastante específicas, tem um papel diferente e insubstituível na 

apropriação do sujeito da experiência culturalmente acumulada” (p.51). Entretanto, essa 

autora indica uma ressalva: “não é qualquer escola, nem qualquer prática pedagógica que 

proporcionará ao indivíduo a possibilidade de desenvolver funções psíquicas mais 

elaboradas” (p. 52). Dependerá muito da qualidade do trabalho realizado no processo de 

escolarização. 

Para Vigotski (2007), a escola deve possibilitar a aprendizagem dos conceitos 

científicos, a respeito dos quais se tem consciência, impelindo, assim, o desenvolvimento de 

funções superiores de pensamento, como, por exemplo, o pensamento abstrato, 

imprescindível ao desenvolvimento intelectual na idade escolar e com grandes oportunidades 

de exploração no cotidiano escolar. 

As funções psicológicas superiores definem-se a partir de atribuições psíquicas 

mediadas que caracterizam o homem e que devem ser o objeto de estudo da psicologia, tais 

como memória, atenção, percepção e linguagem, entre outras. A base dessas funções é social, 

uma vez que é por meio das relações sociais que elas são interiorizadas, ou seja, reconstruídas 

internamente, para depois serem convertidas em funções da personalidade. 

Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: 

primeiro no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro entre as 

pessoas (interpsicológica) e, depois, no interior da criança (intrapsicológica). 

Isso se aplica igualmente para atenção voluntária, para memória lógica e 

para formação de conceitos. Todas as funções superiores originam-se das 

relações reais entre os indivíduos. (VIGOTSKI, 2007, p.57-58) 

Na escola, aprendendo as regras da gramática, por exemplo, a criança toma 

consciência dos seus processos mentais e passa a utilizar voluntariamente suas funções 

psicológicas. Nessa situação formal de aprendizagem, “suas próprias habilidades se 

transferem do plano inconsciente e automático para o plano arbitrário, intencional e 

consciente” (VIGOTSKI, 2001, p. 320-321).  

Assim, a aprendizagem que se dá por meio do contato com o outro gera 

desenvolvimento das funções superiores, que, uma vez internalizadas, possibilitam a atuação 

deste sujeito no mundo, transformando-o, valendo-se da mediação por signos. 
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Para Vigotski, os signos são definidos como mediadores entre os estímulos artificiais 

autogerados e a resposta. Suas operações são produto das condições específicas do 

desenvolvimento social e são concebidos como característica essencial do homem na relação 

com o ambiente, uma vez que é por intermédio dos signos que o homem coloca o ambiente 

sob seu controle. Esse autor considera que a origem social dos signos exerce papel crucial no 

desenvolvimento individual, compreendendo que há leis básicas que caracterizam a estrutura 

e o desenvolvimento das operações com signos na criança. 

O uso de signos conduz os seres humanos a uma estrutura específica de 

comportamento que se destaca do desenvolvimento biológico e, por meio de transformações 

qualitativas, cria novas formas de processos psíquicos enraizados na cultura, uma vez que a 

principal diferença, por exemplo, entre a memória humana e a animal é a mediação por 

signos. 

III.2.3  A questão do entorno  

O conceito de entorno, para Vigotski, é representado pelas condições dos fatores 

ambientais que, vivenciadas pela criança por meio de experiências emocionais, produzem 

determinados efeitos em seu desenvolvimento. Ou seja, o entrelaçamento entre a situação 

ocorrida e a vivência emocional é tido como determinante no desenvolvimento psíquico das 

crianças. 

De fato, devem ser levadas em conta não somente as condições ambientais 

propriamente ditas, mas as relações dialéticas entre a criança e estas condições. Tais vivências 

organizam-se diferentemente durante o desenvolvimento infantil, pois à medida que a criança 

cresce as interações com as pessoas que a rodeiam vão se modificando, e expandindo-se, ao 

longo das idades pré-escolar e escolar, os círculos formados nos primeiros anos. Cada etapa 

trará novas demandas em seus vínculos com o outro, impelindo outras organizações internas e 

externas da criança, ou seja, o meio muda, a criança muda e alteram-se as relações entre a 

criança e os fatores ambientais, neste complexo processo denominado por Vigotski de 

Entorno.  

O modo como as experiências emocionais são vividas pela criança é que determinará o 

tipo de influência que a relação com o meio terá em seu desenvolvimento psíquico: “la 

experiencia emocional que emana de cualcuier situación o de cualquier aspecto de su entorno 
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determina qué clase de influencia ejercerá sobre el niño esta situación o este entorno” 

(VIGOTSKI, 1935, p. 4). 

Em seus experimentos, constatou que circunstâncias iguais podiam trazer resultados 

completamente diferentes ao desenvolvimento psíquico das crianças. Atribuía essas 

diferenças ao fato de que cada criança experimentava de modo diverso a situação vivida, ou 

seja, para Vigotski, o modo como a criança toma conhecimento, interpreta e se apropria 

emocionalmente dos acontecimentos, isto é, o modo como ela interioriza a experiência 

determina a influência do meio sobre o seu desenvolvimento psicológico. As experiências 

emocionais pressupõem o estado interno relacionado a algo externo, de modo que em uma 

experiência emocional sempre devem ser considerados como uma unidade indivisível as 

características pessoais e as características situacionais presentes. Deste modo, mais do que 

descobrir como são as características emocionais da criança, é importante entender quais 

características constitucionais da criança exerceram um papel decisivo na determinação da sua 

relação com a situação vivida. 

O desenvolvimento do pensamento e a generalização estão relacionados ao modo 

como o entorno influencia as crianças, ou seja, o desenvolvimento do pensamento a partir da 

construção dos significados das palavras determina uma nova relação com o entorno. 

Conclui-se, portanto, que o entorno tem importante função no desenvolvimento das 

funções mentais superiores. 

El hombre es un ser social, que sin la interacción social, no puede nunca 

desarrollar en él ninguno de los atributos y características que se han 

desarrollado como resultado de la evolución sistemática de toda la 

humanidad. Y se se rompe esta interaccción con el entorno, nunca 

aparecerán los rasgos debidos, si su única fuente se basa en los instintos 

hereditários del niño. (VIGOTSKI, 1935, p.24) 

III.2.4 Contradições entre a teoria do “aprender a aprender” fundamentada no 

construtivismo e a concepção de mediação proposta por Vigotski  

Tendo como alicerce os escritos de Saviani (2006), Meira e Facci (2007), Rossler 

(2000), Duarte (2000) e as concepções defendidas por Vigotski e seus seguidores, há que se 

fazer uma análise dos equívocos, originados na Escola Nova e reeditados no Construtivismo, 
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que estabelecem uma dicotomia entre os conhecimentos ensinados pelo professor e a 

autonomia intelectual do aluno.  

Duarte (1998) compreende o trabalho educativo como produtor, de modo direto e 

intencional, em cada indivíduo singular, da humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto de homens. Desta maneira, educar implica em duas frentes: 

identificar os elementos culturais que devem ser assimilados pelos indivíduos para que eles se 

tornem humanos e descobrir as melhores formas para atingir este objetivo. Trata-se de 

produzir nos indivíduos algo que foi produzido historicamente, de modo a fornecer elementos 

de compreensão e critica às condições concretas da vida dos homens. Isso impõe 

necessariamente ao trabalho educativo o caráter intencional e diretivo. 

A pedagogia da Escola Nova põe como centro do processo educativo o aluno e o ato 

de “aprender a aprender”, desvalorizando a transmissão de conteúdos e desmerecendo a 

função do professor, “que para não ser reduzido a um mero enfeite do processo educativo, 

pode até, “eventualmente”, fornecer alguma orientação para o aluno” (DUARTE, 1998, p. 9). 

Segundo Saviani (2006), os efeitos da proposta ostentada pela Escola Nova foram 

extremamente perniciosos, em especial aos alunos das classes populares, produzindo 

esvaziamento da essência do trabalho educativo de possibilitar acesso aos bens culturais 

produzidos pela humanidade. As condições inadequadas de aprendizagem – abolindo-se a 

disciplina e os conteúdos didáticos e delegando-se aos alunos a construção de sua própria 

aprendizagem, somados à escassez de outros acessos culturais, decorrente da marginalidade 

cultural, provocaram gravíssimo rebaixamento do nível de ensino destinado aos filhos das 

famílias de baixa renda, redundando em legitimação das desigualdades sociais. Tem-se, deste 

modo, a elevação da alienação supostamente em nome da democracia. 

III.2.5  A complexidade da linguagem escrita  

O encaminhamento da maioria dos alunos para as classes de recuperação investigadas 

na pesquisa de campo deste trabalho deveu-se à justificativa de dificuldades quanto ao 

processo de leitura e escrita. Vigotski (2007) postula que aprender a ler e a escrever é um dos 

processos mentais que envolvem maior grau de complexidade. 

Juntamente com Luria, estudou a pré-história da escrita, buscando compreender o 

processo de desenvolvimento dessa linguagem e concluindo que por trás de uma criança que 
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aprende a ler e a escrever há uma sequência de passos que vão desde o gesto, o brincar de faz 

de conta, a representação gráfica no desenho até a compreensão consciente da função social 

da escrita. Para Vigotski, desenhar e brincar são estágios preparatórios ao desenvolvimento da 

linguagem escrita, pois gestos, brinquedos e desenhos são signos que representam a realidade, 

bem como exercem a função de mediação mnemônica. O ideal é que a criança pouco a pouco 

descubra, em seu processo de desenvolvimento, que pode desenhar não apenas objetos, mas 

também a fala. Esta chave da função simbólica será primordial na aprendizagem da 

linguagem escrita. 

Vigotski (2007) acreditava que a criança deveria ter contato com a aprendizagem da 

escrita mesmo antes da escolarização formal. A educação infantil pré-escolar seria um espaço 

importante para se introduzir o ensino da escrita. Entretanto, mais do que ensinar técnicas 

puramente mecânicas para a aprendizagem, a preocupação dos educadores deveria ser tornar a 

aprendizagem da escrita algo vivo, interessante, naturalmente necessário à vida da criança. 

Para ele “o que se deve fazer é ensinar às crianças a linguagem escrita, e não apenas a escrita 

de letras” (p. 145). 

O ideal é que a escrita seja ensinada não como uma habilidade motora a ser adquirida, 

mas como uma atividade cultural complexa e de grande relevância à vida. O objetivo deve ser 

que “a criança passe a ver a escrita como um momento natural no seu desenvolvimento, e não 

como um treinamento imposto de fora para dentro” (VIGOTSKI, 2007, p. 144). Para esse 

autor, a escrita é compreendida como a linguagem do pensamento que requer 

desenvolvimento de abstração para o seu transcurso e segue uma trilha bastante diversa da 

linguagem verbal. 

Escrever implica em uma linguagem abstrata porque é desprovida de som, desprovida 

de interlocutor direto e produzida numa situação extremamente diferente do que ocorre numa 

conversa. Uma das maiores dificuldades da criança para a apreensão da língua escrita é 

exatamente esse lado abstrato do processo, uma vez que a linguagem escrita difere da falada 

da mesma forma que o pensamento abstrato difere do pensamento concreto (VIGOTSKI, 

2007). 

A linguagem escrita exige que a criança aja voluntariamente. Ela deve ter consciência 

da estrutura sonora da palavra, desmembrá-la e restaurá-la voluntariamente nos sinais escritos. 

Ao pronunciar qualquer palavra, no entanto, a criança não se dá conta dos sons que emite nem 

realiza nenhuma operação ao pronunciar cada som separadamente. Na situação da linguagem 

falada, a motivação vai sendo criada naturalmente, na conversa, no diálogo. Uma pergunta, 

um pedido, uma explicação são suficientes para provocar a fala – isso desde o início da 
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aprendizagem, quando o bebê ensaia a fala. Por outro lado, na linguagem escrita há 

necessidade de motivação, intenção e consciência. A escrita leva a criança a agir de modo 

mais intelectual, passando a ter consciência do próprio processo da fala. 

Vigotski (2001) utiliza-se do mesmo postulado da relação entre desenvolvimento e 

aprendizagem para contemplar o desenvolvimento da escrita, ou seja, a aprendizagem é que 

produz o desenvolvimento. 

No início do estudo da escrita os processos psíquicos necessários para a sua 

compreensão ainda se encontram incipientes. A aprendizagem das regras gramaticais e das 

convenções da escrita é que darão à criança a possibilidade de projetar-se a um nível superior 

no desenvolvimento da linguagem, como explica: “Descobrimos que a aprendizagem está 

sempre adiante do desenvolvimento, que a criança adquire hábitos e habilidades numa área 

específica antes de aprender a aplicá-los de modo consciente e arbitrário” (VIGOTSKI, 2001, 

p. 247).  

III.2.6  Concepção de sentido e significado 

Outra concepção teórica fundamental a esse trabalho diz respeito aos conceitos de 

sentido e significado, que serão explicitados a partir de Vigotski e de Leontiev, cujas 

concepções encarnam diferenciações, fundamentações específicas que devem ser discutidas 

separadamente. Para a discussão do sentido da recuperação escolar desenvolvido pelos 

protagonistas desta pesquisa, valer-me-ei do conceito de sentido construído por Leontiev, que 

será melhor explicitado no próximo segmento deste capítulo. 

Apenas como citação, para Vigotski (1935), o significado é o princípio organizador de 

desenvolvimento da consciência, voltado a determinado conceito compartilhado pelo grupo 

social; é inseparável da palavra. Sentido, por outro lado, é a integração dos eventos 

psicológicos despertados por determinada palavra na consciência de cada pessoa. Uma vez 

que qualquer acontecimento ou situação no entorno de uma criança surtirá efeito dependendo 

do sentido que ela lhe imprime. 



CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL... 77 

III.3 As contribuições de Leontiev 

Dentre as preciosas contribuições de Alexis N. Leontiev
21

, o presente estudo buscará 

apropriar-se teoricamente de três conceitos fundamentais para a compreensão das classes de 

recuperação: atividade, consciência e sentido/significado. 

A Teoria da Atividade (LEONTIEV, 2004) considera que o homem busca suprir suas 

necessidades criando meios de produção de objetos que permitam mediação em suas relações 

com a natureza, de forma a adaptar-se a ela bem como modificá-la. 

A psicologia histórico-cultural concebe a necessidade como pré-requisito para 

qualquer atividade, tanto individual como coletiva. O homem, ao longo de sua história, vem 

construindo objetos para satisfazer suas necessidades tipicamente humanas, isto é, além das 

biológicas, busca saciar suas necessidades espirituais, emocionais. Entretanto, à medida que 

cria objetos para satisfazê-las, novas necessidades são produzidas social e culturalmente. 

Leontiev compreende que o encontro entre a necessidade e o objeto de sua satisfação produz o 

motivo da atividade, ou seja, aquilo que estimula a atividade humana. É o motivo, portanto, 

que regula e orienta a atividade concreta do indivíduo, uma vez que a atividade só existe se há 

um motivo. Motivo é definido por este autor como aquilo em que a necessidade se realiza de 

modo que a atividade redunde em determinado resultado. 

Cada fase da vida é caracterizada por uma atividade principal, que é tida como 

dominante não por ser a mais frequente, mas por produzir intensas mudanças psicológicas e 

da personalidade numa determinada etapa da vida:  

A atividade dominante é, portanto, aquela cujo desenvolvimento condiciona 

as principais mudanças nos processos psíquicos da criança e as 

                                                      

21
 Nascido em 1903, Alexis N. Leontiev trabalhou com Vigotski e Luria, contribuindo de forma 

significativa para a construção da psicologia soviética. Membro da Academia Soviética de Ciências 

Pedagógicas, recebeu em 1968 o título de honóris causa pela Universidade de Paris. Estudou as 

relações entre o desenvolvimento do psiquismo humano e a cultura, criticou as concepções 

mecanicistas do comportamento humano, buscando a construção de um referencial materialista 

histórico e dialético para a psicologia. Defendeu a natureza sócio-histórica do psiquismo humano, não 

se restringindo aos estudos de laboratório, mas mostrando preocupação com os problemas da vida 

humana em que o psiquismo humano intervém. Estudou as relações entre pedagogia, cultura e 

personalidade. Criou a Faculdade de Psicologia da Universidade de Moscou, da qual se tornou decano, 

vindo a falecer em 1979 (VIGOTSKI, LURIA e LEONTIEV, 2005). 
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particularidades psicológicas da sua personalidade num dado estágio do seu 

desenvolvimento. (LEONTIEV, 2004, p.312) 

O desenvolvimento da criança é caracterizado por uma atividade principal em cada 

etapa, a qual incita mudanças nos processos psíquicos e no desenvolvimento da personalidade 

e redunda na formação da consciência. A aprendizagem na escola é tida como a atividade 

principal das crianças em idade escolar. O ingresso no processo de escolarização e as novas 

obrigações do estudante impõem outra relação com a sociedade, que ultrapassa os vínculos 

familiares. Diferentes práticas sociais se estabelecem e o estudo passa a intermediar as 

relações da criança com o mundo ao seu redor. Embora ela tenha obrigações impostas pela 

família, haver-se com os deveres da escola põe a criança num patamar de responsabilidade e 

obrigações sociais muito mais importantes. Ao entrar na escola, o lugar que a criança passa a 

ocupar na sociedade é, agora, mais alargado. 

Desenvolvendo-se, a criança transforma-se finalmente em membro da 

sociedade, portadora de obrigações que ela lhe impõe. Os estágios 

sucessivos do seu desenvolvimento são, de fato, graus diferentes de 

transformação. Mas a criança não muda apenas concretamente o seu lugar no 

sistema de relações sociais. Ela conscientiza-se igualmente destas relações e 

as compreende. O desenvolvimento de sua consciência traduz-se pela 

mudança de motivação da sua atividade: os antigos motivos perdem a sua 

força motora, nascem novos motivos que conduzem a uma reinterpretação 

das suas antigas ações. A atividade que desempenhava precedentemente ao 

papel preponderante começa a eliminar-se e a recuar para segundo plano. 

Aparece uma atividade dominante nova e com ela começa um novo estágio 

de desenvolvimento. Estas passagens, contrariamente às transformações que 

se efetuam num mesmo estágio, vão da mudança das ações, de operações, de 

funções à mudança global da atividade. (LEONTIEV, 2004, p.333) 

Quando se conversa com uma criança é comum fazerem parte do diálogo perguntas a 

respeito da escola. Durante o tempo passado no campo de pesquisa, pude verificar muitas 

justificativas dos alunos na tentativa de explicar sua presença na classe de recuperação ou a 

defasagem entre a idade e a série escolar em que se encontravam. 

Faz-se necessário frisar a relevância das condições histórico-culturais sobre o curso do 

processo de desenvolvimento, uma vez que cada geração, assim como cada indivíduo de uma 

dada geração, encontra prontas certas condições de vida, as quais tornam possível este ou 

aquele conteúdo da sua atividade. 

Para Leontiev, a atividade humana está diretamente vinculada à formação da 

consciência numa relação dialética, ou seja, a consciência é produto subjetivo da atividade e, 
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ao mesmo tempo, é responsável por regular a atividade do homem, tanto com os objetos, 

como com os outros homens. A consciência é a expressão das relações do homem com o 

mundo social, histórico e cultural (ASBAHR, 2005). 

A significação é dada a partir do conteúdo da consciência social, fixada na linguagem 

e determinada historicamente. Revela a generalização da realidade, atribuindo identidades e 

conceitos aos objetos, experiências e práticas sociais. 

Embora represente fenômenos objetivamente postos, existe também como fato da 

consciência individual, uma vez que o homem pensa o mundo enquanto ser sócio-histórico, 

impregnado pelas representações e conhecimentos a respeito de sua época e sociedade. 

No decurso da sua vida, o homem assimila as experiências das gerações 

precedentes; este processo realiza-se precisamente sob a forma da aquisição 

das significações e na medida desta aquisição. A significação é, portanto, a 

forma sob a qual um homem assimila a experiência humana generalizada e 

refletida. (LEONTIEV, 2004, p.111) 

Os estudos de Davidov (1988) vêm corroborar os trabalhos de Leontiev a respeito da 

formação da consciência e do pensamento teórico por meio das experiências escolares. A 

escola possibilita o desenvolvimento de capacidades de reflexão, análise e planificação 

mental, expandindo-se as possibilidades de ação nas relações que o indivíduo estabelece com 

o mundo. Para Davidov, a participação consciente do homem na vida sociopolítica, por 

exemplo, está ligada ao seu grau de alfabetização. 

Considerando que a apropriação do conhecimento construído pela humanidade é 

resultado da atividade principal das crianças em idade escolar, a escola tem função ainda mais 

valorosa para os que apresentam defasagem no processo de escolarização, tendo-se em conta 

que a educação se destina a agir sobre a atividade da criança, sobre as suas relações com a 

realidade e que isso será determinante na formação de seu psiquismo e consciência. É a 

atividade de leitura e escrita que lhe possibilitará o domínio dos processos cultural e 

socialmente valorizados.  

Para Leontiev, as mudanças da atividade dominante da criança e sua passagem de um 

estágio a outro estão ligadas tanto a novas necessidades interiores dessa criança quanto a 

novas tarefas postas a ela por meio da educação. Essas passagens provocam rupturas e saltos 

qualitativos no desenvolvimento, que carecem de processos racionalmente conduzidos pela 

educação dirigida, no tempo apropriado, sob pena de produzirem crises quando deixados ao 
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acaso, ao desenvolvimento espontâneo, sem a devida interferência educacional. Os efeitos 

destas crises podem ser danosos ao desenvolvimento de sua consciência. 

Se a criança permanece todo um ano fora da escola e se continua a 

considerá-la, em casa, como algo esporádico, se ela não se entrega 

seriamente ao trabalho escolar, esta crise pode tomar formas agudas. A 

criança privada de obrigações escolares inventá-las-á, sob formas por vezes 

anormais. (LEONTIEV, 2004, p.314) 

III.3.1 Concepção de sentido e significado para Leontiev 

Assim, o homem, ao nascer, encontra um sistema de significações pronto, elaborado 

historicamente, e toma posse dele. Entretanto, o modo como este homem se apropria ou não, e 

em que grau assimila ou não determinada significação, ou o efeito que este significado tem 

em sua personalidade, depende do sentido pessoal atribuído por ele. 

Asbahr (2005) esclarece com bastante precisão estes conceitos: 

A passagem do mundo social ao mundo psíquico não se dá de maneira 

direta, o mundo psíquico não é cópia passiva do mundo social, isto é, as 

significações sociais compartilhadas por meio da linguagem não são 

apropriadas imediatamente pelos homens. Essa apropriação depende do 

sentido pessoal atribuído às significações sociais. Dessa forma, a relação 

entre significação social e sentido pessoal é componente central da 

consciência humana. (p. 15) 

Desse modo, o sentido individual se dá quando a criança toma consciência de dado 

fenômeno para além do conhecimento a respeito deste. Sentido pode ser entendido como o 

conjunto dos fenômenos psíquicos suscitados na consciência por um fenômeno, uma palavra 

ou uma relação. Uma vez que o sentido traduz a relação entre o motivo e a ação, para 

encontrar o sentido pessoal devemos descobrir o motivo que lhe corresponde. 

Pode-se deduzir que o sentido pessoal da criança em relação às experiências vividas na 

escola está ligado às particularidades psicológicas da sua atividade na escola, produzidas a 

partir tanto de suas interações com o professor, com o trabalho, com os seus colegas de classe 

como pela maneira de perceber a matéria escolar, compreender as explicações, a maneira 

como organiza sua linguagem nas respostas ao professor etc. O modo como esses diversos 

processos afetam sua vida psíquica imprimirá o sentido pessoal ao processo de escolarização.  
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Cabe aqui um aprofundamento da concepção de sentido e significado proposta por 

Leontiev, considerando que na linguagem corriqueira não se distingue os termos sentido e 

significado.  

O termo significado é suficiente para abarcar a conscientização dos fenômenos da 

realidade objetiva, sendo a essência do sistema de significação o conjunto de representações 

de uma sociedade, costumes, linguagem etc.. Desse modo, significação pertence ao mundo 

dos fenômenos sócio-históricos, de caráter objetivo. Independentemente das relações 

individuais, o homem encontra um sistema de significações historicamente elaborado e passa 

a dominá-lo do mesmo modo como aprende a dominar os instrumentos, portadores materiais 

da significação. Assim, a riqueza que compõe a consciência não se reduz à riqueza das 

experiências individuais, uma vez que o homem no decorrer de sua vida assimila a 

experiência das gerações precedentes, em forma de domínio das significações de determinado 

grupo social. Em outras palavras, a significação é a forma como os homens chegam a dominar 

a experiência construída pela humanidade de modo refletido e generalizado. 

A questão psíquica fundamental acerca da significação diz respeito ao lugar e papel 

que realmente ocupa a significação na vida psíquica do homem, considerando que a 

significação medeia a consciência do homem de modo que ele toma consciência do mundo 

em que vive por meio das práticas sociais. Para Leontiev, quando alguém vê um objeto, as 

impressões sensitivas que recebe refletem em sua consciência devido ao domínio da 

significação pertinente. Isso se dá automaticamente, sem que se pense na significação. O autor 

exemplifica dizendo que quando alguém vê um objeto vê a partir do significado social deste 

objeto e não meramente de suas características físicas (ex.: folha de papel). A significação 

representa um reflexo da realidade considerando que o homem a domina e a internaliza como 

constituinte de sua personalidade, dependendo do sentido que tenha para ele.  

Por outro lado, a concepção de sentido proposta por Leontiev é diferente da definição 

de outros autores como sendo algo que, anteriormente, era indiferente para o sujeito e que 

passa a adquirir um conteúdo especial, associando a alguma ação do homem. Muitos autores, 

entre os quais Vigotski, relacionam o conceito de sentido especificamente à linguagem. Essas 

correntes teóricas definem o sentido como o que é conscientizado dentro da consciência 

individual em virtude da significação social.  

Leontiev propõe outra concepção. Entende que o sentido expressa a relação do motivo 

da atividade a respeito do objetivo direto da ação. Desse modo, o sentido é sempre sentido de 

algo. Sentido e significação parecem fundir-se na consciência, porém tem bases, origens e 

níveis distintos. O sentido não está contido na significação e não pode surgir na consciência a 
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partir da significação. O sentido é que se concretiza no significado como o motivo se 

concretiza nos objetivos, e não o contrário, como tem sido interpretado por muitos. 

Às vezes há coincidência entre o sentido e o significado dentro da consciência, que se 

constitui como um sistema de sentidos na relação com o mundo. 

A consciência está diretamente associada ao sentido que a realidade tem para os 

homens. Assim, a conscientização dos conhecimentos se caracteriza precisamente pela 

natureza do sentido que eles tenham para o homem. 

A questão do sentido é sempre uma questão acerca do motivo. Aquilo que realmente 

conscientiza, a forma como isso se dá e o sentido que tem para mim o que foi conscientizado 

determina o motivo da atividade à qual minha ação está incorporada. Desse modo, o sentido 

da ação varia de acordo com a variação do motivo. Em seu conteúdo objetivo a ação pode 

seguir sendo a mesma, mas se adquiriu um motivo novo, então psicologicamente se 

transforma em outra ação. Transcorre de maneira distinta, se desenvolve de outro modo, 

conduz a consequências objetivamente distintas e ocupa outro lugar na formação da 

personalidade. 

Aquilo para onde se dirige uma atuação específica pode ser o impulso que constitui 

seu motivo, se isso ocorre temos a atividade. Mas esse mesmo processo pode ser 

impulsionado por outro motivo completamente distinto que, em geral, não coincide com 

aquele objetivo para o que se dirige o processo; nesse caso teremos, então, a ação. 

O único caminho para se conseguir uma investigação psíquica concreta da consciência 

é a análise da motivação, uma vez que é a motivação que revela o desenvolvimento da vida 

psíquica do homem. A tarefa real consiste em entender a consciência do homem como reflexo 

de sua vida real, de seu ser. O problema da formação e desenvolvimento do pensamento não 

pode ser totalmente reduzido ao problema do domínio de conhecimentos, habilidades e 

hábitos mentais. Segundo Leontiev, o sentido não pode ser ensinado, o sentido só pode ser 

educado. 

As relações entre sentido e significado se expressam como relações reais da própria 

atividade do homem. Sua análise, portanto, pode se constituir num método fundamental da 

investigação psíquica da consciência. 

O êxito do processo de resolução de tarefas é determinado não somente pelo conteúdo 

objetivo, mas depende primordialmente do motivo que impele a criança a atuar; em outras 

palavras, do sentido que tem a atividade que realiza. Na particularidade dos motivos, 

determinados pelo sentido que tenha a tarefa dada, temos o ponto essencial para análise. 
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O assunto da conscientização da aprendizagem visto sob a ótica psicológica tornou-se 

um problema quanto ao sentido que adquirem para a criança os conhecimentos que aprende. 

O que representam esses conhecimentos e como são assimilados pelos estudantes está 

diretamente relacionado aos motivos concretos que os impelem a estudar. Os resultados do 

estudo são muito diferentes se este se dá para bom desenvolvimento na avaliação, para poder 

terminar e ser premiado com outra atividade, pelo interesse no próprio conteúdo da matéria 

etc. Essas diferentes motivações resultam em diferentes resultados nos estudos, diferentes 

graus de importância que tenham os conhecimentos assimilados, o lugar que estes ocupem em 

sua personalidade e o sentido que adquiram para ele. 

El desarrollo de los sentidos es un producto del desarrollo de los motivos de 

la actividad; el desarrollo de los propios motivos de la actividad lo determina 

el desarrollo de las relaciones reales del hombre con el mundo, 

condicionadas por las circunstancias objetivohistóricas de su vida. La 

conciencia como la relación, no es otra cosa que el sentido que tenga para el 

hombre la realidad que se refleja en su conciencia. Por consiguinte, la 

concientización de los conocimientos se caracteriza precisamente por la 

naturaleza del sentido que ellos tengan para el hombre. (LEONTIEV, 1981, 

p. 230) 

Considerar a formação da conscientização como relação com o mundo pressupõe 

considerar o princípio da aprendizagem consciente e isso implica no requisito fundamental da 

clara compreensão da criança sobre o porquê da necessidade de estudar. Embora seja muito 

importante que a criança compreenda que deve estudar para chegar a ser membro integral da 

sociedade, construtor digno da mesma, ou defensor da pátria essas razões são bastante 

abstratas e distantes da realidade da criança. 

Afinal, o que confere sentido ao estudo de uma criança? Como compreender a 

necessidade de estudar, os motivos reais do estudo? A relação do objetivo da ação diz respeito 

ao motivo da atividade dentro da qual está inserida a relação que denominamos sentido. Isso 

significa que o sentido que adquire para a criança o objetivo de suas ações didáticas, o 

objetivo de seu estudo, é determinado pelos motivos de sua atividade didática. Este sentido 

também caracteriza a aprendizagem consciente de conhecimento pela criança.  

Portanto, não basta que se assimile a significação do objetivo dado, é necessário 

também que se produza uma relação adequada com o que é estudado, é necessário estudar 

considerando essa relação. Somente assim os conhecimentos adquiridos se converterão em 

conhecimentos vivos, serão conscientizados e determinarão sua relação com o mundo. 
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Uma vez que a aprendizagem requer motivação e que só há atividade verdadeira se 

houver motivação para que ocorra aprendizagem, é preciso que se estabeleçam vínculos 

afetivos que possam conduzir a atenção dos processos intelectuais aos objetos de 

conhecimento. Desse modo, trata-se de pensar um processo pedagógico que seja “motivador 

porque faz sentido para o aluno, como uma resposta para sua necessidade de compreender 

melhor sua vida e a vida em sua sociedade” (TANAMACHI, MEIRA, 2003, p.50). 

O trabalho pedagógico, consequentemente, deve dirigir-se à educação dos motivos de 

estudo em sua relação entre o desenvolvimento da vida e o desenvolvimento de 

conhecimentos vitais e reais para a criança. Somente assim, satisfazendo essa condição, as 

tarefas propostas serão suficientemente concretas e, mais do que isso, reais. 

La conciencia como la relación respecto al mundo se despliega ante nosotros 

precisamente como un sistema de sentidos: y las especificidades de su 

estructura, como especificidades de la relación establecida entre los sentidos 

y las significaciones el desarrollo de los sentidos es un producto del 

desarrollo de los motivos de la actividad; el desarrollo de los propios 

motivos de la actividad lo determina el desarrollo de las relaciones reales del 

hombre con el mundo, condicionadas por las circunstancias 

objetivohistóricas de su vida. La conciencia como la relación, no es otra cosa 

que el sentido que tenga para el hombre la realidad que se refleja en su 

conciencia. Por consiguiente, la concientización de los conocimientos se 

caracteriza precisamente por la naturaleza del sentido que ellos tengan para 

el hombre. (LEONTIEV, 1981, p. 230) 

Eis o eixo central do problema da conscientização no presente trabalho: examiná-la a 

partir do modo como o processo de escolarização vivido na classe de recuperação é absorvido 

e em que medida pode afetar a formação da personalidade da criança. 

Assentando-se nessas bases teóricas põem-se as questões: qual o papel da recuperação 

escolar diante disso? Estaria essa experiência escolar considerando os motivos, provocando 

saltos no desenvolvimento e assegurando a atividade principal aos alunos? Quais os efeitos do 

fracasso escolar na formação de sua consciência? Estariam esses alunos privados das 

obrigações escolares pertinentes às suas potencialidades? 

A pesquisa, que será descrita minuciosamente no próximo capítulo, propôs-se, por 

meio de extensa investigação, a procurar rotas indicadoras de respostas a tais questões. 

Sabemos que qualquer trabalho de aproximação com a realidade escolar é um grande desafio 

teórico-metodológico; assim sendo, não há a pretensão de esgotarmos todos os aspectos dessa 

questão tão complexa, mas sim trazer contribuições e indagações que possam dialogar com a 

historicidade da temática da recuperação escolar. 



 

 

 “Uma vivência, algo pelo qual simplesmente 

eu passei, eu atravessei, ou algo que me 

aconteceu, ela não é nada se não puder ser 

transformada em alguma narrativa 

compartilhável e transmissível ao grupo ao 

qual eu pertenço. É a transmissão, é o 

compartilhar, que transforma a vivência em 

experiência.”    

    Walter Benjamin 
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IV. A PESQUISA 
 

 

O alvo de compreender o espaço destinado à recuperação escolar, considerando que 

“nos bastidores de uma política pública gesta-se uma direção a ser dada àqueles que a ela se 

submetem” (SOUZA, 2006, p. 234), aguçou dúvidas a respeito das perspectivas e concepções 

de educação presentes nos bastidores da recuperação escolar e dos efeitos que recaem sobre 

os seus protagonistas. Além disso, o questionamento sobre as contribuições da psicologia 

escolar na direção da consolidação ou superação de tais concepções foi fundamental para 

provocar desconforto e inquietação, condições indispensáveis para a realização de uma 

investigação científica. 

Esta pesquisa aponta como questão central, as contradições presentes nos discursos 

oficiais sobre medidas tão antigas e duradoras como a recuperação escolar que, ao contrário 

do que é propagado – providências reparatórias às dificuldades escolares –, apenas 

escamoteiam a realidade insatisfatória da qualidade da educação pública.  

Desse modo, como mencionado anteriormente, este trabalho tem dois objetivos 

principais: estabelecer uma análise crítica sobre a recuperação escolar praticada na educação 

pública ao longo da história; e compreender quais os possíveis sentidos pessoais atribuídos à 

recuperação pelas pessoas envolvidas no cotidiano escolar, em especial, equipe técnica, 

professores, mães e alunos de uma escola pública paulista. 

Passarei, em seguida, a fundamentar a escolha metodológica, destacando a relevância 

da pesquisa qualitativa para o estudo dos fenômenos escolares e explicitando os referenciais 

teóricos do tipo de pesquisa escolhida, de abordagem etnográfica, em especial os que 

caracterizam a observação participante. Em seguida, delinearei o percurso de entrada no 

campo e a configuração da escola escolhida para o desenvolvimento do estudo e, por fim, 

descreverei o processo metodológico trilhado, apresentando os procedimentos adotados, os 

participantes e os passos para a elaboração da análise das informações construídas.  

IV.1 A escolha pela pesquisa de abordagem qualitativa  

No final do século 19, cientistas sociais começaram a questionar a utilização dos 

mesmos métodos de investigação das ciências físicas e naturais como apropriados para 



A PESQUISA  87 

estudos de fenômenos humanos e sociais. Surgiu, assim, em oposição a uma visão empirista 

de ciência, a pesquisa qualitativa, que substitui a mensuração pela interpretação, a constatação 

pela descoberta, que revela a inter-relação entre fatos e valores, e, principalmente, que assume 

a não neutralidade do pesquisador (ANDRÉ, 2005). 

Especificamente em relação às pesquisas sobre questões escolares brasileiras, como 

apresentado, a década de 1980 trouxe um novo eixo de discussão, levando em conta a análise 

crítica da escola e de sua função numa sociedade de classes que prima pela desigualdade 

social. Buscar explicações para os fracassos escolares de muitas crianças brasileiras implicou 

em construir novos instrumentos, não mais categorias previamente estabelecidas ou 

questionários artificialmente construídos, mas a produção de conhecimentos a partir da 

aproximação e de vínculos estabelecidos com os protagonistas da escola, de modo que suas 

vozes emergissem e possibilitassem melhor compreensão dos fenômenos escolares 

(MACHADO; SOUZA, 2004). 

As contribuições da psicologia escolar são inegáveis por descortinarem um novo modo 

de estudar o fracasso escolar, buscando referenciais teórico-metodológicos que 

possibilitassem uma compreensão mais fiel à sua complexidade. As concepções que ora 

entendiam a educação como principal responsável pelas transformações sociais, ora como 

simples reprodutora das distorções da estrutura social, davam lugar a outra compreensão de 

educação tida como determinada social e economicamente, mas com certo grau de autonomia 

que a tornava um caminho de grande valia na busca de uma sociedade mais justa. A década de 

1980 torna-se marco do início de uma produção científica que busca as contradições de 

medidas e reformas educacionais feitas pelos órgãos oficiais, utilizando-se de inovações 

metodológicas, como a pesquisa ação ou a pesquisa participante, possibilitando “análises das 

condições objetivas de vida e de trabalho, das representações, ações, reações e relações dos 

participantes do processo escolar” (PATTO, 1988, p. 77). 

Ter como fonte de dados o ambiente em que o fenômeno investigado ocorre, descrever 

detalhadamente os dados, manter o interesse no processo e não nos resultados ou produtos, a 

investigação indutiva, que é construída à medida que as informações vão se agrupando, e a 

preocupação com o sentido que as diferentes pessoas dão às suas vidas e às suas vivências são 

os principais aspectos que caracterizam a pesquisa qualitativa e que foram devidamente 

respeitados no presente estudo. 

Como investigadora, procurei, utilizando-me de fundamentos da pesquisa qualitativa, 

estabelecer estratégias e procedimentos que permitissem um diálogo com os participantes a 

partir da convivência e aproximação, procurando levar em conta as experiências relativas às 
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classes de recuperação sob o ponto de vista dos protagonistas da escola (BOGDAN & 

BIKLEN, 1994). Somente assim é possível testemunhar os fenômenos escolares: quando 

chegamos perto das pessoas que deles participam e passamos algum tempo convivendo e 

partilhando suas experiências à luz do referencial teórico construído pela Psicologia Escolar. 

Surgindo como uma opção radicalmente diversa dos paradigmas dominantes na 

pesquisa educacional, a etnografia implica em observação e interpretação das realidades a 

serem estudadas a partir de concepções teóricas assumidas pelo pesquisador. É, portanto, 

consequência do trabalho teórico e não a matéria prima que lhe dá origem. Mais do que uma 

técnica ou opção metodológica, indica um enfoque, uma perspectiva em pesquisa que se 

articula com método e teoria e se distingue pelo respeito à natureza do que é estudado. O 

objeto de estudo se constrói teoricamente, vinculando-se os conceitos construídos às 

referências empíricas vividas no campo (ROCKWELL, 1987). O etnógrafo carrega as 

discussões teóricas em suas perguntas e nas tarefas de observação e interpretação do campo a 

ser pesquisado.  

Em busca de significados e na tentativa de minimizar os juízos de valores que 

delimitam o “estranho” e o “normal”, a pesquisa etnográfica foca sua atenção nos 

imponderáveis do cotidiano.  

O etnógrafo observa e, paralelamente, interpreta. Seleciona do contexto o 

que há de significativo em relação à elaboração teórica que está realizando. 

Cria hipóteses, realiza uma multiplicidade de análises, reinterpreta, formula 

novas hipóteses. Constrói o conteúdo dos conceitos iniciais, não o 

pressupondo. Ao deparar-se com o aparente „caos‟ da realidade, que costuma 

provocar, de imediato, juízos etnocêntricos, o pesquisador aprende a 

abandonar a formulação abstrata e demasiadamente precoce. Assim, é 

possível construir um objeto que dê conta da organização peculiar do 

contexto, incluindo as categorias sociais que expressam relações entre os 

sujeitos. No duplo processo de observação e interpretação, abre-se a 

possibilidade de criar e enriquecer a teoria. (EZPELETA; ROCKWELL, 

1986) 

Geertz (1989) destaca a necessidade de esforço do pesquisador no sentido de buscar os 

significados das experiências pesquisadas o mais objetivamente possível. Fatos podem ser 

tidos como exóticos ou familiares a partir do referencial do investigador. Assim, cuidar-se na 

tentativa de ver e entender as experiências sob o prisma de seus autores, atentando ao 

mascaramento das interpretações e considerando a cultura específica do que está sendo 

pesquisado, torna-se uma missão primordial do pesquisador em seu trabalho.  
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Bogdan e Biklen (1994, p.49) vêm confirmar essa tese quando sugerem que “a 

abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a ideia de que 

nada é trivial, que tudo tem potencial para se constituir em uma pista que nos permita 

estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo”.  

Portanto, cabe ao etnógrafo observar, registrar e analisar para além da aparência, 

tentando olhar de dentro do lócus de seu estudo. Levar em conta o conjunto das relações que 

ocorrem no campo é buscar o caráter histórico e social em que essas relações se estabelecem, 

passando-se a entender o cotidiano não como uma escolha de cada sujeito, mas como reflexão 

e antecipação da história social. É a possibilidade de documentar o não documentado; é a 

busca da estranheza no familiar e da familiaridade no estranho, pois quando o não 

significativo se transforma em indício, em pista possível daquilo que buscamos, os registros 

começam a documentar com maior precisão a aparente dispersão da vida escolar 

(EZPELETA; ROCKWELL, 1986). 

Assim, uma vez que um dos principais pressupostos da etnografia é o significado que 

ações e eventos têm para as pessoas ou grupos, na busca de descrição da cultura (GEERTZ, 

1989), optei por esta escolha metodológica, para tentar compreender como a realidade das 

classes de recuperação se processa na cultura escolar bem como as interpretações dadas a esse 

fenômeno pelos diversos protagonistas da escola. 

Entendendo que a aproximação gradativa à realidade do grupo estudado seria o meio 

ideal para a compreensão dos significados e sentidos atribuídos pelos participantes a 

processos inerentes à instituição escolar, em especial à recuperação escolar, a etnografia foi 

tida como o melhor caminho metodológico a ser trilhado nesta pesquisa. 

No presente estudo foi utilizada a observação participante, especificidade da pesquisa 

etnográfica apropriada da antropologia e aplicada às pesquisas educacionais tendo como uma 

de suas maiores expressões o trabalho desenvolvido por Ezpeleta e Rockwell (1986), cujas 

características fundamentais serão descritas em seguida. 

É chamada de participante porque o pesquisador tem sempre um grau de interação 

com a situação estudada, afetando-a e sendo afetado por ela. Entrevistas e documentos servem 

para aprofundamento e contextualização no sentido de complementar as informações 

construídas na observação.  

Ao invés de atuar como simples observador das interações, o pesquisador age como 

elemento ativo nessas interações, utilizando a intervenção também como fonte de material de 

sua pesquisa. Ele pode intervir na realidade para explicá-la e, quem sabe, provocar 

transformação (TANAMACHI, PROENÇA; ROCHA, 2000), afinal, uma vez dentro de um 
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ambiente a ser pesquisado – no caso, a escola –, o pesquisador passa a fazer parte da situação, 

não sendo possível uma observação “neutra”. Suas ações no ambiente e os efeitos dessas 

ações passam a se constituir em ricos elementos para a pesquisa. O pesquisador não pode, 

portanto, ser ingênuo, acreditando que seu trabalho é a reprodução fiel do real e que está 

isento de valoração (ANDRÉ, 2005). Suas ações no ambiente e os efeitos dessas ações são 

ricos elementos para a pesquisa. 

Importante considerar que só é possível minimizar as contaminações decorrentes de 

sua presença no campo. Imaginar eliminá-las é ingenuidade, uma vez que “o meio ambiente 

natural” é diferente do “meio ambiente com a presença do investigador”. Entretanto, quando o 

pesquisador tem clareza sobre os efeitos que produz nos sujeitos, mediante um conhecimento 

mais aprofundado do contexto, pode fazer uso desse conhecimento de modo a aprender a 

interpretar alguns de seus dados em função do contexto (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

A ênfase no processo que está ocorrendo e não no produto ou nos resultados finais 

também caracteriza a observação participante. Pensar no que está ocorrendo enquanto a 

pesquisa se dá, e não somente de posse dos dados, exige flexibilidade e constantes revisões 

nas técnicas, instrumentos e fundamentos teóricos, de modo a buscar novas compreensões da 

realidade (ANDRÉ, 2005). 

Além disso, o pesquisador propõe–se a estar no campo por período prolongado e 

sistemático, de modo a conseguir entender as relações que se estabelecem e ouvir os discursos 

que as sustentam. O pesquisador aproxima-se das pessoas, situações, locais e eventos 

mantendo com eles um contato direto e prolongado. Ele deve estar preparado para 

desenvolver duas posturas enquanto participante do cenário em que se dará a observação: a 

capacidade de estranhamento e o cuidado com suas próprias concepções como explicativas 

dos eventos observados. Faz-se necessário conservar uma vigilância permanente ao seu olhar 

e aos registros, minimizando contaminações de modo a registrar os dados significativos e os 

“aparentemente” não significativos (ANDRÉ, 2005). 

Por fim, outra característica da observação participante respeitada pelo presente 

trabalho foi a diversidade de participantes (alunos, professoras, equipe técnica, mães) e de 

fontes de informações (entrevistas, observações, desenhos dos alunos, depoimentos escritos e 

orais, bem como documentos oficiais dos órgãos competentes e da própria escola), de modo a 

procurar ampliar as versões a respeito do problema em questão, uma vez que a complexidade 

da prática educativa pressupõe a análise e articulação da cadeia de relações que se 

estabelecem na escola (ANDRÉ, 2005). A grande quantidade de dados descritivos a respeito 

das situações, pessoas, ambientes, depoimentos e diálogos cujas transcrições permearão o 
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trabalho têm como objetivo ouvir os participantes na busca de compreensão do sentido 

atribuído por eles à classe de recuperação.  

Cabe citar um trecho dos escritos de Ezpeleta e Rockwell (1986), que muito bem 

fundamenta a escolha metodológica deste trabalho: 

Buscamos a presença da história na instituição, bem como a do estado em 

suas formas mais implícitas. Buscamos as apropriações reais e potenciais 

que acontecem de baixo para cima, a partir dos sujeitos individuais que 

vivenciam diariamente a instituição. Buscamos novas categorias, ou seja, um 

novo conhecimento que permita interações mais reais com os processos que 

se dão em seu interior. Estas são inquietações que nos levam a participar da 

própria construção social da realidade escolar. (EZPELETA; ROCKWELL, 

1986, p. 30) 

É isto o que este estudo buscou: primeiramente investigar como se constituíram as 

classes de recuperação ao longo da história e, depois, compreender como os protagonistas de 

uma escola apropriam-se desses espaços escolares tidos como recuperadores de 

aprendizagem. De caráter qualitativo, o presente estudo utilizou-se da observação 

participante, tendo como colaboradores alunos, mães, diretora, professora coordenadora e 

professoras das salas de recuperação escolar de uma escola da rede pública localizada na zona 

sul da capital paulista. Para complementar o estudo, foram realizadas também entrevistas e 

pesquisas documentais e bibliográficas.  

Cada uma dessas trilhas metodológicas adotadas será melhor explicitada a seguir. 

IV.2 Configurando o campo da pesquisa 

Um dos critérios de escolha da escola em que faria a pesquisa era a facilidade de 

acesso à escola, considerando que a abordagem exige um grande número de visitas e tempo 

de permanência prolongado em campo. Ao mesmo tempo, seria fundamental que a escola 

pudesse permitir o acesso às salas de reforço ou recuperação, objeto de estudo do trabalho. 

Assim, iniciei o contato pela via oficial, Diretoria de Ensino Centro Sul, em São Paulo, 

solicitando indicação de alguma escola da região que respondesse aos critérios. A diretoria 

indicou a busca pelo site da Secretaria Estadual de Educação, o que foi feito.  

Optei por uma das escolas, agendei a visita e vivenciei uma das rotinas presentes na 

escola pública: a constante transferência do gestor escolar. No dia marcado para o encontro, 



A PESQUISA  92 

fui à escola e recebi a informação da transferência da diretora. Esse fato me inseriu 

novamente no início do contato, não acontecendo nos dias posteriores e inviabilizando a 

realização da pesquisa nesse estabelecimento de ensino.  

Voltei à lista para nova tentativa e, desta vez, fui bem sucedida, com a ótima 

receptividade de Maria
22

, a professora Coordenadora Pedagógica. No dia e horário marcados 

nos reunimos e pude explicar detalhadamente os objetivos de meu estudo, alguns aspectos 

metodológicos e pretensões quanto aos participantes da pesquisa. Fui, então, apresentada à 

diretora, que prontamente aceitou que a pesquisa fosse realizada lá. 

As classes de recuperação dessa escola começariam alguns dias depois. A Carta de 

Apresentação da Pesquisa e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A)
23

, 

documentos necessários para a oficialização da realização da pesquisa, foram assinados pela 

diretora em meu primeiro dia de observação no local. 

Cabe enfatizar a importância da aceitação da escola na modalidade etnográfica de 

pesquisa, uma vez que o estabelecimento do vínculo estreito entre pesquisador e participante é 

condição fundamental para o bom andamento do trabalho, de forma a se obter a cooperação 

durante o longo processo de investigação. Desse modo, a autorização formal da diretora e 

coordenadora pedagógica era apenas o início do acesso à escola, uma vez que o caminho para 

conquistar a confiança e aproximação das duas professoras das classes de recuperação e dos 

alunos ainda deveria ser cautelosamente trilhado. 

Começava, assim, meu trabalho no campo. 

A escola de Ensino Fundamental I, onde a pesquisa foi realizada
24

, situa-se na região 

sul da cidade de São Paulo e pertence à Diretoria Regional de Ensino Centro-Sul. Seu 

funcionamento teve início em 1978 e conta com a seguinte estrutura física: 12 salas de aula, 

sala dos professores, secretaria, dispensa, refeitório, pátio coberto, quadra de esportes 

descoberta, gabinete dentário, diretoria, sanitários para administração (2), sanitários para 

meninas (7), para meninos (4), almoxarifado, sala de vidro, reunião, biblioteca, salas para 

arquivo morto (2). Localiza-se em um bairro com boa infraestrutura, possuindo luz, água 

encanada, esgoto, asfalto, iluminação pública, telefones públicos, correio, ruas arborizadas, 

                                                      

22 A fim de preservar o sigilo, todos os nomes utilizados são fictícios. 

23
 APÊNDICE A - gravado em CD ROM. 

24
 As informações aqui explicitadas para caracterizar a escola foram obtidas no campo e por meio de 

observação e consulta ao Plano de Gestão da escola. 
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instituições de saúde, cultura e lazer, variedade de transportes coletivos e fácil acesso ao 

metrô. Apesar da predominância de residências, o bairro apresenta intenso crescimento da 

atividade comercial, especialmente na avenida principal próxima à escola. Muitos pais de 

alunos trabalham na redondeza. A clientela tem origem diversificada, pois grande parcela dos 

alunos não reside nas proximidades da escola, fazendo uso de perua escolar ou transporte 

coletivo. Segundo o documento da escola, a maioria dos alunos possui casa própria e o Plano 

de Gestão apontava, ainda, que “há grande participação da mulher no orçamento doméstico, o 

que, às vezes, causa problemas pela falta de assistência à criança, que interfere no 

aproveitamento escolar”.  

Cabe discutir a relação linear, indicada no documento oficial da escola, entre a 

inserção da mãe no mercado de trabalho, a falta de assistência à criança e a interferência no 

aproveitamento escolar, apontando a existência de preconceito em relação aos filhos das 

classes populares.  

Há, ainda, uma comunidade carente, residente em um conjunto habitacional 

(Cingapura) e em uma favela próxima, à qual pertenciam muitos dos alunos das classes de 

recuperação. 

Os aspectos físicos da escola eram razoavelmente cuidados e limpos, embora 

indicassem bastante desgaste, necessitando de pintura e reformas na fachada, pátio e em 

alguns ambientes internos, em especial a biblioteca, que era uma sala improvisada com muitos 

objetos além dos livros e um sério problema de umidade, tornando o ambiente impróprio para 

a presença de crianças em função do odor de mofo e da pouca luminosidade. 

A escola possui Associação de Pais e Mestres, de cuja diretoria participam pais e 

professores, constituindo-se em Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Indicava boa 

organização, havendo cronogramas e planejamentos bastante detalhados e afixados em 

lugares visíveis. As reuniões de HTPC eram realizadas semanalmente. 

Um dos itens do Plano de Gestão dizia respeito a Metas e Ações
25

, que serão 

transcritas no quadro a seguir: 

  

                                                      

25
 Foi uma opção registrar aqui somente as ações ligadas às questões de aprendizagem que tinham, 

portanto, maior ligação com o tema da Recuperação Escolar. 
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PRIORIDADES PROBLEMAS METAS AÇÕES 

Alta 

Alto índice de 

defasagem na 

aprendizagem 

Melhoria da qualidade 

de ensino 

Dinamização dos HTPC, 

avaliação unificada, análise 

dos indicadores externos e 

internos, aumento das horas 

destinadas ao Reforço 

Escolar, Recuperação, 

Projeto “Formando Leitores” 

Alta 
Baixa participação dos 

pais na escola 

Aumentar e melhorar a 

participação da 

Comunidade na escola 

 

Alta 

Indisciplina em sala de 

aula e relacionamento 

conturbado entre os 

alunos 

- Incutir valores éticos 

nos alunos, bem como 

estimulá-los a 

relacionamentos com 

urbanidade 

- Desenvolver atitudes 

de respeito para com 

todos 

 

Média 

Necessidade de 

recuperação do prédio 

escolar 

Recuperação das 

condições físicas do 

prédio de modo a tornar 

o ambiente mais 

apropriado e agradável 

para aprender. 

 

 

Além dos objetivos previstos na Lei Federal no 9394/96, a escola propunha outros 

objetivos específicos, listados a seguir: levar, sistematicamente, a qualidade de ensino 

oferecido aos educadores; formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres; promover a 

integração escola-comunidade; proporcionar um ambiente favorável ao estudo e ao ensino; 

estimular em seus alunos a participação, bem como a atuação solidária junto à Comunidade. 

IV.3 As fontes de dados  

Considerando a complexidade do objeto de estudo e tendo em vista os objetivos da 

pesquisa, adentrei no campo de maneira a constituir formas de aproximação com as salas de 

recuperação. Para tanto, foram utilizadas as seguintes fontes de informação: a) documentos 

oficiais sobre recuperação, teses e dissertações publicadas, documentos produzidos pela rede 

oficial de ensino e registros escolares; b) observações participantes nas salas de 

recuperação durante alguns meses do semestre letivo; c) entrevistas individuais com as 
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duas professoras de classes de recuperação, a diretora da escola, a professora coordenadora 

pedagógica e duas mães de alunos de classes de recuperação; d) entrevistas coletivas com 

um grupo de alunos dessas classes; e) desenhos feitos por eles sobre a classe de recuperação, 

sendo todos vinculados regularmente a uma escola estadual situada na Zona Sul da cidade de 

São Paulo. 

IV.3.1  A pesquisa documental 

IV.3.1.1 Documentos oficiais da Secretaria do Estado da Educação e de Entidades do 

Magistério 

Foi realizada pesquisa documental com o objetivo de compilar dados publicados a 

respeito das salas de recuperação, buscando desvelar os diferentes objetivos, nomenclaturas e 

medidas adotadas em relação à recuperação escolar ao longo do tempo, na tentativa de 

sistematizar a história desta prática na educação brasileira, e, em especial, na história da 

educação paulista. 

Os dados foram obtidos utilizando-se de fontes retrospectivas publicadas pelos órgãos 

estaduais em forma de documentos oficiais do Estado, expedidos tanto pelo Ministério da 

Educação como pela Secretaria Estadual de Educação, tais como leis, ofícios, relatórios e 

pareceres, dentre outros (ANEXO B). 

Outra fonte foram algumas publicações de entidades de classes, dentre as quais 

destaquei a Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – 

APEOESP; e União dos Diretores de Escola do Magistério Oficial – UDEMO, cujos dados 

vieram a complementar as publicações oficiais (ANEXO C). 

Cabe ressaltar que, embora a legislação oficial atualmente nomeie estas classes como 

classes de recuperação, o nome anterior, “classes de reforço”, continua sendo usado no dia a 

dia da prática escolar, tanto pela equipe técnico-administrativa da escola, como por 

professores, alunos e mães. Desse modo, no presente trabalho entenderemos reforço e 

recuperação como sinônimos. 
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IV.3.1.2 Levantamento de dissertações e teses 

Foi realizado um levantamento de dissertações e teses brasileiras voltadas ao tema da 

recuperação escolar, buscando dialogar com outros pesquisadores a fim de compreender os 

objetivos e as principais conclusões a que chegaram. A investigação se deu a partir da análise 

dos resumos dos trabalhos pesquisados considerando estes descritores: recuperação escolar e 

reforço escolar. 

Conforme citado na introdução, foram encontradas 18 dissertações de mestrado, 

desenvolvidas em seis estados brasileiros entre os anos de 1976 e 2008. De todos esses 

estudos, apenas dois, oriundos de Minas Gerais (1981) e do Ceará (1984), propunham análises 

críticas às práticas de recuperação. Todos os demais intentavam avaliar diferentes programas 

de recuperação desenvolvidos como respostas às dificuldades de aprendizagem ou elencar 

fatores responsáveis pelo insucesso da recuperação, propondo estratégias que poderiam 

produzir melhores resultados.  

Cabe ressaltar que ambos os estudos que estabeleciam análises críticas e 

compreendiam a recuperação como camuflagem de práticas malsucedidas da educação 

pública foram publicados na década de 1980, tempo de crise e de reconstrução das relações 

entre psicologia e educação, bem como de “abertura política”, viabilizando a implantação de 

reformas educacionais. 

IV.3.1.3 Documentos escolares: projeto de reforço/recuperação da escola 

Tive acesso à documentação da escola em que a pesquisa foi realizada, datada de 2005 

(Resolução SE 15/2005), direcionada a alunos de 2ªs, 3ªs e 4ªs séries, com proposta de três 

aulas semanais de recuperação escolar. O objetivo registrado no documento indicava que a 

recuperação deveria: 

Atender alunos com defasagem e/ou lacunas, oferecendo-se todas as 

oportunidades possíveis para aprimorar o desenvolvimento das competências 

e habilidades não dominadas, sempre contando com a participação e 

interação da família, bem como promover situações desafiadoras levando-os 

à reflexão e ao interesse cada vez maior pela leitura e escrita. É necessário, 

portanto, que o professor parta daquilo que o aluno já sabe, tendo em vista os 

pontos de chegada e através de intervenções adequadas, oportunize a 
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ampliação do saber, despertando-lhe o desejo de aprender a aprender 

sempre. (p. 1) 

O Plano de Gestão da escola listava elementos específicos de leitura e escrita que 

deveriam ser atingidos pelos professores, dentre os quais caberia citar como exemplo: 

identificar e reconhecer o alfabeto, entender o significado dos símbolos da leitura, diferenciar 

as vogais das consoantes, ler e compreender o significado da escrita, interpretar a leitura, 

inferir opinião, grafar corretamente as palavras formadas por vogais e consoantes, perceber e 

segmentar os grupos de palavras e produzir textos com sequência lógica dos fatos narrados. 

O critério de agrupamento das turmas de recuperação era feito pela avaliação 

diagnóstica a partir da análise das fichas de acompanhamento do rendimento (ANEXO D), 

devendo os alunos ser agrupados de acordo com o grau de dificuldade, ou seja, as habilidades 

ainda não atingidas. A avaliação dos alunos era registrada em fichas individuais denominadas 

“Diagnóstico de habilidades não dominadas”, que eram preenchidas pelas professoras das 

classes regulares, indicando a fase de alfabetização em que a criança se encontrava, 

considerando a proposta de Emília Ferreiro. Tive acesso a algumas dessas fichas durante a 

pesquisa. 

Cabe ressaltar que o próprio título do documento revela a concepção que está 

embutida: o foco está nas habilidades que a criança não domina.  

O documento oficial da escola indicava as estratégias instrucionais diferenciadas a 

serem utilizadas pelo professor, enfatizando a necessidade de trabalho diversificado como 

procedimento que atendesse as diferenças individuais dos alunos e garantisse avanços 

progressivos e contínuos na aprendizagem, atividades lúdicas e utilização de materiais 

pedagógicos. A listagem das estratégias propostas continha sugestões diversificadas e 

detalhadas para aplicação dos professores, entretanto, só uma vez durante todo o tempo da 

pesquisa, verifiquei a utilização de materiais lúdicos como auxílio às aulas – em uma das 

aulas observadas a professora valeu-se do alfabeto móvel. 

Nesta escola e, partindo-se dessas concepções sobre a recuperação é que foi realizada 

a pesquisa de campo.  
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IV.3.2  Observações participantes nas salas de recuperação 

Caracterizada como a observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem 

espontaneamente na escola e considerando-se a importância dos registros de eventos que se 

presumem relevantes para análise, esta pesquisa de campo foi feita por meio de observação 

direta intensiva (MARCONI; LAKATOS, 2005), com o objetivo não apenas de ver e ouvir 

mas também de procurar examinar os fatos que ocorriam em duas turmas de alunos de 

recuperação de ensino.  

Foram feitas 17 visitas à escola, durante os meses de setembro a dezembro de 2006, 

nas quais eu permanecia em sala de aula durante as aulas de recuperação realizando 

observações e interagindo com alunos e professoras, tanto durante as aulas, como após as 

mesmas.  

Na tentativa de manter a objetividade e minimizar impressões preconceituosas, 

parciais ou contaminadas por minhas concepções a respeito do que era observado no campo – 

crítica comumente feita à observação participante – tentei desenvolver interação e promover a 

proximidade com os participantes. Assim, eu e as professoras conversávamos a respeito de 

outros assuntos que não os exclusivamente profissionais, voltados às classes de recuperação. 

Falávamos sobre família, saúde (uma das professoras estava passando por uma fase difícil, em 

que fazia uma bateria de exames médicos devido à suspeita de câncer, que, posteriormente, 

veio a confirmar-se) e outras questões pessoais. Certamente a mútua influência entre 

pesquisador e os participantes da pesquisa se fazia presente, tanto nos momentos vividos 

dentro das salas de aula como quando ficávamos “batendo papo” antes ou depois delas. Em 

função disso, procurei ficar atenta às influências de antipatias ou simpatias pessoais que se 

constituíam, bem como aos choques do quadro de referências entre observador e observado 

(MARCONI; LAKATOS, 2005). 

A observação era estruturada para registro posterior, de modo a selecionar as cenas e 

diálogos que diziam respeito aos objetivos da pesquisa, caracterizada como participante, uma 

vez que eu interagia com alunos e professoras procurando vivenciar e entender o sistema de 

referências deles. No tempo em que estive na escola, procurei fazer parte daquele grupo, 

tentando integrar-me com alunos e professoras. Pude perceber a aceitação gradual das 

professoras em relação à minha presença em sala de aula. No início, houve certa resistência, 

mas pouco a pouco fomos nos aproximando e estabelecendo vínculos que nos comprometiam 

uns com os outros na busca de respostas às questões que se apresentavam. 
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Os diálogos das professoras comigo tinham diferentes características, ora revelando 

busca de apoio, aprovação, ora de desabafo, ora demonstrando necessidade de que alguém 

visse seu esforço e empenho em ensinar aquelas crianças. Outras vezes revelavam 

necessidade de que eu partilhasse da comprovação de sua impotência diante das difíceis 

demandas das classes de recuperação. 

Assim, fui ocupando estes diferentes lugares no campo e modificando, à medida que 

convivia com aquelas pessoas, minhas concepções sobre condições, ações e intenções de 

alunos e professoras de salas de recuperação. 

Às vezes, saía de lá indignada com o que tinha presenciado. Cenas de humilhação, 

tempo mal aproveitado, professoras e alunos irritados e impacientes, aparências de propostas 

pedagógicas desmanteladas quando se tentava enxergar mais de perto o que, de fato, ocorria 

nas salas de recuperação. 

Em outros momentos, eu saía encantada com a convivência com crianças tão espertas 

e inteligentes que provocavam reflexão sobre minhas ações lá, como no episódio em que os 

alunos ficaram admirados que eu tivesse copiado a lição que tinha sido produzida por eles, e 

escrito “suas ideias”, concluindo, por eles mesmos, sobre suas capacidades e admirando-se 

diante do valor do texto que construíram. 

Houve dias em que saí triste, cheguei a chorar na volta para casa, lembrando de frases 

ditas pelas crianças que revelavam total descrédito em suas possibilidades de aprender ou 

frases ditas pelas professoras que também revelavam suas limitações e impossibilidades, com 

poucos resultados, apesar do enorme esforço despendido. 

Com os alunos o início da interação foi permeado de perguntas feitas por eles a mim. 

Queriam saber se eu era do conselho tutelar, se era professora, se era mãe de algum aluno... 

Eu respondia que era psicóloga e que estava tentando entender como eram as classes de 

recuperação e que passaria um tempo junto com eles para conhecê-los melhor. Com o passar 

do tempo, vários corriam para me cumprimentar com abraços e beijos, chamando-me pelo 

nome e demonstravam afeto ao nos encontrarmos em sala ou nas outras dependências da 

escola. 

Essas aulas de recuperação tinham a duração de uma hora e ocorriam após o período 

regular de aulas dos alunos, tanto no turno da manhã como no da tarde. 
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IV.3.2.1 Os registros das observações 

Inicialmente os dados eram registrados durante as observações, mas depois do 

episódio em que os alunos me perguntaram “se eu escrevia o que eles faziam de errado”, 

passei a apenas anotar, apressadamente, no diário de campo, algumas palavras-chave, códigos 

ou abreviaturas como lembretes, recuperando da memória informações faltantes 

imediatamente após a saída da escola, quando fazia o registro ampliado (APÊNDICE B)
26

, 

conforme procedimento indicado por Bogdan e Biklen (1994): 

Depois de voltar de cada observação, entrevista, ou qualquer outra sessão de 

investigação, é típico que o investigador escreva, de preferência num 

processador de texto ou computador, o que aconteceu. Ele ou ela dá uma 

descrição das pessoas, objetos, lugares, acontecimentos, atividades e 

conversas. Em adição e como parte dessas notas, o investigador registrará 

idéias, estratégias, reflexões e palpites, bem como os padrões que emergem. 

Isto são as notas de campo: o relato escrito daquilo que o investigador ouve, 

vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e refletindo sobre os dados de 

um estudo qualitativo. (p. 150) 

Deste modo, os registros foram sofrendo alterações até chegar à versão ampliada e 

corrigida, transformando manuscritos apressados e incompletos em descrições digitadas mais 

cuidadosas e com maior grau de detalhamento, almejando-se, assim, a busca da maior 

fidelidade possível ao que havia sido observado na escola. 

Foi elaborada uma tabela de modo a apresentar um quadro geral das atividades 

realizadas em campo (APÊNDICE C)
27

. 

IV.3.3  Entrevistas  

Como elementos complementares às observações em campo, foram realizadas 

entrevistas semidirigidas individuais com as duas professoras de classes de recuperação, a 

                                                      

26
 APÊNDICE B - gravado em CD ROM 

27
 APÊNDICE C - gravado em CD ROM 
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diretora da escola, a professora coordenadora pedagógica, duas mães de alunos de classes de 

recuperação e entrevistas coletivas com dois grupos de alunos destas classes, todos 

vinculados à mesma escola. 

Os roteiros utilizados em cada uma das entrevistas foram complementados e 

enriquecidos diferentemente, em função dos depoimentos específicos de cada participante, 

surgindo, assim, outros assuntos nas entrevistas, além dos que, inicialmente, faziam parte dos 

roteiros. 

Todas as entrevistas tiveram a autorização dos participantes ou responsáveis, por meio 

da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para serem realizadas e 

gravadas de modo a registrar as próprias palavras dos sujeitos, sendo, posteriormente, 

transcritas para as devidas análises. 

As transcrições das gravações (APÊNDICE D)
28

 foram feitas por meio de digitação, 

de acordo com as convenções da língua e não de forma literal (considerando pausas, 

entonações, expressões sonoras que não são palavras).  

IV.3.3.1 Entrevistas com duas professoras de salas de recuperação escolar  

As duas professoras entrevistadas, Célia e Ana, lecionavam nas classes de recuperação 

que funcionavam nos períodos matutino e vespertino. 

Célia era uma professora com mais de 50 anos, aposentada, que havia trabalhado no 

setor de recursos humanos de uma empresa antes de começar a lecionar. Exerceu a docência 

por quase 20 anos em escolas da rede privada e pública. Três meses após sua aposentadoria, 

foi chamada por esta escola para ser professora eventual da sala de reforço. Naquele 

momento, estava, havia cinco anos, lecionando como professora de recuperação. 

Ana tinha 35 anos e 13 de magistério, exercidos especialmente nas séries finais do 

Ensino Fundamental I. Revelou que nunca havia escolhido as primeiras séries por sua 

dificuldade quanto à responsabilidade da alfabetização dos alunos. Tinha lecionado como 

eventual nesta escola e, quando surgiu a vaga, foi convidada a lecionar na classe de 

recuperação. Havia sido contratada no primeiro semestre daquele ano, pelo regime 
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denominado Ocupante de Função Atividade (OFA) sendo aquela, portanto, a sua segunda 

experiência com classe de recuperação, uma vez que as turmas eram constituídas 

semestralmente e estávamos no segundo semestre. 

As entrevistas foram realizadas individualmente, após o período de aulas nos turnos 

matutino, com a professora Célia, e vespertino, com a professora Ana. Ocorreram na sala da 

biblioteca da escola, um espaço amplo, mas com pouca luz, úmido e cheirando a mofo. Havia 

estantes encostadas nas paredes contendo livros infantis e didáticos sem muito cuidado na 

arrumação e conservação. Em um dos cantos ficavam empilhados cartazes usados, papelões, 

caixas e outros materiais de sucata. No centro ficavam algumas mesas e cadeiras escolares a 

serem utilizadas pelos usuários da biblioteca. Convém observar que não parecia um ambiente 

agradável e estimulador à permanência e ao desenvolvimento do gosto pela leitura – fatores 

imprescindíveis a uma sala de leitura.  

Foi utilizado um roteiro para as entrevistas que contemplou os seguintes temas: 

escolha e percurso profissional; critérios de admissão para lecionar na sala de recuperação; 

caracterização dos alunos de recuperação; critérios de ingresso e de saída; aspectos positivos e 

negativos de lecionar nesta sala; principais dificuldades; sugestões para aprimoramento da 

recuperação; dentre outros. 

IV.3.3.2 Entrevista com a professora coordenadora pedagógica 

Maria, a professora coordenadora pedagógica, fora, desde o primeiro contato com a 

escola, muito solícita e atenciosa comigo. Com 11 anos de experiência no magistério, estava 

naquela escola havia seis. Tinha sido professora da escola, tendo assumido, a convite da 

diretora, o cargo de Professora Coordenadora Pedagógica. Revelava sentir-se muito desafiada 

a atuar com a alfabetização das crianças por ela classificadas como “portadoras de 

dificuldades escolares” (sic). 

A entrevista ocorreu no final do turno da manhã, estendendo-se até o turno da tarde, 

com a duração de aproximadamente duas horas. Iniciamos nossa conversa na sala da 

biblioteca, mesmo local em que foram realizadas as entrevistas com as professoras, mas 

depois foi preciso nos transferirmos para outra sala, uma vez que a biblioteca seria utilizada 

por uma professora. Fomos, então, para a sala de coordenação pedagógica e, após esta 

mudança de local, houve várias interrupções de professores e funcionários que solicitavam 
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informações e orientações para resoluções de problemas do dia a dia escolar. Desse modo, o 

final da entrevista foi um tanto atribulado, havendo descontinuidade em algumas 

verbalizações da professora coordenadora. 

Os principais temas discutidos foram: finalidades, dificuldades e benefícios das classes 

de recuperação; qualificação do professor; caracterização dos alunos; relação entre escola e 

família; valorização/desvalorização dos docentes; políticas públicas, e, por fim, sugestões para 

aprimoramento do processo de recuperação escolar. 

Para a discussão dos dados obtidos na entrevista com a professora coordenadora 

pedagógica, cabe estabelecer diálogo com o trabalho de Roman (2001), a respeito das 

contradições existentes entre as funções atribuídas oficialmente a este profissional e as 

condições reais em que suas atividades se efetivam, no cotidiano escolar. Paradoxalmente, 

este educador deve assumir exaustivas funções administrativas visando promover mudanças 

impostas pelos órgãos oficiais, e, ao mesmo tempo, é instado a trabalhar pela melhoria e 

democratização da educação pública. Tarefa praticamente impossível de ser cumprida, pois 

atuar na busca de autonomia do trabalho coletivo docente pode ser extremamente 

incompatível com a responsabilidade da implantação de diretrizes superiores em sujeição aos 

órgãos de planejamento e administração do sistema escolar (ROMAN, 2001). 

IV.3.3.3 Entrevista com a diretora da escola 

A entrevista com a diretora Mônica ocorreu no mês de dezembro, quando as aulas já 

haviam sido encerradas, de modo que ela tivesse mais disponibilidade de tempo. Foi realizada 

na sala dela, com várias interrupções de funcionários da escola que precisavam de 

informações e orientações para soluções de problemas relativos a questões administrativas, 

como transferências, matrículas, recebimento de materiais etc.. A constância dessas 

interrupções fez com que a diretora avisasse a secretária de que não atenderia mais ninguém 

por estar ocupada dando uma entrevista à pesquisadora. Deste momento em diante, cessaram 

as interrupções e pudemos ter uma conversa muito agradável e produtiva. 

Os principais temas discutidos foram: sua trajetória profissional na docência; critérios 

para a abertura de classes de recuperação e para o encaminhamento dos alunos; concepções 

sobre o processo de recuperação escolar; obstáculos e resultados do projeto de recuperação 

escolar; a relação entre a Progressão Continuada e a recuperação; características dos alunos; 
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os encaminhamentos dessas crianças para os especialistas em saúde; inclusão de crianças com 

necessidades especiais em classes de recuperação; sugestões para melhoria do processo de 

recuperação. 

Ao final da entrevista a diretora fez algumas questões a respeito de minhas impressões 

sobre a escola, as classes de recuperação, os alunos e as professoras. Foi preciso muita 

habilidade para responder, tomando os devidos cuidados éticos, de modo a não gerar nenhum 

constrangimento ou fornecer informações sobre a dinâmica de trabalho das professoras que 

pudessem comprometê-las. 

IV.3.3.4 Entrevistas com mães de alunos 

Na tentativa de compreender o sentido da classe de recuperação, duas mães de alunos 

foram entrevistadas. O processo de escolha das mães participantes será descrito a seguir. 

Eu havia solicitado à Maria, Professora Coordenadora Pedagógica, que seria 

necessário um agendamento com mães de alunos das classes de recuperação. Ela sugeriu que 

as entrevistas fossem feitas no dia da reunião de pais, oportunidade em que as mães 

compareceriam na escola. No entanto, a despeito de eu ter chegado no horário combinado, 

várias professoras tinham terminado a reunião e muitas salas estavam vazias. Encontrei 

algumas classes ainda com mães e fui indagando quem tinha filho que frequentava a classe de 

reforço. À medida que se identificavam eu explicava os objetivos da pesquisa e verificava a 

disponibilidade, deixando claro que só participariam as que concordassem em conversar, de 

modo voluntário.  

Duas mães se dispuseram a participar, ficando após o término da reunião para a 

entrevista comigo. As entrevistas ocorreram em uma sala de aula, permanecendo no local 

somente eu e a entrevistada. Após a concordância dessas mães, foram entregues a carta de 

informação e o termo de livre consentimento, que, após leitura, foram devidamente assinados. 

As entrevistas com as mães contemplaram, principalmente, o processo do 

encaminhamento dos filhos para o reforço escolar (motivo, reações, procedimentos); os 

efeitos da frequência à classe de reforço; as verbalizações dos filhos sobre pertencer a esta 

classe; e a compreensão das mães quanto ao pertencimento dos filhos à classe de recuperação.  
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IV.3.4  Entrevistas coletivas com alunos de sala de recuperação escolar  

Outro procedimento para coleta deu-se por meio de dois encontros grupais com os 

alunos, tendo estado presentes oito deles no encontro do turno da manhã e seis no do turno da 

tarde. Todos eram matriculados em classes de recuperação, com idades entre 7 e 12 anos, 

cursando de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental I. Os encontros ocorreram na biblioteca da 

escola, durante o período das aulas regulares. Agendamos previamente e a professora 

coordenadora combinou com as professoras das classes sobre a retirada dos alunos para a 

participação no grupo. Nestes encontros conversei com os alunos sobre temas relativos à sala 

de recuperação, dentre os quais: o motivo de estarem nesta sala; o que pensavam a respeito de 

pertencerem à sala de recuperação; conceitos que tinham a respeito de si como alunos; a 

relação com a professora; e os efeitos de frequentar a sala de recuperação, em termos de 

aprendizagem.  

IV.3.5  Desenhos dos alunos sobre a sala de recuperação 

É importante situar a execução dos desenhos no contexto da investigação etnográfica 

desta pesquisa. 

Ao final de cada um dos dois encontros para as entrevistas coletivas com os alunos, 

solicitei que fizessem um desenho sobre a classe de recuperação, a partir de uma instrução 

padronizada.
29

 Foram feitos “balões” nos desenhos, nos quais eram registrados os diálogos 

elaborados pelos alunos. 

Auxiliei os que não conseguiam escrever sozinhos e, durante o tempo em que 

desenhavam, continuamos conversando sobre a classe de recuperação, buscando desenvolver 

uma interação mais informal e conseguir maior descontração e espontaneidade no diálogo 

                                                      

29
 Instrução dada aos alunos: “Eu gostaria que vocês fizessem um desenho sobre a classe de reforço. 

Podem desenhar o que quiserem, uma situação, uma cena que tenha acontecido, algo que você gostaria 

que acontecesse, mas tem que ter você e a professora no desenho. Se quiser pode pôr os colegas 

também. Desenhem a professora dizendo alguma coisa. Sabem aqueles balõezinhos das histórias em 

quadrinhos, dos gibis?  Vocês escrevem o que a professora está falando e depois põem o balão em 

volta. Eu ajudo quem não souber escrever, tá?”  
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estabelecido. Enquanto desenharam, o gravador permaneceu ligado, de modo a possibilitar o 

registro dos diálogos estabelecidos. Os alunos foram informados sobre isso e os que 

desejaram puderam ouvir a gravação ao final da atividade. 

Alguns desses desenhos encontram-se no ANEXO E. 

IV.4 Passos para a análise das informações 

O estudo foi realizado a partir da confrontação entre as três principais fontes de 

informação, ou seja, pesquisa documental/bibliográfica, pesquisa de campo e entrevistas. 

Os resultados das investigações foram organizados articulando-se a análise da 

realidade em estudo e a teoria produzida sobre o tema, entendendo ser este o melhor caminho 

para possibilitar a interpretação da realidade. 

Além das categorias locais, voltadas ao modo como os indivíduos viviam a situação 

estudada, foi necessário construir categorias analíticas que permitissem estabelecer relações e 

conceituações que escapassem àquelas que estão imersas na realidade pesquisada, ou seja, 

criar ferramentas intelectuais para analisar e ordenar a realidade em estudo, tomando-se os 

devidos cuidados na transposição de categorias estruturais (sistema social, classe, reprodução) 

para a análise de situações particulares, específicas.  

Essas situações específicas foram denominadas categorias sociais por Ezpeleta e 

Rockwell (1986), uma vez que se referem a grupos singulares – no caso do presente estudo, 

alunos, professoras, mães e gestores de uma escola pública paulista. Cabe lembrar que na 

pesquisa etnográfica as categorias não são pré-definidas antes da entrada no campo, mas vão 

sendo elaboradas durante e após a vivência com os participantes da pesquisa. 

Três foram as rotas para a organização das informações obtidas na pesquisa de campo: 

relatos registrados no diário de campo, elaborados a partir das observações feitas nas salas de 

recuperação; relatos orais coletados a partir de entrevistas (alunos, professoras, mães, diretora 

da escola e professora coordenadora pedagógica) e desenhos feitos pelos alunos sobre as 

classes de recuperação. 
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IV.4.1  Procedimentos de análise dos dados obtidos no campo 

Passei bastante tempo debruçada diante dos dados obtidos por meio das anotações no 

campo e posteriores registros ampliados para, então, proceder ao estabelecimento de alguns 

eixos iniciais de análise dos dados observados. Fui estudando os dados, lendo, relendo, 

grifando e fazendo anotações manuais a lápis nas bordas das folhas que continham a digitação 

dos relatos ampliados, destacando o que me chamava a atenção, sinalizando dúvidas, 

sublinhando expressões interessantes e tentando perceber coerências e contradições nas falas 

dos participantes. Algumas vezes tive a sensação de estar vendo pela primeira vez certas 

informações, como se não tivessem sido, de fato, percebidas durante as observações 

(ROCKWELL, 1987). 

Em um caderno à parte anotava temas, palavras, expressões, conceitos que eram 

recorrentes, complementares ou contraditórios com o objetivo de iniciar a elaboração dos 

eixos temáticos de análise. Fiz várias perguntas aos dados registrados, busquei evidências que 

não coincidiam com minhas hipóteses iniciais, escrevi expressões reveladoras de meus 

sentimentos sobre o que havia sido registrado, indignei-me revendo algumas anotações feitas 

sobre situações presenciadas no campo ou sobre expressões verbais ouvidas, emocionei-me 

lendo o que as pessoas haviam falado para mim – angústias reveladas, quase secretamente, 

por cada um dos envolvidos neste processo de recuperação. Aos poucos esse tempo de 

releitura e estudo dos registros foi fortalecendo meu compromisso com os dados construídos 

enquanto pesquisadora, levando-me a elaborar alguns eixos de análise com base nas 

categorias sociais, ou seja, aquelas que se apresentavam de modo recorrente, à primeira vista 

especificamente relacionadas à situação pesquisada.  

Cabe considerar que estes primeiros intentos de análise ainda esquemáticos, dispersos 

e empíricos são importantes, mas a busca inicial de interpretações deve ser feita com muita 

cautela, pois pode implicar em equívocos na atribuição de significados aos fatos observados 

no campo. Segundo Ezpeleta e Rockwell (1986), este cuidado na análise permite organizar os 

dados presentes nos registros, dando a eles contornos ainda muito próximos às categorias 

sociais em que tais fatos ocorreram. 

Aproprio-me aqui da brilhante frase de Victor Hugo (1967) no renomado romance “Os 

miseráveis” como prova da consciência que tenho da falibilidade no processo de registro e 

expressão das situações vividas no campo: “Não temos a pretensão de que este retrato seja 

verdadeiro, dizemos apenas que é semelhante” (p. 23). 
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Assim, admitindo a impossibilidade de compartilhar plenamente os sentidos atribuídos 

à recuperação pelos participantes da pesquisa, propus-me a buscar essa aproximação, valendo-

me do conhecimento cuidadoso da situação estudada, bem como da aproximação das pessoas 

que dela participam. 

Listo, abaixo, os eixos iniciais de análise (APÊNDICE E)
30

 que elaborei, entendendo 

por interação os processos de comunicação, especialmente em termos verbais, que ocorriam 

no campo de pesquisa entre os diversos participantes e que poderão iluminar a compreensão 

dos sentidos pessoais atribuídos ao processo de recuperação escolar: 

 Interação professora-alunos 

 Interação alunos-alunos 

 Interação pesquisadora-professoras 

 Interação pesquisadora-alunos 

 Interação alunos-aprendizagem 

 Interação professor-ensino 

 Interação mães-escola 

 

Em seguida, criei uma pasta virtual para cada um desses eixos iniciais de análise. Reli 

novamente todo o material organizado nos registros ampliados e, utilizando-me do recurso do 

Word, passei a copiar e colar, de modo a arquivar os fragmentos das situações registradas, que 

denominei cenas, em cada uma das pastas criadas, segundo a pertinência aos eixos. Algumas 

dessas cenas foram incluídas em mais de uma pasta, uma vez que continham dados referentes 

a mais de um eixo.  

Caracterizei cada cena arquivada indicando a procedência, isto é, de qual registro 

ampliado havia sido retirada, valendo-me de códigos, como o exemplificado a seguir: OSP1 – 

Observação em sala da professora 1 – Célia; OSP2 – Observação em sala da professora 2 – 

Ana; etc..  

Fui fazendo breves comentários a respeito desses fragmentos de observação e 

sinalizando-os na cor vermelha, de forma a diferenciar os fatos registrados dos meus 

pensamentos e sentimentos a respeito da vivência no campo. Como resultado desse 

procedimento, em cada um dos eixos foram compilados vários trechos de falas dos 
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participantes. Tal decisão se deu fundamentada no pressuposto da teoria histórico-cultural de 

que as palavras/signos são o ponto de partida para a compreensão do pensamento que será 

sempre tomado não separadamente das emoções, mas como sendo impregnado delas, uma vez 

que a análise do pensamento implica na busca dos motivos, necessidades e interesses que 

orientam o movimento deste. 

Ressalto que a revisão de literatura realizada antes, durante e após a pesquisa de 

campo trouxe grandes contribuições tanto em tomadas de decisão no campo como no 

planejamento da elaboração das análises. 

Interessante como a releitura dos dados foi me fazendo ampliar o olhar, pensar outras 

possibilidades de compreensão dos fatos, ter mais cuidado com as críticas às professoras, 

transformar certezas em dúvidas, ficar atenta para não atribuir culpabilizações e interpretações 

imediatas, ampliar as hipóteses sobre as atitudes das pessoas, não estabelecer relações causais 

de modo simplista, como se fosse possível indicar causas isoladas que, por si só, 

determinassem os fenômenos. Isso se coaduna com a afirmação de Rockwell (1987):  

“Consideramos que se há hecho análisis etnográfico cuando se modifica 

substancialmente la conceptualización inicial del objeto de estúdio; cuando, 

a consecuencia de la construcción de nuevas relaciones, se puede dar cuenta 

del orden particular, local y complejo del fenômeno estudiado; cuando la 

descripción final és más rica, más densa que la descripción inicial “ (p. 19). 

Dando continuidade à análise, foi feito um refinamento dos temas, integrando os dados 

e sintetizando os eixos rumo à busca das categorias analíticas. Foram escolhidas algumas 

frases ilustrativas ditas em situações observadas no campo, tidas como emblemáticas dessas 

categorias, uma vez que se considera de suma importância o acesso às falas dos participantes 

da pesquisa por meio das citações diretas de suas opiniões e explicações sobre o fenômeno, no 

caso, a recuperação escolar. 

Um longo processo foi percorrido na busca de elementos para a análise da cadeia das 

relações entre os conteúdos, de modo a aprofundar as discussões do caráter histórico e social 

em que eles se estabeleceram (ANDRÉ, 2005). Isso possibilitou a vinculação do conjunto de 

informações das categorias sociais às concepções teóricas e documentais para, enfim, chegar à 

construção das categorias analíticas (MERCADO, 1987). 
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IV.4.2  Análise das informações obtidas a partir das entrevistas 

A opção por fazer eu mesma a transcrição das entrevistas foi de grande valia para um 

contato minucioso com os dados coletados. Ouvir as gravações repetidas vezes e ir digitando 

cuidadosamente me possibilitou reviver a rica experiência de olhar nos olhos daquelas 

pessoas e ouvi-las. Agora o som de suas vozes me dava a chance de pensar com mais 

profundidade e desvelo sobre o que falaram na escola. Terminadas as transcrições de cada 

entrevista, o material coletado foi impresso de modo a facilitar a leitura para análise.  

Semelhantemente ao procedimento adotado em relação aos registros ampliados, passei 

bastante tempo lendo e relendo os dados obtidos por meio das entrevistas. Em seguida, passei 

a destacar os dados que apareciam com frequência na mesma entrevista. As palavras-chave de 

cada entrevista eram grifadas levando-me a elaborar alguns eixos de análise, tendo como base 

os temas evocados pelos roteiros utilizados com cada um dos participantes e os temas que 

foram surgindo durante as entrevistas. Apontei também alguns dados cuja frequência não era 

representativa, mas que poderiam indicar relevantes opiniões ou experiências dos 

entrevistados a respeito das classes de recuperação, orientando-me na busca das diferentes 

interpretações dadas a esta prática escolar. Em seguida, os dados foram organizados por 

categoria de participante, ou seja, eram destacados os principais aspectos revelados por cada 

classe de participantes (alunos, professoras, mães, diretora da escola e professora 

coordenadora pedagógica), com base nos principais temas abordados nas entrevistas.   

Posteriormente, os dados coincidentes ou complementares nas respostas dos diferentes 

participantes foram analisados de modo comparativo, na intenção de se estabelecer diálogo 

entre as diferentes vozes ouvidas durante a pesquisa, objetivando buscar semelhanças e 

diferenças entre os sentidos dados às classes de recuperação pelos diversos participantes. Os 

dados que revelaram contradições, tanto em uma mesma entrevista como em entrevistas 

diferentes, também mereceram análises. 

Semelhantemente aos registros das observações, caracterizei cada trecho das 

entrevistas, indicando a procedência a partir de códigos: 

EC – Entrevista com a coordenadora (Maria) 

EP1 – Entrevista com professora 1 (professora Célia) 

EP2 – Entrevista com professora 2 (professora Ana) 

EM1 – Entrevista com mãe 1 (Daniela) 

EM2 – Entrevista com mãe 2 (Mara) 
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ED – Entrevista com a diretora (Mônica) 

ECAM – Entrevista coletiva com alunos do turno matutino 

ECAV – Entrevista coletiva com alunos do turno vespertino   

IV.4.2.1 Alunos 

Em busca da compreensão do sentido da recuperação para os alunos, fui relendo todas 

as anotações compiladas nos eixos aluno/aprendizagem, aluno/aluno, pesquisadora/alunos, 

bem como os dados obtidos nas entrevistas coletivas e fiz novamente anotações do que 

chamava a atenção. Separei os temas mais recorrentes, as contradições, tendo como critério de 

seleção das informações o que indicava relação com a atividade principal, ou seja, aprender 

na sala de recuperação. 

Após compilar uma primeira seleção de temas, fiz nova leitura de todo o registro e fui 

fazendo aproximações entre as anotações na tentativa de associar ideias, frases, palavras, 

expressões em busca dos principais temas que poderiam nortear a indicação do sentido 

atribuído pelos alunos à sala de recuperação. A síntese dos principais temas levou-me 

novamente aos registros integrais em busca de frases emblemáticas ditas pelos alunos, que 

ilustrassem o sentido.  

IV.4.2.2 Professoras das salas de recuperação 

A discussão foi fundamentada em categorias elaboradas a partir dos temas do roteiro 

prévio, bem como outros temas surgidos durante a entrevista de cada professora. Importante 

ressaltar a diversidade de dados a partir das duas entrevistas. Como foi dito anteriormente, os 

roteiros foram bastante ampliados em função das diferentes respostas de cada professora. 

Apropriando-me dos mesmos procedimentos adotados na análise voltada aos alunos, 

vali-me dos registros organizados nas categorias interação professora-alunos, interação 

professora-ensino, interação pesquisadora-professoras e das entrevistas individuais para a 

discussão e análise em busca do sentido atribuído pelas professoras. 
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Fiz anotações novamente buscando os principais temas de cada categoria e em seguida 

tentando aproximar o que havia de comum e o que causava estranhamento por distinguir-se 

das informações recorrentes. 

IV.4.2.3 Professora coordenadora pedagógica e diretora 

As entrevistas com a professora coordenadora pedagógica e com a diretora foram 

analisadas segundo os mesmos caminhos descritos, considerando-se os temas dos roteiros 

previamente elaborados, bem como os demais temas que surgiram nas entrevistas. 

IV.4.2.4 Mães de alunos de classes de recuperação 

A análise das entrevistas foi elaborada a partir da seleção de alguns temas presentes 

nos discursos das mães, considerados importantes para a busca do sentido por elas atribuído 

às classes de recuperação.  

IV.4.3  Análise considerando os desenhos dos alunos  

A análise dos desenhos a respeito da classe de recuperação foi tomada como 

complementação dos dados obtidos nos encontros com os grupos de alunos. Em especial os 

balões desenhados em que os alunos explicitavam diálogos entre eles e suas professoras 

revelaram elementos significativos ao conjunto da análise dos dados. 

A intenção não foi interpretar ou analisar as atividades gráficas em si, mas o processo 

que resultou nos desenhos, incluindo a oralidade e textos escritos nos balões, bem como a 

dinâmica interativa que aconteceu no encontro entre cada aluno das classes de recuperação, o 

material gráfico, os colegas e eu. Os desenhos estabeleciam mediação entre os alunos, a classe 

e eu, enquanto pesquisadora, possibilitando melhor compreensão do sentido atribuído pelas 

crianças. 



A PESQUISA  113 

A concepção histórico-cultural permite uma nova compreensão a respeito dos 

grafismos das crianças conduzindo à superação das concepções desenvolvimentistas na 

medida que o desenho passa a ser visto como um signo constituído e utilizado pelos homens a 

partir das relações sócio-culturais. 

A perspectiva histórico-cultural permite superar as concepções 

maturacionistas a respeito do grafismo, porque possibilita ver o desenho 

como um signo empregado pelo homem e constituído a partir das interações 

sociais. Será que uma criança que não tivesse qualquer contato com seres 

humanos chegaria a desenhar, ou desenharia da mesma forma que uma 

criança “civilizada”? O contato com os pares é fundamental para a aquisição 

de formas amadurecidas de atividade, como o desenho? Possuir um substrato 

biológico não parece ser a única (ou principal) condição para o 

desenvolvimento da atividade gráfica. (SILVA, 2002, p. 24-2) 

Faz-se necessário destacar que o processo de constituição de uma ação não se dá de 

modo passivo, como se o sujeito absorvesse como cópia o meio externo por mera moldagem. 

É fundamental para a abordagem sócio-histórica considerar que a imersão no conhecimento 

construído e acumulado pelo grupo social requer o que Vigotski chamou de internalização, ou 

seja, uma elaboração individual, que supõe uma ação singular, própria de cada pessoa. 

Uma vez que esse autor considera os instrumentos de mediação como fundamentais na 

constituição da mente humana e os signos como os instrumentos psicológicos por excelência, 

os desenhos podem ser tidos como tipos de signos e, portanto, elementos constituintes do 

funcionamento psicológico do sujeito. 

A teoria histórico-cultural indica a necessidade de se examinar o desenho em sua 

relação com a fala, tanto aquela compreendida em sua função organizadora, ou seja, a fala 

egocêntrica, que possibilita planejamento e resolução de problemas, como a linguagem nas 

trocas dialógicas, a fala com função social, direcionada ao outro. Assim, considerar a fala da 

criança enquanto desenha é primordial quando se entende que o funcionamento individual na 

atividade humana pressupõe sempre a participação do outro (SILVA, 2002). 

No estudo aqui descrito, o intercâmbio entre as crianças durante o momento de 

desenhar foi fundamental, uma vez que foi por meio da linguagem e da interação das crianças 

entre si e comigo que se construíram os balões que permitiram registrar o que a professora e 

os alunos “estavam falando” na cena desenhada e que trouxeram contribuições significativas 

para a compreensão do sentido que a atividade escolar tinha para os alunos de classes de 

recuperação. 
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Enquanto as crianças desenhavam, também conversavam, riam, falavam sobre suas 

cores preferidas, elogiavam e criticavam os desenhos uns dos outros, contavam fatos, 

imitavam a professora falando.  

Os trabalhos de Silva (2002) sobre a constituição social do desenho têm confirmado a 

importância da relação entre as verbalizações e o mesmo: 

O desenho provoca determinadas verbalizações, enquanto está sendo produzido, e a 

fala, por outro lado, promove uma série de marcas gráficas. Linguagem verbal e desenho 

estão ligados de múltiplas maneiras, que se mostram e interpenetram no decorrer da atividade 

gráfica. (p. 123) 

Os alunos tiveram muitas dúvidas sobre o que escrever no diálogo entre eles e a 

professora e nesses momentos uns iam dando ideias aos outros, numa construção que 

mesclava o coletivo e o individual. Às vezes solicitavam minha opinião ou minha aprovação 

para o que intentavam escrever. Alguns não quiseram escrever nada. Vários pediram que eu 

escrevesse por eles o que queriam dizer, dada sua dificuldade quanto à alfabetização. 

A participação do outro no processo gráfico se por um lado pode fornecer ajuda, 

valorização e possibilitar avanço, por outro pode também representar retrocesso, 

constrangimento e disputa. Uma vez que o desenho tem constituição social, também os 

problemas nessa esfera são socialmente constituídos (SILVA, 2002). 

Algumas vezes precisei intervir, pois do mesmo modo que a presença dos colegas 

contribuía para a elaboração dos desenhos, outras vezes os alunos criticavam ou até 

ridicularizavam os desenhos uns dos outros. Nesses momentos eu interferia e insistia em que 

cada um poderia desenhar como quisesse.  

A solicitação de que escrevessem o que a professora da sala de recuperação costumava 

dizer a eles resultou em duas vertentes: ordens em relação ao cumprimento de tarefas e 

reclamações ou ameaças relativas à indisciplina. 

Deste modo, na presente análise os principais temas indicados nos textos dos desenhos 

dos alunos de ambas as turmas foram organizados nas seguintes categorias: erro da 

professora; imperativos (ordens) em relação ao cumprimento das tarefas; ameaças e 

reclamações quanto à disciplina.  
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IV.4.4 A construção das categorias analíticas – instrumentos para compreensão dos 

sentidos 

Buscando encontrar elementos que me permitissem esboçar o sentido atribuído às 

classes de recuperação pelos que as vivenciavam, vali-me de procedimentos de análise de 

investigações baseados no esforço de ultrapassar a aparência (os significados) e ir em busca 

dos sentidos construídos pelos eventos psicológicos no plano das motivações, necessidades e 

interesses. 

Na concepção da teoria histórico-cultural, compreender o sentido só é possível quando 

se busca entender as determinações que o constituíram, fruto de compreensões, interpretações 

e percepções dos acontecimentos e experiências vividas, considerando que a construção do 

sentido próprio se dá a partir da riqueza das vivências emocionais presentes na consciência de 

cada um em relação às construções sociais e à atividade. 

As falas dos participantes da pesquisa, tanto as que foram ouvidas durante as 

observações participantes como aquelas que resultaram das entrevistas, constituíram-se no 

ponto de partida em busca dos significados e sentidos constituídos. 

Importante frisar que as categorias significado e sentido, embora diferentes, não 

podem ser compreendidas desvinculadas uma da outra e, para sua compreensão, devem ser 

considerados os processos cognitivos, afetivos e biológicos que as constituem. 

A análise das palavras implica, necessariamente, na análise dos pensamentos, e esta 

pressupõe a compreensão dos motivos, necessidades e interesses que orientam as atividades 

humanas. Isso evidencia a grande complexidade desse processo em que registros permeados 

de emoções, baseados em desejos e tensões mobilizadoras dos sujeitos, criam experiências 

afetivas em relação às suas ações. 

Segundo Aguiar (2006), “esse processo de ação do sujeito no mundo a partir das suas 

necessidades só vai se completar quando o sujeito significar algo do mundo social como 

possível de satisfazer suas necessidades” (p. 17). Somente então o objeto/ fato/ pessoa poderá 

ser vivido como algo que motiva o sujeito. 

Após compilar uma primeira seleção de temas, fiz nova leitura de todo o registro e fui 

fazendo aproximações entre as anotações na tentativa de associar ideias, frases, palavras, 

expressões em busca dos principais temas que poderiam nortear a indicação do sentido 

atribuído pelos participantes à sala de recuperação. A síntese dos principais temas levou-me 

novamente aos registros integrais em busca de frases emblemáticas ditas durante a pesquisa 

que indicassem o sentido construído.  
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Intentando entrecruzar as informações obtidas por meio das diferentes fontes da 

pesquisa, utilizei-me da organização/categorização proposta por Bogdan e Biklen (1994, 

p.220) que sugere a análise da compreensão dos participantes da pesquisa sob os seguintes 

prismas: (1) da situação – no caso, a classe de recuperação; (2) de si próprios em relação à 

situação; e (3) uns dos outros. 

As informações obtidas tanto nas entrevistas como por meio das observações no 

campo foram organizadas em uma tabela (APÊNDICE F)
31

 para cada categoria de 

participantes, a saber, professora Célia, professora Ana, professora coordenadora pedagógica 

Maria, diretora Mônica, alunos e mães, considerando-se os eixos indicados: a) compreensão 

sobre a recuperação; b) compreensão sobre os outros participantes do processo de 

recuperação; c) compreensão sobre si mesmos. 

Cada tabela resultou em análise vertical das diferentes categorias de integrantes da 

pesquisa, derivando na elaboração de breves textos que, ilustrados por frases ditas pelos 

participantes e excertos dos diários de campo, possibilitaram a interlocução entre as 

informações obtidas e a construção teórica. Deste exercício de análise resultou o próximo 

capítulo, que delineia os sentidos da recuperação, considerando as informações obtidas no 

campo e nas entrevistas, articuladas ao percurso histórico das classes de recuperação, em 

interlocução com as concepções teóricas adotadas.  

Em seguida foi feita a análise horizontal, estabelecendo comparação sobre o que era 

comum a todos os participantes com o intuito de apontar em que aspectos o sentido atribuído 

por cada um deles se assemelhava. O critério estabelecido para indicar o que poderia ser 

considerado comum, ou seja, o índice de recorrência deveria ser ao menos cinco dentre as seis 

categorias de participantes. Desse modo, os elementos considerados comuns foram apontados 

por todos ou por cinco dentre os seis grupos de integrantes da pesquisa. O texto da análise 

horizontal estabeleceu as bases para a síntese dos sentidos, discutida nas considerações finais. 

Finalizando este capítulo, pode-se dizer, resumidamente, que a análise foi fruto de 

articulação entre os discursos dos participantes da pesquisa – coletadas nas observações 

participantes e nas entrevistas individuais e coletivas –, os desenhos dos alunos e a 

consideração do contexto político, social e histórico em que vêm se constituindo as práticas de 

recuperação escolar na educação pública paulista, tendo como fundamentação o arcabouço 

teórico construído pela psicologia escolar brasileira, alicerçado na teoria histórico-cultural. 
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 APÊNDICE F - gravado em CD ROM 



 

“Há uns que nos falam e não ouvimos; há 

uns que nos tocam e não sentimos; mas...  

há aqueles que simplesmente vivem e nos 

marcam por toda vida.”     

    Hannah Arendt 
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V EM BUSCA DO SENTIDO DA RECUPERAÇÃO ESCOLAR - A 

compreensão da recuperação escolar sob o olhar dos participantes da 

classe de recuperação 
 

 

O propósito deste capítulo é apresentar, de forma analítica ― a partir do referencial da 

Teoria Histórico-Cultural ―, como aqueles que constituem a política pública da recuperação 

escolar a apreendem, tomando como centro desta análise o discurso dos participantes da 

pesquisa. Para tanto, comparecem os discursos de (1) alunos, (2) professoras recuperadoras, 

(3) professora coordenadora pedagógica, (4) diretora e (5) mães sobre a constituição, 

concretização e sentimentos relativos ao pertencimento a este espaço, difundido como 

recuperador.  

Visando manter a fidedignidade dos discursos de cada participante e no esforço de 

chegar o mais próximo possível do sentido que confere à recuperação, foram retratados 

trechos de verbalizações tidos como emblemáticos e fragmentos de anotações dos diários de 

campo, organizando-se a análise a partir dos três eixos: (a) perspectiva a respeito da classe de 

recuperação; (b) perspectiva sobre os outros envolvidos no processo; e (3) perspectiva de si 

mesmo em relação à recuperação
32

. Em cada eixo foram especificados temas, buscando 

organizar com clareza o processo de construção dos sentidos. Alguns desses temas 

apresentam-se repetidos, considerando-se sua recorrência nos relatos dos diferentes 

integrantes uma evidência de sua relevância para a análise. 

Busquei estabelecer interlocuções entre verbalizações dos participantes, diálogos 

comigo, registros das observações participantes, concepções teóricas que fundamentam o 

trabalho, registros dos documentos da escola e trechos das propostas oficiais estabelecidas ao 

longo da história.  

                                                      

32
 Exceção feita à análise dos discursos das mães, que por não pertencerem diretamente ao processo de 

recuperação, seguiu outro roteiro. 
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V.1 O sentido da recuperação para os alunos  

 “Chamo José e não sei ler”  

 José Gervásio, 11 anos. 

V.1.1  Compreensão sobre a recuperação 

V.1.1.1 A classe de recuperação na perspectiva dos alunos 

“Aqui ninguém faz lição, só bagunça.” 

“Viu como já sei escrever? Não preciso de Reforço!” 

 

A classe de recuperação era vista pelos alunos pela lente do não saber. Era o lugar dos 

que não aprendem e não sabem. Nas conversas com os alunos, tanto durante as observações 

como nas entrevistas coletivas, ficava clara a associação direta entre aprender e sair do 

reforço. Logo, estar lá era tido como sinônimo de “não saber.”  

O registro de observação participante transcrito abaixo indica a aproximação feita 

pelos alunos entre bagunça, não aprendizagem e classe de recuperação. 

Certa tarde, logo que entramos na sala uma aluna me pergunta: “O que você 

faz aqui?”. Respondo: “Quero conhecer vocês e saber como é a classe de 

reforço”. Ela diz: “É uma classe de bagunceiros que não aprendem!”. A 

colega que está ao lado fala: “Aqui ninguém faz lição, só bagunça”. Eu falo: 

“Não é verdade, vi vocês fazendo lição na última vez que vim”. Ela sorri. 

Diante da dificuldade da professora para iniciar a aula devido à indisciplina, 

a aluna que havia dito que na classe só tinha bagunça olha para mim e diz: 

“Tá vendo? Só tem bagunça aqui!”. 

A bagunça substituindo a lição era fato perceptível durante as observações feitas por 

mim, entretanto, também havia envolvimento nas tarefas em várias situações. Em muitos dos 

meus diálogos com os alunos eu tentava contradizê-los quando se referiam a si mesmos como 

incapazes. Sempre que eu tinha esse procedimento, o sorriso deles indicava a satisfação pelo 

reconhecimento sobre as possibilidades que eles tinham de aprender. O sorriso dessas crianças 
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quase não aparecia nas situações de sala de aula. Quando sorriam para mim, isso era um 

grande estímulo a continuar o meu trabalho ali. 

Um episódio ocorrido no campo merece atenção: 

Faço algumas anotações em meu diário de campo durante a observação na 

sala de uma produção coletiva de texto em que os alunos sugeriam ideias 

para irem completando as frases de uma história. Um aluno pergunta o que 

eu estou escrevendo e digo que estou copiando a lição. Acham engraçado. 

Tentam ler para conferir. Um deles consegue ler o que escrevi e diz: “Está 

mesmo!”. Mauro diz: “Está copiando as nossas ideias?”. Respondo: “Sim”. 

Mauro diz: “Então devem ser boas ideias mesmo, né?”. Eu confirmo: “São 

sim”. Riem e rio junto com eles. 

A admiração sobre eu estar escrevendo o texto que eles produziram é muito 

interessante, pois pode ser reveladora do descrédito que tinham pelo resultado do trabalho 

realizado por eles. Eu sempre buscava ocasiões para desmentir quando se diziam incapazes. A 

reação deles diante disso, geralmente, era de espanto e alegria. Essas crianças sorriam muito 

pouco durante as aulas de recuperação. Todas as vezes em que eu lhes indicava que eram 

capazes, sorriam para mim. Seria este um gesto de agradecimento? Eu procurava ficar atenta a 

pequenas conquistas deles para elogiá-los. 

O trabalho desenvolvido por Snyders (1996) em busca de textos escolares que 

incitassem a alegria, revelou a escassez de momentos de felicidade nas atividades escolares e 

a necessidade de reconciliação entre a escola e a alegria. Foram raríssimas as manifestações 

de alegria – de professoras e alunos – diante das tarefas nas classes de recuperação; 

entretanto, o que as motivava sempre estava relacionado à potencialização de seus saberes:  

A professora distribui letras móveis de madeira e instrui os alunos a 

comporem palavras da revista com as letras móveis. Aproximo-me de José, 

novamente. Ele indica as letras que devem ser usadas para escrever a 

palavra. Eu digo a ele: “Viu como você consegue? Você não disse que não 

sabia escrever?”. José abre um largo sorriso. É um menino bonito, com um 

olhar muito triste... Todos fazem a fila e saem. José vem me falar tchau, 

antes de sair. Sorri e vai embora. 

Os alunos tinham muita curiosidade a meu respeito. Perguntavam quem eu era, tendo 

como alternativas que eu seria representante do conselho tutelar, da diretoria de ensino ou 

mãe de algum aluno. As dúvidas sobre o que eu fazia ali, porque estava lá, o que escrevia, as 

suspeições de que eu iria observar o que faziam de errado foram pouco a pouco sendo 

esclarecidas e os laços entre pesquisadora e alunos foram se constituindo durante o tempo 
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passado no campo. Manifestações de carinho, trocas de olhares, conversas, abraços, beijos, 

pequenos presentinhos – geralmente desenhos feitos por eles mesmos – revelavam as relações 

afetivas que fomos construindo. 

V.1.1.2 As fugas 

Em diversas ocasiões os alunos pareciam criar algumas alternativas de fuga diante da 

classe de recuperação. Havia as fugas diretas e as que podemos compreender como modos 

sutis de escapar de tarefas ou lições, mesmo permanecendo dentro da classe. Alguns tentavam 

ausentar-se e outros, embora presentes, pareciam ausentes do envolvimento com a 

aprendizagem. Tentar compreender essas fugas pode nos auxiliar na compreensão do sentido 

da recuperação para aqueles alunos. 

Havia as fugas físicas da classe. Alguns alunos se escondiam no pátio, no banheiro ou 

até na rua. Um aluno chegou a ser trazido de uma rua próxima tentando voltar para casa, ao 

final da aula regular, ao invés de ir para a classe de recuperação. Segundo a professora que o 

viu, o mesmo alegou que precisava levar a irmã para casa, mas foi reencaminhado à escola, 

tendo a irmã menor permanecido no pátio, esperando a aula de recuperação terminar. A 

transcrição abaixo da narrativa de uma professora da escola que, embora não lecionasse nas 

classes de recuperação, emitiu sua opinião a respeito, pode ilustrar a concepção e os 

procedimentos diante das fugas: 

“Eles não querem aprender, fogem da escola. Outro dia peguei dois indo 

embora e trouxe para cá. Outra vez fui pegar uma menina e a irmã do 

período da manhã lá na rua. Fui até a esquina. Elas disseram que acharam 

que a irmã mais velha já tinha ido embora e foram. Encontrei e trouxe de 

volta para a escola. Disse para a menina: „Se você não quer estudar, dê a 

vaga pra outro que quer e fique em casa enchendo sua mãe‟.” 

Alguns alunos chegavam atrasados. Ficavam correndo ou brincando no pátio e só 

depois de algum tempo após o sinal de início da aula, é que entravam na classe. Fica a 

indagação: será que fugiam de ter que permanecer todo o tempo na classe de recuperação? 

Outro modo de ausentar-se das obrigações na classe de recuperação eram as 

enfermidades. Vários alunos alegavam doenças para faltar ou não fazer as tarefas. Foram 

registradas, durante as observações participantes e nas entrevistas coletivas, diversas vezes em 
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que os alunos diziam ter diferentes doenças na tentativa de justificarem o não envolvimento 

nas atividades da classe de recuperação. Faziam referências constantes a dores de cabeça, 

sinusite ou dores de barriga. Algumas vezes a dor parecia real (dor de dente com o rosto 

inchado, dor de cabeça por estar sem os óculos); outras, porém, soavam como tentativas de 

justificar as dificuldades na escola. 

As doenças são várias vezes mencionadas pelos alunos como impeditivos de aprender 

no reforço, indicando que a medicalização era assumida por eles. Em alguns episódios 

fingiam doença para não fazer a lição. A produção de leitura e escrita parece, de fato, 

dolorida! 

Eis alguns relatos: 

Certo dia Andréia, uma aluna, diz ao colega que ele faltava e fugia da escola 

até a Dona Maria pegá-lo. Ele responde: “Eu ficava doente por isso não 

vinha”. Ela, com expressão de descrédito, diz: “Sei... Você não ficava doente 

tantos dias, você fugia”. Ele admite: “Tá, fugia, mas agora venho!”. 

Paulo não trouxe lápis. Diz para mim: “Não gosto do reforço, mesmo que 

tivesse lápis não ia fazer a lição”. Diante de minha proposta de lhe conseguir 

um lápis emprestado, ele alega: “É que tenho sinusite e fico com muita dor 

de cabeça”.  

Andréia não faz nenhuma atividade de leitura e escrita durante muito tempo. 

Brinca, fingindo que também está com dor de cabeça. Fica muito brava 

quando a professora a chama para fazer a lição em sua mesa. A professora 

Ana insiste muito para que esta aluna faça a lição. Ficam muito tempo juntas 

até Andréia escrever algumas palavras. 

O cansaço era outra justificativa para o não cumprimento das responsabilidades 

escolares, uma vez que os alunos ficavam um período na classe regular e depois tinham mais 

uma hora de aula. As crianças bocejavam, espreguiçavam-se, algumas deitavam a cabeça na 

carteira para descansar e outras chegaram a dormir em sala de aula, por mais de uma vez. 

Durante a elaboração dos desenhos, na entrevista coletiva, um aluno declarou: 

“Eu vou fazer uns rabiscos aqui na lousa para fingir que é letra, prá não dar 

trabalho.” 

As manifestações de alegria, ausentes durante as aulas, ficavam evidentes diante do 

sinal ao fim das mesmas. As comemorações pelo momento de ir embora também eram 

indicadores do sentido da classe de recuperação. Por mais de uma vez, durante o tempo em 

que estive no campo, alunos e professora faziam gestos de prece, expressando “Graças a 
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Deus” pelo término da aula de recuperação. Pareciam libertar-se, aliviados quando podiam 

sair da sala. 

Diversas vezes foram observados alunos anunciando a chegada da perua escolar e de 

mães, o que também era comemorado pelos demais. Era corriqueira a prática de alguns 

ficarem olhando na janela e avisarem os colegas, que, de imediato, interrompiam qualquer 

tarefa e começavam a arrumar o material para a saída, antes mesmo do término da lição. 

Em outras ocasiões, saiam imediatamente assim que viam os alunos da outra classe de 

recuperação indo embora, sem sequer se despedirem dos colegas ou da professora. Isso se 

explicava porque uma das salas ficava localizada próximo ao pátio, fora do prédio da escola e 

os alunos tinham receio de não ouvirem o sinal de saída. A ânsia de sair parecia presente todo 

o tempo de aula na classe de recuperação. 

A falta de material também era apontada pelos alunos como razão do não 

cumprimento das tarefas. Em algumas das situações vivenciadas a este respeito, o fato se dava 

por esquecimento ou perda de material pelos próprios alunos: 

Enquanto isso, dois alunos, entre os quais Nilson, não fazem a tarefa 

alegando não ter lápis. Quando lhes pergunto porque não estão fazendo, 

Nilson responde: “A professora é chata porque não deixa a gente pedir lápis 

emprestado para a Rosana (funcionária da secretaria da escola)”. 

Em outras ocasiões a falta de material se dava por haver menos cópias das tarefas do 

que o número de alunos presentes.  

Uma aluna chamada Telma está sem a folha para a tarefa.Avisa a professora, 

que diz: “Pois é meu amor, vamos ver se tenho mais alguma”. 

Quinze minutos depois de a aula ter começado a professora encontra mais 

uma folha e entrega à aluna.  

A falta de material para todos também aparece nos textos dos desenhos das crianças 

sobre a classe de recuperação, como exemplificado abaixo pela frase que um aluno escreve no 

seu: “A professora está falando que não tinha folha prá todo mundo.” 

Houve também situações em que os alunos se desfaziam das tarefas, rasgando a folha 

que deveria ser preenchida ou escondendo-a, como retratado no relato de campo: 

Um aluno e uma aluna me chamam para dizer que um colega não sabe 

escrever. Apontam para um garoto muito franzino e tímido que está sentado 

na carteira da frente. A menina diz: “Ele não sabe nem quanto é 2 + 2”. 
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Pergunto a ele: “Cadê sua folha de lição?”. A aluna responde por ele: “Ele 

esconde pra não fazer”. Encontro a folha no vão da carteira, dou a ele, mas 

continua sem fazer nada até o final da aula. 

A persistência de alguns alunos, entretanto, demonstrava que havia interesse em 

aprender. Certo dia a mãe de uma aluna mandou que ela fosse para a casa da colega na saída 

da aula, mas ela se recusou porque não queria faltar na aula de recuperação. 

Ela me diz: “Minha mãe mandou eu ir pra casa da minha amiga, mas eu não 

fui porque não posso ter mais faltas aqui no Reforço”. 

É curioso que crianças, muitas vezes tidas como irresponsáveis, decidam, por si 

próprias, evitar faltar na aula de recuperação. 

A indisciplina poderia ser considerada outra rota de fuga. Muito tempo de aula é 

desperdiçado com broncas das professoras diante de ações de indisciplina por parte dos alunos 

que conversam, distraem-se, jogam bola, correm, brincam em sala de aula, em lugar de fazer 

as tarefas. 

A impotência da professora Ana diante da indisciplina também aparece nos textos dos 

desenhos dos alunos. 

“Vou fazer a professora dizendo: „Vou chamar a dona Maria 

(coordenadora)‟.” A Ana é que tá dizendo isso.  

Parece estabelecer-se um círculo vicioso: frente à indisciplina a professora pede ajuda 

à coordenação, o que leva à sua desautorização diante dos alunos, que não respeitam suas 

orientações quanto à necessidade de disciplina no ambiente escolar, afetando negativamente o 

ambiente para a aprendizagem. 
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V.1.1.3 As atividades desenvolvidas no cotidiano escolar 

V.1.1.3.a O improviso 

A falta de preparação anterior da aula, por parte das professoras, também era elemento 

presente nas classes de recuperação que poderia gerar efeitos sobre o sentido atribuído pelos 

alunos. Às vezes, a preparação se dava durante a própria aula, redundando em indisciplina ou 

em atividades repetitivas para manter os alunos distraídos enquanto a professora encontrava o 

que precisava para lecionar: 

A professora dá a instrução de que escrevam os nomes nas folhas de 

atividades. Depois, pede que cantem a música: “Se esta rua, se esta rua fosse 

minha”. Enquanto procura algo em seus papéis, pede que as crianças repitam 

a música mais duas vezes.  

A repetição da letra da música torna a atividade monótona e impede que se avalie 

realmente a leitura dos alunos, devido à memorização. 

V.1.1.3.b Atividades inadequadas 

Várias dentre as atividades propostas apontavam inadequações tanto por práticas 

didático-metodológicas questionáveis, como por desconsiderarem as características 

especificas daqueles alunos. Entre os exemplos, podem ser citadas as atividades coletivas que 

provocavam o mascaramento do aprendizado individual, como leituras em conjunto de textos 

ou canções entoadas muitas vezes sem que os alunos sequer estivessem olhando para a lousa. 

Práticas pedagógicas que pareciam confundir memorização com leitura. 

Outras propostas eram feitas aos alunos desconsiderando suas idades, classes sociais 

ou interesses. Importante lembrar que muitos dos alunos das classes de recuperação tinham 

defasagem série/idade, o que resultava em pré-adolescentes realizando tarefas voltadas a 

crianças menores. Considerando-se infantilizados, se recusavam a realizá-las ou o faziam de 

modo desinteressado. 
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O desinteresse, resultante de tarefas distanciadas das necessidades dos alunos, poderia 

ser outro fator explicativo da indisciplina, como sugere o relato abaixo: 

A professora distribui uma folha com exercício e pede que escrevam uma 

canção de ninar. Dá dois exemplos: “Boi da cara preta” e “Nana, nenê”. 

Enquanto ela explica a tarefa, uma aluna joga o estojo para cima, pega e 

continua jogando, outro chupa pirulito, três alunos escrevem na lousa. A 

professora novamente chama a atenção, mas as crianças não atendem. 

Contrastava-se profundamente o que ocorria no chão da escola em relação à proposta 

oficial de que na recuperação fossem ensinados “conteúdos relevantes e articuladores do 

percurso de aprendizagem que o aluno deveria realizar”. 

Qual a intenção de discutir canções de ninar com alunos que têm mais de 9 ou 10 

anos? A indisciplina precisa ser vista como resposta a algo pouco atrativo e afastado da 

realidade deles. Não se pode olhar somente a falta de esforço, é preciso que se busque 

entender porque não se esforçam. 

Começam a escrever a carta ao Papai Noel. Nilson diz: “Eu não acredito em 

Papai Noel desde pequenininho”. Davi replica: “Vou pedir uma mansão” 

(escreve MANSAM). Nilson ri e diz: “Vai deixar Papai Noel pobre”. Davi: 

“Ele nem existe!”. 

A escola parece desconsiderar o desenvolvimento físico e psicológico destes alunos 

que não se desenvolvem a contento no processo de leitura e escrita. Continuam sendo tratados 

como crianças, mesmo sendo adolescentes. Afinal, com 11 anos, quem acredita em Papai 

Noel? Alunos com interesses por sexualidade e mudanças do corpo, fazendo cartinha ao Papai 

Noel como tarefa. Evidenciava-se a contradição presente no tratamento a estes alunos, uma 

vez que ora eram tratados como crianças menores ora lembrados de serem maiores que os 

demais. 

Marcos e Nilson estão com um dicionário e dizem que querem me mostrar 

uma palavra feia. Mostram a palavra pênis. Converso com eles e digo que 

não é uma palavra feia, é uma parte do corpo de todos os meninos e homens. 

Eles riem e sentam-se perto de mim. 

Após este evento, houve uma maior aproximação desses alunos comigo. Contaram-me 

histórias de suas vidas escolares, motivos pelos quais entendiam estar na classe de 

recuperação e sobre seu relacionamento com os colegas e professora. Parecia que o vínculo 
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entre nós se fortaleceu quando os tratei com respeito diante de seus questionamentos sobre 

sexualidade, talvez um teste deles para que, então, pudessem falar sobre seu processo de 

escolarização. 

Vale ainda ressaltar as implicações sócio-econômicas desconsideradas em solicitações 

como esta. Retrato aqui três cenas vivenciadas nas observações sobre essa tarefa relativa à 

carta ao Papai Noel: 

Cena 1 

Joelma diz: “Não desejo nada. Só quero ir pra praia”. A professora diz: 

“Pode desejar para alguém, não precisa ser para você”. Joelma: “Ninguém 

merece nada”. 

 

Cena 2 

Outro garoto diz: “Vou escrever: „Papai Noel, quero que você não venha‟”. 

Pergunto por que e ele responde: “Toda vez que peço alguma coisa, ele traz 

outra”. 

 

Cena 3 

Severina diz: “Desejo que não precise mais vir na escola”. 

Cabe o questionamento: qual a finalidade desta tarefa? As crianças são pobres e 

provavelmente desejam muitas coisas que não receberão. Têm dificuldade quanto à leitura e 

escrita e ainda precisam lidar com este tema, que novamente aponta o que elas não têm. 

Merece destaque o desejo relevado por Severina. O que a escola teria feito com uma 

menina nordestina de onze anos, que ainda não está alfabetizada, apesar de frequentar a escola 

desde os sete, gerando nela esse desejo? A principal função da escola, ensinar, não tinha se 

cumprido na vida dessa criança, cujo pedido a Papai Noel, refletia seu desencantamento com 

a instituição. 

Outro exemplo de tarefa que desconsiderava a realidade social desses alunos foi a 

redação sobre o tema: O aniversário dos meus sonhos! 

Joelma escreve sobre o aniversário dos sonhos. Cita brigadeiros, bolo de 

chocolate, balões e a presença de toda a família do Brasil, diz que queria que 

os que moram na Bahia viessem. 

Tema estranho para um grupo de crianças de classes populares, que nem sempre têm 

muita comemoração no aniversário. Não há discussões ou comentários após a execução da 

redação, somente a tarefa trazendo à tona outras impossibilidades. Não fica claro qual o 
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objetivo de pensar sobre o aniversário dos sonhos com elas. Que interpretações essa tarefa 

pode despertar? 

Como discutido, sabe-se que uma criança não interpreta a realidade, nem percebe os 

acontecimentos que sucedem ao seu redor do mesmo modo que os adultos. Segundo Vigotski 

(1935), as crianças não possuem um sistema de comunicação compatível com os adultos. Por 

isso, nem sempre o adulto consegue comunicar o significado pleno de um acontecimento a 

uma criança. 

Assim, é preciso considerar os efeitos que as atividades desenvolvidas na classe de 

recuperação podem gerar nos alunos, uma vez que as diferentes interpretações da realidade, 

isto é, diferentes vivências serão fundamentais para a compreensão dos sentidos impressos à 

recuperação.  

Segundo Leontiev, para aprender algo, mais que formalmente, não basta “passar pelo” 

ensino, mas o aprendizado deve ser vivido, passando a fazer parte do educando, adquirindo 

para ele um sentido vital. Deste modo, para conseguir a aprendizagem consciente é preciso 

buscar os motivos do estudo. Sabemos que os motivos se formam na vida real da criança. Há 

interação entre a vida e a esfera motivacional da personalidade, por isso os motivos não 

podem se desenvolver isoladamente, sem relacionar-se entre si. 

Assim, compreender o desenvolvimento dos sentidos como produto do 

desenvolvimento dos motivos da atividade implica em atribuir ao desenvolvimento dos 

próprios motivos de atividade a constituição de relações reais do homem com o mundo, 

condicionado pelas circunstâncias objetivas e históricas de sua vida.  

Smolka (1989) reitera esse pressuposto quando discute que é preciso considerar que as 

dificuldades em relação à aprendizagem estejam relacionadas “ao fato de essas crianças não 

terem encontrado sentido na alfabetização escolar [...] e que as condições de ensino e trabalho 

nas escolas têm a ver com essa falta de sentido” (pg 44). Essa autora atribui a produção do 

“analfabetismo” à marginalização na escola sofrida por muitas crianças tidas como portadoras 

de “dificuldades de aprendizagem”. 

Qual o significado atribuído a essas tarefas? Por que crianças beirando a adolescência 

deveriam “fingir” acreditar em Papai Noel e escrever pedidos? Ou sonhar com festas de 

aniversário que não ocorreriam? Qual o sentido próprio atribuído ao fato de fazerem pedidos 

tidos, de antemão, como impossíveis de serem atendidos, uma vez que desejavam coisas que 

não poderiam ter, em função da classe social a que pertenciam? Quais os motivos ligados a 

essa atividade?  
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V.1.1.3.c Mediação de pares menos hábeis 

Os alunos partilharem dos momentos de aprendizagem é muito importante, pois os 

mais hábeis podem auxiliar os outros, valendo-se da chamada Zona de Desenvolvimento 

proximal, propagada por Vigotski. Um problema, porém, que ocorria nas classes de 

recuperação pesquisadas, era quando alunos ensinavam a escrita de modo equivocado aos 

colegas, sem que a professora conseguisse supervisionar. Às vezes, copiavam tarefas repletas 

de erros. 

Em diversas situações observadas no campo, os alunos copiavam uns dos outros textos 

com erros, tanto dos cadernos, como da lousa. 

Paulo pega a folha de Breno, empresta um lápis de outra colega e copia a 

lição de Breno que não está escrita corretamente. Escreveu várias letras 

unidas, sem conseguir formar uma palavra completa. Poderíamos supor que 

estava na fase denominada Silábica por Emília Ferreiro. Paulo copia tudo e 

diz: “Pronto, acabei a lição”. A professora não vê. 

Neste trabalho defendo a ideia de que a prática pedagógica de salas específicas para 

recuperação escolar promove a segregação dos alunos e impede a troca que poderia ocorrer na 

sala de aula regular entre os que ainda não aprenderam determinados conhecimentos e os 

colegas que os dominam, chamados por Vigotski de pares mais hábeis. Deste modo, as 

potencialidades dos alunos encaminhados para as salas de recuperação podem tornar-se 

embotadas, e o lugar que se propõe a recuperar passa a cristalizar o não saber e a rotular os 

seus participantes como menos competentes e inaptos. Os dados obtidos no trabalho de campo 

apontaram elementos para a problematização dessa hipótese e para o questionamento a 

respeito das condições em que esta prática de recuperação escolar, de fato, se dá.  

Missão cumprida! Lição feita! O efeito em termos de aprendizagem pouco importava. 

Correta ou errada, tanto fazia, o que valia é que a lição estava feita. Isto poderia nos remeter à 

relação entre o estabelecimento das políticas públicas e o resultado das mesmas. Pronto, aí 

está a classe de recuperação. Missão cumprida! As concepções teóricas que a fundamentam, 

as condições reais para a concretização da medida ou o resultado em termos de aprendizagem 

dessas crianças pouco importa. 

Certo dia, uma aluna escreve na lousa: “FELIS NETAO”, referindo-se ao 

Natal, que se aproximava. Em outra aula alguém escreve na lousa: 
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BICICRETA DI RODILHAS (bicicleta de rodinha, referindo-se ao presente 

que gostaria de ganhar do Papai Noel). 

Em várias ocasiões aquilo que era escrito na lousa era copiado por alguns alunos. 

Neste dia não observei ninguém copiando, mas essa era uma possibilidade. A memorização de 

palavras escritas de forma incorreta poderia atrapalhar ainda mais o processo de ensino-

aprendizagem. Geralmente essas situações ocorriam enquanto a professora estava dando 

assistência individual, em sua mesa, a algum aluno. Qual seria o efeito de tanta escrita errada 

na lousa para a aprendizagem dos alunos? Afinal, lousa não é o espaço do modelo do que 

deve ser feito?  

Não obstante, foram observados também momentos de interação pedagógica em que 

tanto a professora como os alunos auxiliavam uns aos outros na busca de respostas às dúvidas 

sobre a alfabetização, num processo de mediação eficaz que possibilitava avanços na 

aprendizagem. Em geral, isso ocorria nas situações em que a professora estava atenta ao 

grupo e intervinha quando os alunos ofereciam modelos incorretos aos colegas.  

Pude participar de uma aula em que o grupo de crianças tentava compor as redações 

com escrita coletiva. Nessa ocasião, muitos alunos se mostravam atentos, escreviam, 

apagavam, indicando estar pensando para chegar à escrita correta. À medida que queriam 

escrever palavras desconhecidas, perguntavam e a professora escrevia com letra cursiva na 

lousa. Práticas como essa eram bastante produtivas em termos de aprendizagem, porém, só 

foram observadas e registradas três vezes em todo o tempo da pesquisa de campo, sendo todas 

estas vivenciadas na classe da professora Ana. 

V.1.1.3.d A utilização do tempo  

A falta de planejamento das atividades pelas professoras, a desorganização em sala de 

aula, a indisciplina e a falta de folhas com lições impressas para os alunos realizarem as 

atividades geravam mau aproveitamento do tempo na sala de recuperação. 

Alguns alunos ficavam sem fazer nenhuma atividade de leitura e escrita durante toda a 

aula de recuperação, em várias ocasiões observadas. Parecia ocorrer um círculo vicioso em 

que o tempo gasto com alunos individualmente implicava em deixar os outros sem atividade, 

gerando indisciplina, que implicava em tempo gasto com sermões e broncas.   

Os registros de observação transcritos abaixo também servem como exemplos: 
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A atividade foi proposta há mais de quinze minutos. O olhar de Telma é 

vago e ela parece distante dali... Em determinado momento, chama a 

professora, mas esta não a ouve. A aluna fica sem fazer nada, olhando... Era 

mais velha que os demais, e parecia excluída da situação de aprendizagem... 

Sem material, sem aprender, sem postura, sem idade para estar ali. O que 

estaria pensando quando tinha o olhar tão distante? 

 

A professora vai chamando alguns alunos individualmente à sua mesa e 

auxiliando-os na lição. Os que já tinham terminado ontem a lição da canção 

de ninar, escrevem a frase Hoje escovei os dentes e depois ficam sem nada 

para fazer. Jogam bola no fundo da classe, correm, brincam, brigam, etc.  

A falta de atividades coletivas trazia muitos prejuízos, inclusive sociais, uma vez que a 

professora não podia aproveitar os fatos que ocorriam para transformá-los em oportunidades 

de aprendizado. Enquanto ela estava dando atenção individual a alguma criança em sua mesa, 

não tinha efetivamente nenhuma condição de ver tudo o que estava ocorrendo na sala. 

Duas meninas brigam. A professora está ajudando um aluno em sua mesa e 

não percebe. Uma aluna bate na outra. Aproximo-me e peço para não 

brigarem. Elas atendem. Estão sem fazer nenhuma lição. 

V.1.1.4 A opinião e os efeitos da classe de recuperação 

Houve divergências nas respostas dos alunos quando indagados sobre os efeitos de 

frequentar a classe de recuperação. Alguns diziam gostar de participar e ter melhorado na 

aprendizagem, outros, não. 

“Gosto do reforço... Eu já to lendo e quase escrevendo. 

Vou escrever que aprendi muito no reforço” (referindo-se ao texto a ser 

escrito no desenho durante a entrevista coletiva). 

Um aluno que tinha sido “expulso” do reforço por ter fugido – e que depois acabou 

por ser transferido daquela escola, afirmou:  

“Eu não aprendi nada.” 

Outro atribui à indisciplina do colega a falta de aprendizagem na classe de 

recuperação: 
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“O meu amigo lá na sala que não vai no reforço e não consegue ler nem 

escrever. Acho isso chato. Ele só faz bagunça, bota uma blusa na cabeça. Só 

brinca.” 

V.1.2 A compreensão a respeito dos outros envolvidos no processo – concepção dos 

alunos sobre a professora e o relacionamento estabelecido entre eles 

Várias vezes foram observadas cenas em que os alunos elogiavam e escreviam bilhetes 

carinhosos à professora Ana. Isso não ocorreu em nenhuma das observações feitas na classe 

da professora Célia. 

Ficava evidente a diferença de relacionamento entre os alunos e suas professoras. 

Os textos escritos nos desenhos, os discursos dos alunos nas entrevistas coletivas 

indicavam significativa diferença nas manifestações de afeto às professoras Ana e a Célia. 

Cristina escreve na lousa: “EU AMO MINHA PROFESSORA”. 

 

Sebastiana passa a aula toda sem escrever nada. Às 18h30, hora em que a 

aula de recuperação termina, resolve ir para a lousa e escreve: “EU TE AMO 

PROFA ANA”. 

 

Alguém elogia a professora: “Tá bonita, toda de azul!”. 

  

Joelma vai à lousa e escreve: “EU NÃO”. A professora manda que ela sente-

se, ela apaga o que escreveu, mas não senta. Pergunto a ela: “Eu não? O 

quê?”. O que você ia escrever? A aluna volta para a lousa e escreve: “EU 

NÃO VOU BRICAR COM NINGAN E VOU RESPEITA A 

PROFESSORA. MINHA PROFESSORA DO CORRASÃO”.  

Os relatos dos alunos nas entrevistas coletivas indicaram relacionamento pouco afetivo 

com a professora Célia. Os alunos desta professora deram indicadores de sentimentos como 

medo e raiva diante das constantes repreensões que recebiam. 

O uso de ironias, comparações e humilhações aos alunos foram bastante frequentes 

durante o tempo passado na sala da professora Célia.  

Os alunos revelavam afetividade para com a professora Ana. Entretanto, havia 

evidente dificuldade de relacionamento entre Nilson e ela. Os dois relatos transcritos a seguir 

ilustram isto: 
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Nilson, que já tinha terminado a lição (embora com vários erros), bate na 

colega e depois desafia a professora. Desrespeita Ana, afrontando-a: “Você 

não manda em mim!”, diz ele, demonstrando estar muito nervoso. A 

professora perde a paciência e grita com ele para que vá sentar-se. Ele 

também grita e nega-se a obedecer. Ana desiste e volta para sua mesa e 

continua ajudando outra aluna na tarefa. 

 

A professora muda Nilson de lugar (sentam-se em duplas e ela o troca de 

lugar, obrigando-o a fazer par com outro colega). O outro colega com quem 

ele estava sentado antes tenta ir junto, mas a professora o impede, 

mandando-o voltar à carteira anterior. Nilson diz: “Também não faço lição 

nenhuma, se não posso sentar perto dele!”. 

Este aluno era maior que os demais e tinha uma postura de enfrentamento à 

professora. Seria por ser tratado como criança quando, de fato, tinha características da 

adolescência? A professora parecia despreparada para lidar com ele e tratava-o como às outras 

crianças menores. 

Seria por achar injusto frequentar esta classe só por ter faltado muito na 4ª série devido 

a um acidente? Nilson não deveria estar ali? A alternativa que encontrou diante disso era não 

fazer lição. 

A análise dos desenhos e entrevistas coletivas, cujas principais descobertas serão 

retratadas a seguir, dá indicadores de sentimentos e opiniões dos alunos sobre suas 

professoras, elemento fundamental para a compreensão do sentido.  

V.1.2.1 Erro da professora 

Dos textos registrados nos desenhos, somente um indicou contestação, apontando erro 

da professora, podendo-se levantar a hipótese de que o aluno utilizou-se do desenho para 

estabelecer a troca de lugar do que acerta (professora) pelo que erra (aluno). A maioria dos 

outros desenhos apontou concordância por parte dos alunos para com a professora, por meio 

de respostas de aquiescência e disposição para atender e cumprir as ordens dadas. 

Um dos alunos me perguntou se ao invés de por o que a professora estava falando, ele 

poderia por o que ele estava falando. Diante de minha resposta afirmativa, ele disse: “Não sei 

escrever, escreve eu dizendo prá ela que tá errado o que ela escreveu. Escreve: Professora tem 

uma letra errada na lousa”. Após escrever no desenho, perguntei a ele o que a professora teria 

respondido. Ele disse: “Ela pergunta: aonde está errado?”. 
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Um dos alunos enquanto desenhava comentou que fez a si próprio sentado e a 

professora em pé. Outro refutou isso, afirmando: “Eu to em pé e a professora é que tá 

sentada”. 

V.1.2.2 Imperativos (ordens) em relação ao cumprimento das tarefas 

Em vários desenhos o diálogo entre aluno e professora indicava ordens da professora a 

serem cumpridas pelos alunos.  

A título de ilustração destaco alguns: 

Profa.: “Acerte do ditado”. Aluno: “Já ta certo”. 

Profa.: “Aprende a ler”. Aluno: “Algum dia vou aprender”. 

Profa.: “Lê o texto”. Aluno: “Tá bom”. 

Profa.: “Faça a lição”. 

Cabe uma discussão a respeito, pois uma ordem dada pressupõe condições de 

cumprimento por aquele que a recebe. A impressão que se tem é que as falas das professoras 

retratadas pelos alunos punham nestes a incumbência de aprender. Pareciam indicar que os 

recursos para acertar, ler, escrever, aprender pertenciam às crianças, tidas como responsáveis 

pelo atendimento às ordens dadas. 

V.1.2.3 Ameaças e reclamações quanto à disciplina 

Profa.: “Joelma, senta senão eu vou na sala da Maria”. 

Aluna: “Não, não, eu já sento”. 

Os alunos reproduziam discursos da professora em relação à disciplina que denotavam 

uma professora cansada de repetir as regras sem sucesso e que atribuía a outro (no caso a 

Coordenadora Pedagógica) a tarefa de fazer a aluna cumprir a ordem. 
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V.1.3 A compreensão de si próprios – quem eram os “alunos de reforço”? 

Afinal, quem eram estes alunos sob o seu próprio olhar? Como se definiam? A partir 

de quais referências se identificavam? 

A identidade dos alunos da classe de recuperação parecia estar ligada diretamente à 

atividade de aprendizagem – ou, no caso, de não aprendizagem. É significativo o exemplo do 

aluno José Gervásio, de onze anos, que se apresentou a mim da seguinte maneira: “Chamo 

José e não sei ler”. 

O fato de os alunos identificarem-se a partir do que não fazem, não conseguem, de 

suas impossibilidades remete ao lugar ocupado pelas classes de recuperação na escola. Ou 

seja, o espaço dos não aprendentes. Isso fica bem claro na caracterização feita pelos alunos a 

respeito de quem vai para o reforço. Nas entrevistas coletivas os alunos afirmaram que quem 

vai para o reforço “sabe menos, é mau aluno, não é esperto”. Para eles, precisa do reforço 

“quem passa de série, mas sabe só um pouquinho, quem não sabe ler e escrever, quem não 

sabe nada”. 

Ao serem inquiridos sobre os motivos pelos quais estão na recuperação, os alunos 

apontam: “Porque a gente não sabe ler nem escrever. [...] Pra aprender direito a ler e escrever. 

[...] Porque eu não sabia nada”. 

Uma discussão interessante que surgiu nas entrevistas coletivas, durante o tempo em 

que os alunos desenhavam, foi a respeito de ser bom ou mau aluno. As concepções dos alunos 

sobre ser enquadrado numa ou noutra destas categorias estavam vinculadas diretamente à 

capacidade de aprender e aos comportamentos escolares.  

Confirmando estudos semelhantes sobre o que caracteriza os bons alunos (SNYDERS, 

1996), os temas da obediência, da aplicação e da docilidade aparecem. Para as crianças de 

recuperação, as características associadas aos bons alunos foram principalmente: fazer lição, 

ajudar as pessoas, obedecer a professora, respeitar, ficar quieto e não conversar.  

Na tentativa de provocá-los, indaguei se consideravam a si mesmos como bons ou 

maus alunos. Alguns responderam serem bons alunos e neste momento propus a contradição: 

como explicar, então, aqueles que apesar de bons alunos, não aprendiam? Entretanto, 

infelizmente, a resposta dos alunos voltou-se, novamente a eles mesmos, apontando como 

explicação deste fenômeno a falta de empenho: “Não aprenderam por causa que eles não 

tentaram, não se esforçaram, senão melhoravam”. 
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Novamente eu buscava problematizar, provocando contradições: “Será que tem 

criança que se esforça, mas não consegue melhorar?” 

José Gervásio, o aluno que havia se apresentado a mim como aquele que não sabia ler, 

responde: “Tem. Eu me esforço, mas já fiz reforço quatro vezes. Na 1ª, na 2ª, na 3ª e na 4ª. 

Todo ano faço reforço... Eu sou o pior, já até repeti um ano”. 

As classes de recuperação, criadas para serem territórios de passagem, passam a ser 

incorporadas definitivamente à história escolar de alguns alunos e essa história é 

desconsiderada pela escola, como se o fato de serem repetentes ou de frequentarem a 

recuperação há anos não tivesse importância, como se as experiência vividas na escola não 

tivessem dimensão subjetiva atuante. O que encontrei no campo reitera os achados de Patto 

(1990) em seu estudo sobre a produção do fracasso escolar: 

As crianças comparecem como objetos. Não por acaso, a recuperação 

empreendida nestes moldes geralmente não promove a capacidade de ler e 

escrever. Muitas vezes, nem mesmo resulta na memorização das sílabas 

visadas pela recuperação, o que permite supor que a relação pedagógica que 

se estabelece nesta situação (de recuperação) faz encrudescer a 

indisponibilidade de muitas crianças para aprender o que lhes é imposto. (p. 

265-266) 

Em outro momento, durante as observações em sala, Eliel, um aluno de onze anos, 

cursando a 3ª série, com defasagem idade/série, quando cobrado pela professora diante da não 

execução da tarefa, refuta, a partir de seu esforço, do que é capaz de fazer: 

Professora: “Eliel, deixe eu ver sua lição”. Olha a folha do aluno e diz: 

“Eliel, Eliel...”. O garoto diz: “To fazendo o que posso”. Professora: “E é 

isso que você pode fazer? Desenho?”. Eliel consegue ler um pouco, com 

bastante dificuldade.  

Daniel, acusado pelos colegas de “ser atentado” na classe, em função de sua 

indisciplina, fala sobre si indicando correspondência entre indisciplina e ser mau aluno: “Sou 

mau aluno porque corro e brinco”. 

Os alunos da classe de recuperação não se viam como inteligentes. Houve um episódio 

na entrevista coletiva em que um determinado aluno escreveu uma palavra corretamente e os 

colegas se admiraram, dizendo: “Olha que inteligente, ele consegue escrever”. Eu confirmo, 

dizendo: “Todos aqui são inteligentes,” mas um aluno contradiz, atestando a concepção de si 
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próprio, provavelmente construída pela experiência de pertencimento à classe de recuperação: 

“São nada, eu sou burro”. 

Veem-se no permanente papel de alunos, o qual é exercido até mesmo nas horas de 

brincadeiras. Este relato é ilustrativo: “Eu tenho uma losinha lá em casa. Brinco com a minha 

prima de escolinha. Ela é a professora e eu sou o aluno. Sempre sou aluno”. 

No entanto, a esperança de conseguir aprender mobiliza esses alunos a seguirem em 

frente. Os textos dos desenhos ilustram isso com muita propriedade: 

“Eu já aprendi muito”.    

“Algum dia vou aprender”.          

Estas duas respostas às ordens das professoras retratadas nos desenhos merecem 

destaque, pois, embora a princípio pareçam antagônicas, há que se tentar compreender as 

coerências que podem encerrar. 

Podemos imaginar que a criança autora da primeira frase olha para o passado e 

relembra que foi bem-sucedida em sua história de aprendizagem, enquanto a outra contempla 

o futuro distante (“algum dia...”) em que terá sucesso em seu processo de aprendizagem.  

Enquanto uma parece tentar prender-se à certeza de que conseguiu aprender, a outra parece 

estar se apoiando na esperança de que o futuro lhe reserve a possibilidade de conseguir ler e 

escrever.  

Qual a coerência entre os registros desses dois alunos da classe de recuperação? Será 

possível apropriar-se das experiências do passado para criar recursos de transformação do 

futuro?  

Para Vigotski (2007), apoiar-se no que foi conseguido (Zona de Desenvolvimento 

Real) pode servir de andaime, de apoio para o que pode vir a ser realizado (Zona do 

Desenvolvimento Proximal). Sua visão de desenvolvimento “é mais prospectiva que 

retrospectiva, considera o consolidado e focaliza o emergente, o potencial [...] e a „boa 

aprendizagem‟ é aquela que consolida e, sobretudo, cria zonas de desenvolvimento 

sucessivas” (GÓES, 1991.p. 20). 

Os momentos em que as crianças desenhavam revelaram-se muito ricos tanto para 

possibilitar melhor compreensão do sentido da classe especial para eles, bem como para 

possibilitar-lhes espaços de reflexão e troca entre eles sobre seu processo de escolarização. 

Desse modo a atividade simbólica estabeleceu importante mediação entre o pensamento e o 

real. 
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O desinteresse tão criticado pelos educadores também estava presente nas salas de 

recuperação. Alguns alunos pareciam ter desistido. Faziam parte da classe de recuperação sem 

material, sem aprender, sem idade para estar ali, sem desejo de ir à escola. A relação de 

algumas crianças com a aprendizagem parecia atravessada pelo fracasso; nem tentavam fazer 

as tarefas, valendo-se de justificativas pouco convincentes. 

Embora eu tenha me disposto a ajudar quem não soubesse escrever, durante a 

execução dos desenhos, nas entrevistas coletivas uma das alunas afirmou: “Não quero 

escrever nada, não sei”.  

O registro de uma das observações participantes também retrata essa desistência: 

Sebastiana parecia alegre e falante até que a folha da tarefa foi colocada em 

sua mesa. Fica quieta, não conversa mais, nem faz a tarefa. Pergunto se não 

vai escrever, diz que não consegue. Nem tenta. 

Durante as aulas, frequentemente havia alguns alunos que não faziam nada, só 

estavam presentes na sala, sem qualquer envolvimento com a aprendizagem. A indisciplina e 

a falta de regras acabavam prejudicando aqueles que tinham mais dificuldades, e em geral, 

eram estes que desistiam durante a aula. 

Alguns dos alunos pareciam ficar envergonhados diante de mim ao revelarem seus 

“não saberes”. Às vezes eu tinha a impressão de que eles preferiam dizer que não queriam 

escrever ao invés de ter de admitir que não sabiam. As brincadeiras, deixar o tempo passar de 

modo ocioso, as recusas a tentar, tudo parecia indicar que, para alguns, admitir não saber era 

dolorido e constrangedor. 

Alunos maiores eram relembrados em público sobre sua idade e tamanho, 

explicitando-se a inadequação de estarem naquela sala. 

A professora diz a Telma, uma aluna que é bem mais alta e desenvolvida que 

os demais, parecendo ser a mais velha da turma: “Senta direito, não tenha 

vergonha porque você é grande. Você é grande, mas não é duas”.   

Interessante verificar a contradição entre a cobrança por serem mais velhos e as  

atividades infantilizadas que eram propostas a todos. 

Alguns justificavam o pertencimento à sala de recuperação atribuindo a causas 

externas a eles, a circunstâncias ocorridas o fato de estarem inseridos na recuperação: 
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Pergunto a Nilson em que série está. Responde: “Tenho 11 anos, repeti a 4
a 

no ano passado porque caí, quebrei o braço, tive que fazer uma operação e 

não podia escrever”. Mostra o braço com uma cicatriz enorme. Diz que pôs 

um pino no braço. Marcos (11
 
a) diz que também repetiu a 4

a
 série porque 

quebrou o pé e precisou ficar em casa. Faltou muito e repetiu. Davi,um outro 

aluno, também se aproxima e diz que tem 11 anos e repetiu a 4
a
 série porque 

não sabe por ponto nas frases, escreve tudo junto. 

Pareciam envergonhados de ocuparem lugar na classe de recuperação. Eram 

frequentes as disputas, acusações e desafios de uns aos outros em relação à aprendizagem, 

especialmente à capacidade de ler e escrever. Testavam a si mesmos e aos colegas: 

Uma aluna diz: “Eu já sei ler”. A colega que está sentada junto dela diz: 

“Então leia o que está na lousa”. A outra olha atentamente para a lousa, 

movimenta os lábios, tentando ler. Depois diz: “Eu já li, mas não quero falar 

o que é”. 

O constrangimento diante dos colegas levava à mentira, talvez para não precisar 

admitir o seu não saber. A vergonha por não saber ler parecia permear as relações, mesmo 

daqueles que eram amigos na classe. Tentavam, por meio de diversas artimanhas, disfarçar o 

seu não saber, o que, sem dúvida, implicava em desgaste emocional. 

O garoto que havia dito não precisar de reforço vai à lousa e escreve: C Ç S. 

Pergunta a duas colegas: “Com qual começa a palavra linguiça ?” As 

meninas erram. Ele diz: “Eu sei, é o Ç. Acertei!”. 

Novamente as disputas se revelando... 

Os alunos competem entre eles para ver quem é capaz de ler. Uma aluna 

escreve seu nome na carteira e pede a Paulo para ler. Ele não consegue e, 

então ela diz: “Viu, não sabe ler. Burro, não sabe ler!” (interessante que ela 

também não consegue ler outras palavras. Leu o próprio nome). Ele 

responde: “É que eu tenho dor de cabeça porque tenho sinusite, viu?”. 

Em várias vezes observei os alunos tentando ludibriar uns aos outros ou disfarçando o 

“não saber”. Cobravam a aprendizagem uns dos outros, ofendiam-se e ridicularizavam-se com 

frequência, expondo em público as dificuldades dos colegas. O curioso é que todos estavam lá 

exatamente por apresentarem alguma dificuldade. 
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A professora escreve uma palavra na lousa e solicita que um dos alunos leia. 

Ele fala a palavra. Uma colega diz: “Não adianta, ele não consegue ler. Só 

falou porque nós falamos e ele ouviu”. 

As agressões físicas foram observadas esporadicamente, mas sempre envolviam 

alunos maiores batendo nos menores. Agredidos por um sistema escolar discriminatório e 

perverso, agrediam os colegas. 

Por outro lado, momentos de solidariedade e apoio mútuo também foram 

presenciados, como indicam os relatos abaixo: 

Estão trabalhando em pequenos grupos, embora a instrução tenha sido 

duplas. As carteiras ficam muito perto e acabam formando pequenos 

grupinhos de alunos. Um grupo de cinco meninos forma com as letras 

móveis todas as palavras e frases da capa da revista. Eliel lidera, pede aos 

colegas para irem buscar em outros grupos as letras que estão faltando. 

Montam corretamente algumas palavras e frases. Eu me aproximo e elogio 

Eliel. Ele diz: “Não fui só eu. Foi eu e eles”. 

Eliel é maior que os outros; bateu num colega, mas é alguém que indica ética e 

solidariedade. Verdadeiro líder, não aceita o elogio só para ele, divide a honra de ter 

conseguido escrever com os colegas, demonstrando na prática escolar a concepção de 

Vigotski de que a aprendizagem é um processo social. Ao dizer “não fui só eu, foi eu e eles”, 

demonstra a necessidade de participação mútua para se atingir objetivos na aprendizagem. 

Em outra vivência no campo, as diferentes condições sociais são discutidas com 

alteridade, valorizando as diferenças: 

Uma professora de outra classe entra na sala e começa a conversar com Ana. 

Enquanto aguardam o atendimento da professora, um grupinho com alunos 

que estavam próximos da mesa da professora começam a conversar.  

Alguém diz a Sebastiana que ela é da favela. Paulo diz que isso não é ruim 

As crianças conversam sobre ter orgulho de morar na favela. “Lá é da 

hora!”, é o comentário de um deles. Depois, passam a falar sobre a ocupação 

dos pais: “Meu pai é muito trabalhador. Ele trabalha pondo „uns pastel‟ bem 

grande para fritar. Leva no carro e entrega em muitos lugares” [...] “O meu 

trabalha num prédio”. 

Ali estavam crianças de famílias de baixa renda conversando orgulhosamente sobre 

suas moradias e famílias. Os valores socioeconômicos também permeiam várias conversas 

das crianças comigo: 
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Aproximo-me de Léia e começamos a conversar. Esta aluna tem 11 anos. 

Está com o cabelo quase raspado e me conta que o cabelo está caindo porque 

a mãe passou um produto e não deu certo. Diz que os meninos riram muito 

quando ela chegou com o cabelo tão curto. Ela me diz: “Tenho uma casa 

bem bonitinha com piso, banheiro, DVD. Tenho até um celular que ganhei 

da minha mãe”. Parece uma menina sofrida e triste. Sorri para mim depois 

de nossa conversa.  

Porque será que esta criança que me encontrava pela primeira vez, listava bens 

materiais de sua família e o presente dado pela mãe? Seria uma tentativa de justificar o 

cuidado da mãe? Teriam sido feitos comentários a respeito do produto passado em seu cabelo, 

como tendo sido descuido da mãe? Alguns desses alunos pareciam estar constantemente se 

justificando, precisando provar coisas a respeito de si e de suas famílias. Crianças de classes 

populares, cuja relação com a escola carecia de provas de que estavam, de fato, interessadas 

em usufruir de uma escola que se mostrava totalmente despreparada para receber crianças 

pobres, moradoras de favelas. 

V.2 O sentido da recuperação escolar para as professoras 

“Se eu voltar a ter olhos, olharei 

verdadeiramente os olhos do outro, como se 

estivesse a ver-lhes a alma.”   

                                 José Saramago 

V.2.1 O sentido da recuperação para a professora Célia 

Desde o primeiro contato com a escola foi dito pela coordenadora pedagógica que as 

professoras eram resistentes a permitir pesquisadores em suas salas. Assim, o processo de 

aproximação e o vínculo criado entre pesquisadora e professoras foi um processo cuidadoso e 

paciente. 

No início eu tinha a impressão de um mascaramento das situações. Frequentemente a 

professora Célia olhava para mim e por meio de gestos ou palavras requeria minha opinião, às 

vezes solicitava aos alunos que me mostrassem seus cadernos, em outros momentos, de modo 

direto ou indireto, parecia pedir minha aprovação ou minha cumplicidade com suas atitudes.  
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Em determinado dia, me identificou como testemunha diante do que ocorria 

na sala de aula: “Vocês não têm jeito, mesmo! Hoje eu tenho testemunha 

(olhou para mim). Ontem eu estava sozinha e ninguém ia acreditar no que 

vocês fazem, mas hoje tenho testemunha!”. 

Fui pouco a pouco ocupando de modo mais efetivo esse lugar de testemunha, 

atentando ao que via e ouvia com o objetivo de testemunhar o sentido e o significado da 

recuperação para as pessoas daquela escola. 

Discutirei, a seguir, a compilação do que vivenciei junto à professora Célia, 

considerando as três unidades de análise propostas, a saber, compreensão sobre (a)a 

recuperação, (b) sobre os outros participantes do processo e (c) sobre ela enquanto professora 

recuperadora: 

V.2.1.1 Compreensão sobre a recuperação 

A professora expôs seu percurso profissional naquela escola até tornar-se responsável 

pela sala de recuperação: 

“Apresentei um projeto pra Dona Mônica (diretora) sobre o que eu iria 

trabalhar e teve uma classificação por pontuação. Eu tinha uma aprovação 

num concurso e isso me deu mais pontuação aí consegui a sala de reforço. 

Começa em março e vai até junho. Depois começa de novo em agosto e 

acaba em novembro. O Projeto tinha Língua Portuguesa e Matemática. Hoje 

é só Língua Portuguesa. Aí fiquei o semestre com a sala de reforço. No final 

a gente é desligada da escola. Em agosto se faz novo Projeto, nova atribuição 

e começa novamente em agosto.”   

 

Entretanto, sua concepção sobre a escola e sobre o reforço indicam 

conotação negativa: “Eu falo prá eles, a escola é um mal necessário” [...] 

“Considero o reforço um mal necessário”. 

Ao fazer essas revelações a professora sugeria desqualificação da escola e da 

recuperação, provocando, possivelmente uma atitude negativa dos alunos e em si mesma no 

cumprimento de suas funções. 

É possível inferir que seu trabalho nessa classe também era considerado um mal 

necessário que, apesar de todo o esforço, tempo e dedicação empregados, trazia resultados 

quase imperceptíveis ou inexistentes:  “Enxergo muito pouco das conquistas na sala de 

reforço. [...] Alguns estão comigo há mais de três anos e a função do reforço não acontece”. 
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As baixas expectativas sobre os resultados de seu trabalho indicam o sentido atribuído 

à recuperação, uma vez que o motivo da atividade é diretamente afetado pelos resultados do 

trabalho. Leontiev (2004) compreende que é o encontro entre a necessidade e o objeto de sua 

satisfação que produz o motivo da atividade, ou seja, aquilo que estimula a atividade humana.  

É o motivo, portanto, que regula e orienta a atividade concreta do indivíduo, uma vez que a 

atividade só existe se há um motivo, ou seja, aquilo em que a necessidade se realiza de modo 

que a atividade redunde em determinado resultado. 

Partindo-se da afirmação de que seu trabalho apresentava baixos resultados, foi 

inquirida na entrevista sobre sugestões para que a recuperação possibilitasse superação destes 

resultados insuficientes. Como soluções, a professora elencou três aspectos: pais mais 

cooperativos, número menor de alunos e mais tempo de aula.  

Tal afirmativa nos remete à ideia de que se houvesse mais tempo e acompanhamento 

individualizado pela professora e pelos pais, os alunos aprenderiam melhor. 

Contraditoriamente, durante a pesquisa de campo pude observar que embora houvesse 20 

alunos matriculados, em função do número de desistências ou faltas as classes funcionavam 

com média de 10 alunos, ou seja, o número de alunos não se mostrava excessivo, no cotidiano 

das classes de recuperação. Na opinião de Célia, as aulas de recuperação deveriam ter a 

duração de 90 ou 120 minutos. Esta reivindicação absolutamente não combinava com o baixo 

aproveitamento do tempo durante as observações na sala de recuperação. 

As alternativas indicadas pela professora para solução dos problemas vivenciados na 

recuperação parecem um tanto simplistas, uma vez que desconsideram outros fatores de 

relevância como a concepção de aprendizagem embutida na recuperação escolar. 

A concepção inatista da professora sobre a aprendizagem revelou-se fundamental para 

a compreensão do sentido. Quando as crianças conseguiam superar as dificuldades, tal feito 

era atribuído a um processo natural, independente da ação docente; para a professora, 

simplesmente os alunos deslanchavam. “Eles deslancham” foi uma expressão utilizada com 

frequência pela professora Célia, tanto em sala de aula como na entrevista. Desvendar o 

significado do verbo deslanchar pode auxiliar a compreender a concepção de aprendizagem 

na qual estavam assentadas as práticas pedagógicas.  

A expressão surgiu no século 20, deriva do idioma francês déclancher e pode 

significar: provocar algum fenômeno, causar bruscamente alguma reação ou movimento, 

dinamizar, impulsionar, “abrir alguma porta” (em sentido figurado). Tem como antônimos: 

travar, embaraçar, estagnar, retrancar, “fechar o caminho” (E BOOK SEARCH ENGINE). 
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Assim, a utilização frequente do termo no discurso da professora pode indicar que o 

aluno deslancha sozinho, o fenômeno da aprendizagem ocorre naturalmente, impulsionado 

por forças internas; não é a professora que “o deslancha.” 

Esse pode ser mais um indicador do esvaziamento da função docente.  Não obstante 

todo o empenho e esforço da professora, esta compreende que a aprendizagem, de fato, se dá 

por um fenômeno natural, que independe de suas ações.  Outro fato que confirma isso é que 

os alunos que liam e escreviam sozinhos eram elogiados e tomados como exemplos aos 

demais. Embora, a professora afirmasse que alguns deles nem deveriam estar ali por estarem 

alfabetizados, eram para ela um estímulo, pois ficava muito animada ao vê-los lendo e 

escrevendo de modo independente, sem precisar de sua ajuda. Ou seja, os alunos cujo 

desempenho prescindia do trabalho dela, eram, contraditoriamente geradores de motivação na 

professora. 

“Siga os bons, siga os bons exemplos. Veja como ele fez (aponta para um 

dos alunos), não como vocês (dirigindo-se a algumas alunas)”. Mostra a 

folha deste aluno, cuja tarefa foi feita corretamente, sem o auxílio da 

professora, elogiando-o. “Olha aqui, dá até gosto gente que sabe e faz como 

ele”.   

A concepção sobre aprendizagem adotada pelos profissionais de educação afeta 

diretamente suas práticas docentes, ainda que nem sempre de modo consciente. É possível, 

portanto, por meio da observação cuidadosa das práticas pedagógicas, inferir alguns 

pressupostos teóricos que geram ações na escola. 

A relação linear entre postura física e aprendizagem, por exemplo, pode ser verificada 

nos constantes alertas da professora sobre “sentar direito” para conseguir aprender, elemento 

também retratado nos desenhos dos alunos. A frase dita pela professora: “Senta como uma 

aluna correta. Assim o cérebro oxigena melhor”, ilustra com clareza a concepção subjacente 

da correlação entre postura física e aprendizagem, há muito superada pelo conhecimento 

científico produzido – mas ainda presente nas salas de aula.  

A compreensão sobre os processos de alfabetização, confundidos com processos de 

memorização em algumas situações vivenciadas na escola, também redunda em ações 

correlatas por parte da professora. Em diversos momentos a professora parecia utilizar como 

sinônimos as expressões leitura e memorização. Algumas vezes, elogiava o progresso das 

crianças dizendo que elas estavam memorizando bem: “Ontem alguns deram um show de 

memorização”.   
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Esta identificação entre memorização e aprendizagem de leitura e escrita é refutada 

por Vigotski, que, embora valorize grandemente a memorização mediada por signos, 

estabelece clara diferença entre memorizar e a aquisição de conceitos científicos, como bem 

descreve o excerto abaixo: 

Um conceito é mais do que a soma de certos vínculos associativos formados 

pela memória, é mais do que um simples hábito mental; é um ato real e 

complexo de pensamento que não pode ser aprendido por meio de simples 

memorização, só podendo ser realizado quando o próprio desenvolvimento 

mental da criança já houver atingido o seu nível mais elevado. [...] Esse 

processo de desenvolvimento de conceitos ou significados requer o 

desenvolvimento de toda uma série de funções como a atenção arbitrária, a 

memória lógica, a abstração, a comparação, a discriminação, e todos esses 

processos psicológicos sumamente complexos não podem ser simplesmente 

memorizados, simplesmente assimilados. (VIGOTSKI, 2001, p. 246.).  

As constantes leituras grupais, transformando a turma em um grande coral, escondiam 

as dificuldades daqueles que, embora não soubessem ler e escrever, tinham “aprendido a falar 

o texto da lousa” junto com os colegas, produzindo uma falsificação no processo de 

aprendizagem. Uma pseudoleitura de alunos que “faziam de conta” estar lendo, “numa 

verdadeira estratégia de sobrevivência na escola” (PATTO,1990, p. 265). Diversas vezes a 

professora me mostrava com certo orgulho os resultados dessa leitura coletiva, embora para 

mim ficasse claro que uns liam e outros somente acompanhavam a partir do que tinham 

memorizado. Embora o processo de memorização seja etapa fundamental à alfabetização, são 

dois fenômenos que não podem ser confundidos.   

Nesse sentido, o texto de Vigotski parece-me bastante ilustrativo do que encontrei no 

campo de pesquisa, aulas de recuperação permeadas de vãs repetições de esquemas verbais 

mortos e vazios: 

A experiência pedagógica nos revela que o ensino direto de conceitos 

sempre se mostra impossível e pedagogicamente estéril. O professor que 

envereda por esse caminho costuma não conseguir senão uma assimilação 

vazia de palavras, um verbalismo puro e simples que estimula e imita a 

existência dos respectivos conceitos na criança, mas, na prática, esconde o 

vazio. Em tais casos, a criança não assimila o conceito, mas a palavra, capta 

mais de memória que de pensamentos e sente-se impotente diante de 

qualquer tentativa de emprego consciente do conhecimento assimilado. No 

fundo, esse método de ensino de conceitos é a falha principal do rejeitado 

método puramente escolástico de ensino, que substituía a apreensão do 

conhecimento vivo pela apreensão de esquemas verbais mortos e vazios. 

(VIGOTSKI, 2001, p. 247)  
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As atividades em grupos propostas pela professora desvelavam uma contradição entre 

as orientações dadas no curso Letra e Vida
33

 e o cotidiano escolar. O trabalho coletivo era 

incentivado em determinadas situações na classe. Entretanto, parecia faltar embasamento 

teórico para sua aplicação no cotidiano escolar. Os alunos eram mobilizados a trabalhar em 

grupos, mas as instruções às vezes, deixavam a desejar, deixando-os confusos sobre as tarefas 

a serem realizadas. Uma das instruções da professora registradas em sala de aula pela 

pesquisadora pode ilustrar melhor essa colocação: 

“Vocês precisam ter diálogo no grupo. Não adianta pegar as letras erradas e 

arrumar. Aponte onde tem erro e discuta com seus colegas. Se não tiverem 

esse diálogo, não vão saber trabalhar em grupo.” 

Nem sempre lhe era possível acompanhar o desenvolvimento dos pequenos grupos de 

trabalho, fato que a impossibilitava de perceber o processo construído pelos alunos, que não 

necessariamente podia ser visto por meio do produto final apresentado à professora.  

Era solicitado no curso de formação Letra e Vida que a professora realizasse o 

trabalho considerando as necessidades pedagógicas individuais dos alunos, porém, essa 

exigência trazia muitas dificuldades quanto à disciplina, pois enquanto ocorria o 

acompanhamento de um determinado aluno, os demais ficavam sem atividade e criavam 

alternativas que geravam atitudes de indisciplina, como correr, brincar, brigar, jogar, bater o 

apagador na lousa próximo aos colegas etc.. 

O relato da professora Célia é elucidativo: 

“Isto é muito difícil dentro da sala de aula. Enquanto você está com uns 

poucos, os outros que já acabaram ficam bagunçando. É muito difícil, mas 

como diz que nada é impossível, a gente vai trabalhando. Um dos 

impedimentos é o número de crianças e a diferença entre os alunos, uns que 

já sabem e outros que não sabem. Na sala de aula é muito difícil. No reforço 

também acontece. Tem muitos, por exemplo, que podem não ler bem, mas  

já lêem alguma coisa. Aí ele atrapalha os outros. Eu peço, por exemplo, pra 

um aluno contar as letrinhas da palavra, enquanto ele pensa, os outros já 

respondem.” 

                                                      

33
 O curso Letra e Vida era um programa de formação continuada para aprofundamento profissional com o 

objetivo de abordar especificamente o ensino e a aprendizagem iniciais da leitura e da escrita, fundado 

na abordagem construtivista. Voltado para professores de 1ª a 4ª séries, o programa iniciou-se em 2003 

e manteve-se até 2007, no Estado de São Paulo, visando melhorar os resultados de alfabetização no 

sistema de ensino estadual.  

http://www.jornalbaixadasantista.com.br/conteudo/professores_letra_viva2008.asp
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O Construtivismo imposto por decisões verticalizadas – “Tudo o que era tradicional 

ficou prá trás” 

Na entrevista e durante as observações participantes a professora fazia duras críticas 

ao processo no qual as decisões são tomadas por outros, sem a participação de quem, de fato, 

as concretizaria. O curso “Letra e Vida” estabelecia regras, fundamentadas no 

Construtivismo, a serem rigorosamente seguidas pelos professores. A supervisora de ensino, 

cuja função oficial é dar apoio aos professores recuperadores, parecia exercer muito mais a 

função reguladora de modo a garantir a adesão irrestrita dos professores. 

“Depois veio o Letra e Vida. Aí não teve mais projeto, a gente tinha que 

aplicar o que nós aprendemos no curso. Aí tudo o que era tradicional ficou 

pra trás. Você tem que trabalhar mais alfabeto móvel, poesias, cantos, tipo 

uma recreação, até levar a criança à alfabetização. Agora, inclusive, a 

supervisora veio aí e me explicou que a sondagem tem que ser feita 

individual. Eu fazia a sondagem dos que têm mais dificuldade 

individualmente e dos outros em grupo. Ela não quer, tem que ser feito tudo 

individualmente, uns 3 ou 4 por dia, vendo o que eles conseguem ler, 

escrever, cada um. Ir anotando, tudo mais. Ela pegou no meu pé porque eu 

tava fazendo diferente. Outra coisa, por exemplo, eu tava trabalhando as 

musiquinhas com eles e tava tudo correto, lacunada, memorização, as 

palavras, listas das palavras, tudo certinho. A única coisa é que eu precisava 

mostrar as palavras e contar com eles quantos pedacinhos (as sílabas), 

quantas letras em cada palavrinha.” 

A comunicação entre a professora e os alunos era mediada pelas informações obtidas 

no curso de formação Letra e Vida. Era impressionante ver uma professora com tantos anos 

de experiência tendo que rever totalmente suas práticas pedagógicas em função de 

determinações oficiais, vendo-se obrigada a deixar “tudo o que era tradicional pra trás”, 

conforme seu relato. Era convocada a deixar para trás inclusive seus saberes, seus métodos, 

suas vivências, suas competências, suas possibilidades. 

Os estudos de Souza (2006a) sobre o crescimento dos cursos de formação contínua 

para professores têm denunciado uma tendência de atribuição direta da melhoria da qualidade 

da educação à formação docente. Essa autora registra a presença do argumento da 

incompetência, cujo cerne aponta a inabilidade dos professores como principal responsável 

pela baixa qualidade do sistema educacional. Tal concepção justificaria a oferta (optativa ou 

imposta – como no caso da escola pesquisada) dos cursos, seminários, encontros, conferências 

que teriam a tarefa de capacitar os agentes escolares, alcançando-se desse modo a melhoria da 

educação: 
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Essa linha de argumentação apontava a saída para superar o fracasso escolar 

e assim melhorar a qualidade da escola pública: oferecer cursos de formação 

continuada aos professores com vistas a sanar suas deficiências de formação 

inicial. Agora não seriam mais as crianças e suas famílias os culpados e 

incompetentes, mas sim os professores. Fazendo uma analogia, os cursos de 

educação continuada adquiriam um caráter compensatório, à semelhança dos 

antigos programas de educação compensatória dirigidos aos pré-escolares, 

nos anos 1970. (SOUZA, 2006a, p. 7) 

A professora Célia falava sobre o curso “Letra e Vida”, imposto como formação 

imprescindível a quem queria ser alfabetizador, explicando, quase com pesar, as novas 

técnicas didáticas a serem aplicadas em substituição às estratégias para alfabetização que ela 

tinha utilizado durante anos. 

As deliberações oficiais, bem como os documentos específicos da escola sobre o 

projeto de recuperação, indicavam que “deveriam ser oferecidas aos alunos oportunidades 

diversificadas de aprendizagem, por meio de metodologias e estratégias inovadoras”. Na 

prática escolar, verifiquei que as inovações apontadas pelo curso Letra e Vida não eram 

apropriadas pela professora, da qual eram espoliadas as competências de buscar suas próprias 

inovações didático-metodológicas. 

Saviani (2006) e Duarte (2006) trazem contribuições para essa análise quando 

discutem a respeito do abandono de características da escola tradicional, como a ênfase nos 

conteúdos e na disciplina, tidas, inapropriadamente, como perniciosas pelos adeptos da escola 

nova e de seus derivantes, como o Construtivismo. A esse respeito, vale citar dois trechos 

ilustrativos do pensamento desses autores que refutam, à luz das concepções da psicologia 

histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica, a máxima do aprender a aprender – 

explicitada, inclusive, no plano de metas da escola sobre a recuperação que diz “despertando-

lhe o desejo de aprender a aprender sempre”. Este lema tem se expandido como símbolo de 

atuação pedagógica inovadora e progressista, trazendo danos irreparáveis à educação 

brasileira, em especial aos filhos das classes populares que, além da miséria material, são 

submetidos à miséria intelectual pela negação ao acesso cultural. 

Para Saviani (2006): 

Se na pedagogia tradicional a iniciativa cabia ao professor, que era ao 

mesmo tempo o sujeito do processo, o elemento decisivo e decisório; se na 

pedagogia nova a iniciativa desloca-se para o aluno, situando-se o nervo da 

ação educativa na relação professor-aluno – portanto, relação interpessoal, 

intersubjetiva; na pedagogia tecnicista o elemento principal passa a ser a 

organização racional dos meios, ocupando professor e aluno posição 

secundária, relegados que são à condição de executantes de um processo 
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cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de 

especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais. [...] 

Na pedagogia tecnicista dir-se-ia que é o processo que define o que os 

professores e alunos devem fazer, e assim também quando e como o farão. 

(p.16-17) 

As concepções de Duarte (2006) corroboram a compreensão de que os ideários 

propagados pelo construtivismo em pedagogias que descaracterizam o papel do professor 

como alguém que detém algum saber a ser transmitido aos seus alunos e acabam por negar a 

próprio ato de ensinar, uma vez que “retiram da escola a tarefa de transmissão do 

conhecimento objetivo, a tarefa de possibilitar aos educandos o acesso à verdade” (p. 5). 

Célia referia-se por diversas vezes a terceiros como responsáveis por mudanças às 

quais os professores tinham de se submeter. As expressões “Eles querem que faça assim”, 

“Eles acharam melhor...” evidenciam a distância entre os que tomam as decisões e os que as 

efetivam: 

“Você sabe ensinar de um jeito e é obrigada a fazer de outro. Método fônico 
34

 seria melhor para algumas crianças. Tenho vontade de ensinar do jeito que 

aprendi, mas a escola tem outro jeito de pensar. Fazemos vários cursos, 

mostram até vídeo da escola da USP. Só que nos filmes, as salas têm poucas 

crianças. Aqui são 20 e de diferentes séries. A maioria é da 1
a
 série, tem 

alunos de 3
a
 e 4

a
. A atividade é a mesma. Uns têm 7 anos, outros têm 10. [...] 

Eu ainda não acredito nesse jeito de trabalhar, sem cartilha.” 

Sabia ensinar de um jeito e era obrigada a fazer de outro. Uma das principais 

concepções do Construtivismo enfoca a autonomia dos alunos na construção do 

conhecimento. Entretanto, de modo contraditório, é imposto aos professores, acabando por 

produzir a desconstrução do potencial do professor. A professora Célia, por diversas vezes 

menospreza seus saberes e sua competência, tentando substituir suas práticas para atuar de 

conformidade ao esperado no curso Letra e Vida – estratégia imposta que causa dilemas e 

contradições entre o que é estabelecido e a concretização possível na sala de aula. 

                                                      

34
 Os métodos fônicos também são conhecidos por métodos sintéticos ou fonéticos. Partem das letras 

(grafemas) e dos sons (fonemas) para formar, com elas, sílabas, palavras e depois frases. No principal 

modelo de Método Fônico utilizado pelos professores alfabetizadores, as crianças não pronunciam os 

nomes das letras, mas sim os seus sons. No método fônico, a alfabetização se dá através da associação 

entre símbolo e som. Para que a criança se torne capaz de decifrar milhares de palavras, ela aprende a 

reconhecer o som de cada letra. 
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Entretanto, Célia não está sozinha; é parte de um grande contingente de educadores 

que “pouco tem participado de instâncias de discussão do planejamento e da implantação de 

quaisquer das políticas educacionais”, conforme afirma Souza (2006, p. 237). 

Observa-se a ausência de mecanismos que considerem a experiência e a história 

profissional e política dos que fazem o cotidiano escolar. Alijados de sua condição de 

participantes, os professores veem-se descontentes, desvalorizados, sobrecarregados, 

desqualificados e, como consequência, descomprometidos com seu trabalho.   

A mesma contradição que supõe construção e vem por meio de imposição às 

professoras ocorria também na sala de aula em relação aos alunos. Em alguns momentos a 

autonomia, a iniciativa dos alunos diante das tarefas era valorizada; em outros, era duramente 

repreendida, instalando-se imediatamente a subalternidade dos alunos em relação à 

professora. 

Dividida entre o autoritarismo e o verbalismo da escola tradicional e o lema do 

“aprender a aprender” do construtivismo, que prega que não caberia à escola a transmissão do 

saber objetivo, a professora pende ora para um lado, ora para o outro. Ora mostra-se 

autoritária – riscando a tarefa da aluna que não atendeu exatamente às instruções dadas –, ora 

deixa os alunos à sua própria sorte, buscando por si mesmos as respostas aos questionamentos 

inerentes ao processo de alfabetização. 

Outra questão relevante diz respeito à autoridade da Ciência, tida como incontestável. 

A professora Célia apontava as diferenças entre o dia a dia escolar e a teoria ensinada nos 

cursos oferecidos para a formação dos professores, que ditavam o que e como deveria ser o 

ensino, ou modelos apresentados como o da escola de aplicação da USP. Fazia 

questionamentos sobre as diferentes realidades educacionais, apontando divergências em 

relação ao número de alunos, diversidade de séries e idades. O curso Letra e Vida ou o 

modelo da USP trazem para o cotidiano escolar a autoridade da cientificidade, encerram o 

discurso instituído. Afinal, “não é qualquer um que pode dizer qualquer coisa em qualquer 

lugar e em qualquer circunstância” (CHAUÍ, 1981, p.7). A valorização do discurso do saber 

imposto implicava quase necessariamente na desvalorização dos saberes da professora. 
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V.2.1.2 Compreensão a respeito dos outros envolvidos no processo de recuperação 

Os alunos pertencentes à classe de recuperação eram descritos como carentes. O 

preconceito ficava subjacente à caracterização destas crianças: 

“Eu já peguei turma da favela do Heliópolis, eu trabalhei com uma turma em 

que vinham alunos de uma favela de Diadema. Aqui também, muitos são da 

Dom Macário (favela). São crianças que só querem carinho.” 

 

“É difícil dizer exatamente qual o problema. A Wéli, por exemplo, é 

carência de carinho, amor, a gente percebe. Já o Mauro é excesso de carinho 

de pai e de mãe. É muito paparicado. O Wilton deve ter algum distúrbio, que 

a gente não vai diagnosticar porque não tá no alcance da gente, mas o Wilton 

é um problema psicológico. Ele lê, escreve é muito bom aluno. Não sei se é 

hiperativo.” 

Quando indaguei o motivo de Wilton frequentar a classe de recuperação, uma vez que 

escrevia a lia, a resposta de Célia agora deixava para trás a incerteza quanto ao diagnóstico e 

mostrava-se categórica:  

“Porque ele é hiperativo. Toda hora converso com ele. Pede desculpas. É 

cansativo? É cansativo, mas é o jeito de ajudar. Tanto é que depois ele vem 

me mostrar umas coisas que ele faz, que você fica bobo. Uma criança 

hiperativa não faz aquilo. Sei lá. É assim, uns são carentes, outros 

paparicados demais, outros hiperativos. Como nós temos um loirinho, o 

Daniel Silveira, ele realmente tem problema, já nasceu com qualquer coisa 

no cérebro, não sei bem. Ele escreve, faz as coisas direitinho, mas não passa 

daquilo, não raciocina. Conhece as letras. Ele fala sozinho, fala com o 

relógio. Quantas vezes ele fica falando: “Meio dia e um, meio dia e dois, já é 

meio dia e dez. É difícil.” 

Fiquei me perguntando se esta “fala com o relógio” não estaria ligada ao desejo de que 

a aula acabasse. Estaria o aluno contando os minutos para o final da aula de recuperação? 

Ao ser questionada, durante a entrevista, sobre o motivo dos alunos precisarem do 

reforço, a professora atribuiu a problemas médicos ou psicológicos. No decorrer da entrevista 

e nas conversas informais durante as observações participativas, Célia elencou como causas 

das dificuldades de aprendizagem dos alunos das classes de recuperação os seguintes motivos: 

carência de carinho, excesso de carinho, algum distúrbio, falta de raciocínio, hiperatividade, 

ter nascido com qualquer coisa no cérebro, ter tido problema gravíssimo quando nasceu, 

problemas de vista (oftalmológicos). 
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Todas essas alternativas apontam para concepções inatistas, medicalizantes, 

psicológicas ou biológicas em que o problema se localiza na criança, o que se põe como 

limitador de qualquer ação docente com o objetivo de gerar transformação. 

Para a professora Célia havia estrita ligação entre problemas psicológicos e a 

necessidade da recuperação. Os alunos participantes das classes de recuperação eram 

mencionados como “crianças de reforço” frequentemente na escola, tanto pela professora, 

como pelos outros alunos e funcionários da escola. Essa rotulação evidenciava uma conotação 

negativa e excludente. 

Algumas vezes a professora mostrava-se confusa quanto às causas dos problemas que 

remetiam os alunos à recuperação. Sua fala era contraditória, ora atribuindo a problemas 

biológicos ora afirmando que os alunos não tinham comprometimentos.  Disse durante a 

entrevista que a maioria dos alunos da sala de recuperação não tinha dificuldades de 

aprendizagem, atribuindo, veementemente, a necessidade da recuperação da maior parte dos 

alunos a problemas psicológicos ou familiares. 

A patologização dos fenômenos escolares, isto é, tornar patológico o que é 

pedagógico, tem sido amplamente discutido sob múltiplos enfoques de diferentes campos da 

ciência, como psicologia, medicina e educação por diversos autores, merecendo destaque o 

trabalho das pesquisadoras Maria Aparecida Moysés e Cecília Collares (1992, 1993, 1994, 

1997, 2001), que têm se dedicado desde a década de 1980 à contestação de que se tome por 

doença muitas das manifestações relativas a processos escolares, ou seja, o que ocorre dentro 

dos muros da escola deve ser compreendido de dentro da seara educacional, não do campo 

médico ou psicológico.  

Deslocar da área da educação para a saúde é prática que vem sendo adotada ao longo 

dos anos em relação aos alunos indicados para a recuperação. D‟Ávilla revelava essa intenção 

desde os idos de 1930. Entretanto, essa transferência de saberes, soluções e responsabilidades 

desonera a educação, delega a responsabilidade de encontrar recursos para o que é pedagógico 

na área da saúde, em especial na psicologia e na medicina e, o que é mais grave, destitui os 

educadores de suas competências, outorgando-lhes a posição de submissão aos especialistas 

tidos como capazes de descobrir os mistérios da aprendizagem.  

Esse processo desqualifica ao professor. Afinal, qual o sentido da profissão docente, se 

o problema estiver localizado na criança, tida por doente? 

A professora indicou dois motivos principais pelo qual os alunos encaminhados às 

classes de recuperação não poderiam aprender na classe regular: a grande quantidade de 

alunos por turma e a heterogeneidade nos grupos em relação ao processo de aprendizagem. 
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Entretanto, essas eram características também presentes nas classes de recuperação. Lidar 

com as diferenças, nesse sentido, parecia ser um desafio tanto para a sala regular, como para a 

turma de reforço. 

Quanto à adesão dos alunos à recuperação, a professora revelou: “Os alunos não 

gostam da recuperação, mas depois se acostumam”. A indisciplina e o desinteresse 

comprovavam no dia a dia escolar, o descontentamento das crianças em relação à 

recuperação. 

As relações entre a professora e os alunos eram afetadas diretamente pela disciplina e 

pela aprendizagem. As broncas, gritos, ironias, humilhações, em geral, ocorriam ou porque os 

alunos se mostravam indisciplinados ou porque não correspondiam ao esperado em termos de 

aprendizagem. Por várias vezes observei a professora gritando e batendo fortemente com a 

régua na carteira de quem não conseguia ler o que era solicitado ou não correspondia às 

instruções dadas. O registro transcrito abaixo serve como ilustração: 

Carla escreve uma palavra ao lado da outra, não uma abaixo da outra, como 

a professora havia solicitado. Célia risca tudo e manda escrever novamente 

em forma de listagem. Carla deita a cabeça na carteira e chora. Deste 

momento em diante não faz mais nenhuma tarefa. Na hora da saída ainda 

está triste. Me aproximo dela e pergunto o que aconteceu, mas ela não 

responde. Pergunto se é porque errou e ela indica com um gesto que não. 

Pergunto se é porque a professora riscou sua lição e ela balança a cabeça 

afirmativamente. O esforço da aluna não tinha sido considerado. A 

professora nem percebeu a aluna chorando.  

Célia utilizava as reprimendas como instrumentos de auxílio para que a aprendizagem 

ocorresse. O afeto se estabelecia fundamentado nas broncas. O discurso da professora dirigido 

a mim elucida sua convicção de que ameaças, broncas e punição redundariam em 

aprendizagem, bem como a associação que ela fazia entre chamar a atenção dos alunos e seu 

desempenho acadêmico:  

“Viu como foi bom eu ter brigado com elas? Brigar com vocês ajuda muito. 

Vocês precisam aprender! [...] Porque se você briga com a criança, fala mais 

alto, fica doida, mas é pro bem deles. Depois você explica e eles entendem.” 

 

Em outro dia, após insistir muito para que uma aluna lesse a palavra 

procurando corretamente (a aluna lia percurando), a professora disse: “Eu 

dei tanta bronca nela que serviu para melhorar. Agora ficou mais apegada a 

mim. Parece que ela tava precisando que alguém lhe desse bronca”. 
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Em outros momentos, a professora parecia estar em conflito entre o carinho e a rigidez 

no trato com os alunos: 

“É como disse o professor lá do curso (Letra e Vida), tem aquele que 

aprende no ouvir, vendo e outro no contato, no pegar, no toque. Aqui a 

maioria é assim, ce dá uma palavra a mais, uma atenção a mais, um toque, 

um lápis, mas com firmeza, ce vê eles mostrar serviço pra você, um 

conteúdo diferente. É como aquela menininha que tava sentada ali, a Paula. 

Ela tem problema psicológico, o maior problema dela é carência. Ela fez 

todas as lições lá comigo. Tem dificuldade? Tem, ela ta alfabética ainda, na 

3
a
 série. Ela precisa do quê? Antes ela virava o rosto quando eu pedia um 

beijo, hoje ela dá. Então se o professor não tem essa aproximação do aluno, 

eu não sei. Eu dou bronca, mas tenho jeito de conversar, de brincar com eles. 

Eu acho isso, ou melhor, eu tenho certeza que esse modo de levar é difícil, 

mas dá certo.” 

O não cumprimento de tarefas, as brincadeiras em sala de aula na hora da lição, as 

fugas e as manifestações de alegria ao término da aula de reforço são alguns dos indicadores 

de indisciplina, apontados pela professora. A distinção clara entre brincadeira e trabalho é 

apontada como definitiva pela professora: “Eu já disse que você tem das 8:30h às 11:30h pra 

brincar. Aqui é pra trabalhar, nada de brincadeira”. 

A compreensão da indisciplina como resposta à aridez dos processos escolares, bem 

como os prejuízos causados pela cisão entre o brincar e o aprender, identificados claramente 

no cotidiano escolar pesquisado, tem sido objetos de estudo de vários pesquisadores da 

psicologia e educação (AQUINO, 1996; FRELLER, 2001; SOUZA, 2004).  

Muitas vezes os alunos usavam os materiais escolares para criar brincadeiras e eram 

repreendidos por brincar com os objetos que deveriam ser usados para aprender (lápis, 

borracha, blocos lógicos). Com compreender isso? Será que essa era uma artimanha para 

aliviar-se um pouco, diante do fardo de confrontar-se com o seu “não saber”? 

Certo saudosismo em relação aos tempos de outrora foi outra questão enfatizada no 

depoimento da professora, especialmente quando falava sobre as diferenças entre “os alunos 

de hoje e os de antigamente”. Afirmou:  

“As crianças de hoje não têm estímulo como nós tivemos pra escola. Mesmo 

na sala de aula eles ficam perguntando: „Tá na hora? Vai dar o sinal?‟ [...] 

Entende, elas não têm aquele estímulo, aquela tranqüilidade. Ninguém passa 

pra eles que a escola é uma coisa boa. Eu sempre costumava dizer pra eles 

que a escola é um mal necessário, mas que a gente tinha que enfrentar, 

principalmente hoje. O que precisa é você dinamizar a sua aula, parar um 

pouquinho, deixar eles contarem o que eles querem, conversar um pouco. 

Vai de você ter aquele jogo de cintura. Não indisciplina como algumas 
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pessoas confundem. Sentadinhos, um de cada vez, então você pode contar o 

que quiser hoje, fazer um tempinho de bate papo com eles. Mas eles não têm 

aquele estímulo aquela vontade, aquela energia que até uns bons anos atrás 

eu via nas crianças.” 

Importante lembrar que as fugas dos alunos eram tidas como provas de que eles não 

queriam aprender ou estudar, desconsiderando-se outras razões e implicações. Segundo a 

professora, a desvalorização da escola pelas famílias dos alunos era responsável pelo 

rebaixamento na aprendizagem: “Ninguém passou prá eles que a escola é boa”. Embora ela 

estivesse se referindo à família, poderíamos completar: ninguém, nem mesmo a escola lhes 

fez compreender o valor da escola. Revela-se com evidência a contradição na fala da 

professora que aponta a escola como “um mal necessário” e espera que transmitam à criança 

que a escola é “uma coisa boa”. 

Essas diferenças em relação ao interesse dos alunos são, novamente, explicadas por ela 

em função das mudanças ocorridas nas relações entre a família e a escola com o passar do 

tempo, atribuindo os problemas à falta de acompanhamento dos pais. 

“Não sei se é porque eu faço comparação com outros anos que era o mínimo 

que não conseguia aprender. Hoje a leva é muito grande. Aumentou muito. 

Eu tive em 93, na 4
a
 série, um aluno, só um aluno que não aprendeu. Ele não 

aprendeu a compor um texto, mas sabia escrever. Foi encaminhado pro 

Senac. Tinha um raciocínio excelente, sabia matemática. Tinha 14 anos, a 

mãe ajudava, acompanhava. A gente tinha no máximo 5 alunos que tinham 

dificuldade. Hoje são muitos. [...] Mais uma vez é falta da mãe sentar junto, 

falta de acompanhamento. Eu bato nesta tecla porque acho que o problema 

está aí. Quando eu comecei, nós tínhamos alunos problemas, menos do que 

hoje como eu disse, mas tínhamos. A gente chamava os pais, conversava e 

eles te atendiam, davam todo apoio, ajudavam.” 

A correlação entre problemas familiares e a necessidade da classe de reforço, pode ser 

corroborada por algumas frases reveladoras das concepções da professora a respeito dos pais 

dos alunos: 

“A família é tudo. Se a família não ajuda, a criança não vai em frente.” 

 

“O nosso problema não é trabalhar com a criança, é trabalhar com os pais.” 

 

“É triste, né? O problema são as famílias. Alguns daqui, ninguém da família 

aprende.”  

 

“Penso que a família é tudo, embora eles não queiram que a gente fale na 

família. No curso a gente aprende que a gente tem que dar conta e acabou, 
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independente da família. E não é bem assim, porque os alunos que você 

chama os pais, os pais são compreensivos, cooperam com você, os alunos 

deslancham. Em 2000 eu estava aqui dando aula na 1
a
 série. Eu tinha uma 

menininha que se jogava no chão. Eu tinha dado aula pra irmã, que estava na 

3
a
 série. Então, chamei a irmã e perguntei o que estava acontecendo com ela. 

A irmã da 5
a
 série, começou a ajudar, mas não adiantou muito. Aí ela pediu 

pra assistir as aulas do reforço junto com a irmã. Ela assistiu aula por 15 

dias, em agosto, nunca esqueço, a menina escreveu tudo e dali não parou 

mais. Esse caso sempre é um espelho pra mim, essa atitude de carinho e 

atenção da irmã. A mãe trabalhava o dia todo e ela precisava de carinho. É o 

que eu te falo você chama a família, o pai e a mãe conversam, dão atenção, a 

criança deslancha. Tem outros casos que não posso falar, porque não são da 

minha classe. Mas você vê a diferença. É maravilhoso. Tivemos um caso 

aqui nesse ano de 1
a
 série, igualzinho. O professor tava comprometido, 

chamou a mãe não resolveu, chamou o pai, resolveu tudo. A menina, oh, 

deslanchou. Ela tava necessitando chamar a atenção, pronto, deslanchou.” 

 

“Essa abertura que foi dada pra família ficou pior. A família não se abriu pra 

escola, só pra reclamar, só pras suas razões, não pra cooperar. É muito triste 

tantos alunos com dificuldade e sem apoio das famílias. Família que nem 

disciplina tem. No nosso tempo também tinha problema de indisciplina, só 

que os pais falavam: „deixe que eu controlo meu filho‟. Hoje não. É uma 

falta de orientação.” 

A professora não fez qualquer associação a mudanças em políticas públicas, às 

condições em que a aprendizagem se dá, ou a qualquer outra instância educacional, 

pedagógica, econômica ou política que tenha relação com o aumento do número de alunos 

que não aprendem. 

Minha convivência na escola indicou que, apesar de todos os avanços no 

conhecimento produzido tanto na educação, como na psicologia, os problemas escolares – 

razão da existência da classe de recuperação – ainda são atribuídos à criança ou à família, o 

que se torna barreira na busca de alternativas de transformação. 

O espaço das classes de recuperação configurava-se muito mais como um lugar de 

impossibilidades do que de possibilidades. “Esse não tem jeito” era uma frase recorrente nos 

discursos da professora, referindo-se aos alunos que não correspondiam ao esperado, em 

termos de aprendizagem.  A expressão soava como desistência tanto da professora como dos 

alunos. 

Em certa ocasião, Célia comparou o esforço dos alunos de reforço ao de um aluno 

cadeirante. Essa comparação pode provocar alguns questionamentos: quais os atributos que 

estes alunos têm em comum? Estão presos? Sem chance de mobilidade? São dependentes? 

São desafios para a professora? Têm incapacidade inata? 
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Outro elemento importante para o desenvolvimento escolar dos alunos das classes de 

recuperação era a falta de interação entre as professoras da sala de recuperação e a da sala 

regular. Certo dia, a professora comentou comigo sobre um aluno que havia saído da 

recuperação, lhe perguntei por que e sua resposta foi:  

“Para mim, deveria continuar, mas a mãe acha que eu sou muito brava e 

trocaram ele de professora (continua na minha lista, mas frequenta a outra 

sala). A outra acha que ele está silábico-alfabético. Eu acho que ele está pré-

silábico. Cada professora entende do seu jeito. Eu sou rígida! Pra sair do 

reforço tem que estar muito bom.” 

Parecia haver muitas divergências entre as professoras de sala regular e a professora de 

reforço. Célia fez várias críticas às professoras regulares, atribuindo a elas a responsabilidade 

de trabalhar mais intensamente com algumas crianças que nem precisariam estar na sala de 

reforço. Em seu discurso havia várias queixas em relação às professoras dos alunos de reforço 

nas classes regulares, especialmente quanto ao descompromisso e à falta de conscientização 

de sua função em relação à aprendizagem. O distanciamento entre as professoras de salas 

regulares e as de reforço levava a discordâncias e discrepâncias quanto às interpretações e 

critérios da sondagem, produzindo implicações diretas na vida escolar das crianças.  

“Agora, no ano que vem a professora faz novamente a sondagem. Se achar 

que tem que continuar, eles mandam. Mas aí já mandam pra turma de 3
a
 e 4

a
 

série, que já estão alfabéticos. Que não seria o certo. As instruções que a 

gente recebe é que esses alunos não deveriam voltar, a professora tinha que 

trabalhar na sala de aula e mandar pro reforço só os que precisam mesmo.” 

Interessante que o critério para a inclusão ou retirada da criança da classe de 

recuperação era considerado subjetivo pela professora: “Cada professora entende do seu 

jeito”. Como pautar uma decisão tão importante por um critério tão pessoal? 

V.2.1.3 Compreensão de si própria e de seu trabalho 

Embora desejasse ser professora desde a infância, Célia só pode efetivar seu desejo de 

preparar-se e dedicar-se ao magistério em 1985, em função de questões familiares como o 

desejo do marido de que ela se dedicasse integralmente aos cuidados da família, após o 



EM BUSCA DO SENTIDO...  158 

nascimento das filhas. Quando voltou a exercer a profissão, trabalhou como professora 

eventual, lecionou em 3ªs e 4ªs séries, aposentou-se e retornou em 2002, a convite da diretora, 

para trabalhar nas classes de recuperação. Retratou os percalços da profissão, mas salientando 

sempre o gosto pelo trabalho na escola. “É a minha vida”, dizia ela. Contou sobre o processo 

de escolha para lecionar na sala de recuperação, informando que a cada semestre era feita 

nova atribuição de aulas e o candidato deveria apresentar um projeto.  

Não obstante, apesar de manifestar o gosto pela profissão docente, comumente havia 

ênfase nas respostas da professora a respeito da falta de autonomia diante das novas 

metodologias impostas pela escola.  

“Eu pequei aí, entende, nesse semestre eu falava pra eles, mas não da forma 

como ela me explicou (referindo-se à supervisora de ensino). Achei que foi 

um aprendizado a mais pra mim, né? Que nem te falo, errar todo mundo erra. 

Eles não querem sílabas, eles querem alfabeto todo dia, querem que eles 

aprendam através de textos e de palavras. Honestamente, nem no curso 

ninguém me falou que eu podia ir soletrando pra eles. No entanto, ela me 

mostrou que eu deveria ter feito assim. Eu disse a ela „Você me desculpa, 

mas da forma como foi ensinado pra nós eu não podia ficar soletrando, eles 

têm que procurar por eles‟. Aí eu entendi que eu tenho mesmo que mostrar 

pra eles, branco no preto, isso foi uma falha minha. Mas, do contrário, a 

memorização deles é rápida.” 

As expressões revelavam a culpa da professora por não ter cumprido na íntegra as 

orientações transmitidas no curso Letra e Vida. Sofreu reprimendas da supervisora de ensino e 

desculpou-se insistentemente. Como devolver a esta professora suas potencialidades roubadas 

pelos discursos oficiais? O senso de incapacidade e impotência certamente se punham como 

obstáculos em uma sala de aula na qual os alunos também se viam como incompetentes e 

incapazes. Falava insistentemente a respeito de seu esforço e dedicação com os alunos de 

recuperação. 

Entretanto, o cansaço da professora era visível durante e especialmente no final das 

aulas de reforço. Algumas vezes se mostrava cansada antes mesmo de iniciá-las.. Cabe 

considerar que ela tinha lecionado durante toda a manhã quando as classes de recuperação se 

iniciavam. Ansiava pelo término da aula de recuperação do mesmo modo que os alunos. Certo 

dia fez sinal de prece em agradecimento a Deus quando o sinal tocou. Em outra ocasião, um 

aluno lhe perguntou se no dia seguinte haveria aula de recuperação e a professora respondeu: 

“Graças a Deus, não”. 
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Sua frustração e impotência diante dos alunos que careciam da recuperação eram 

perceptíveis tanto nas observações feitas na escola, como nas revelações, quase confidentes, 

durante a entrevista:  

“Minha vontade é ver eles melhorarem. [...] Queria que todos saíssem 

alfabéticos.”  

 

“Eliel, você lembra o que a Maria, coordenadora, disse? Você já tem 9 anos 

e nada! É preciso ter vontade, não adianta a professora se sacrificar se você 

não tem vontade.” 

Mesmo quando os avanços na aprendizagem dos alunos eram apontados pela 

pesquisadora, a professora não considerava méritos seus. Na entrevista com Célia solicitei que 

falasse sobre as principais conquistas que via numa sala de reforço e sua resposta foi:  

“Eu, honestamente, enxergo muito pouco das conquistas na sala de reforço. 

[...] Eu penso que eles não avançaram nada.” 

A máxima querer é poder, que aparecia direta e indiretamente no discurso da 

professora e que foi repetida na entrevista coletiva pelos próprios alunos, parecia aplicar-se 

somente a estes. Afinal, o desejo intenso de ensinar demonstrado pela professora não bastava 

para gerar ensino. Parecia encurralada entre o que desejava e o que realmente podia fazer, 

entre a vitória e a frustração, entre as possibilidades e os obstáculos (GENTILLI e 

ALENCAR, 2001). 

Em duas ocasiões a professora Célia mencionou a palavra nó, uma referindo-se a um 

aluno de recuperação que não aprendia. O registro de observação transcrito abaixo é 

ilustrativo a este respeito: 

Eliel consegue  ler algumas palavras  com bastante dificuldade. A professora 

diz: “Tá vendo como você já está memorizando?”. O garoto “lê” (diz a frase 

da música que decorou. Quase nem olha pra o papel). A profa. diz: “Tá 

vendo? Você já está melhorando. Só falta soltar esse nó aí de dentro” (aperta 

levemente o peito do garoto). Um outro aluno que está sentado perto de Eliel 

diz: “Solte seu coração para aprender!”. 

Em outro momento referiu-se ao seu nó na garganta, fruto de angústia por não 

conseguir ensinar um aluno. Comentando comigo a respeito da dificuldade de um dos alunos 
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Célia disse: “Tá vendo? Isso é que me frustra! Dá um nó aqui dentro. Ele tem 10 anos, está na 

3
a
 série e não escreve nada!”  

Nós em alunos e professora; como desatá-los? Emílio (2008) pode auxiliar na 

compreensão das contradições e angústias sentidas pela professora Célia quando discute o 

significado dos vínculos interpessoais como laços e ligações, mas também como nós, como o 

que nos amarra, o que é difícil desfazer. Estaria sentindo-se, semelhantemente aos alunos, 

amarrada por suas impossibilidades? Os alunos sentindo-se impossibilitados de aprender e a 

professora, impossibilitada de ensinar. Nó na garganta também indica vontade de chorar, 

tristeza contida. A frustração e angústia embaçando o olhar. 

A professora Célia, certa manhã, confidenciou a mim o sentimento de vazio que a 

invadia no final do ano. Sua expressão verbal vinha acompanhada de um olhar triste e 

desesperançoso. 

“É um vazio, eu me sinto vazia. Apesar da supervisora ter acompanhado eles 

neste semestre e achar que eles avançaram. As professoras também disseram 

que eles avançaram um pouco. Eu penso naqueles que não avançaram nada. 

Me dá um vazio porque eu queria que todos tivessem alfabéticos.” 

Será porque se desgastou muito e não via resultados? Estaria vazia de esperanças de 

conseguir ensinar alguns daqueles alunos? Vazia de expectativas sobre mudanças no percurso 

escolar de algumas crianças? Teria havido um esvaziamento de sentido de sua profissão 

docente?  Isso parece ser fundamental para nossa aproximação ao sentido por ela atribuído à 

classe de recuperação.  

Em busca de compreensão do sentido dado pela professora ao seu trabalho, cabe 

considerar a definição de trabalho proposta por Leontiev (2004), fundamentada nos conceitos 

de Marx (1971) e Engels (1979) como sendo uma atividade originariamente social, que 

pressupõe a cooperação entre indivíduos e que é realizada a partir da relação com o outro, na 

qual cada um faz sua parte e todos usufruem do resultado final, sem o que as ações realizadas 

perdem o sentido. Se os esforços da professora para ensinar não produzem aprendizagem, seu 

trabalho fica desprovido de sentido e injustificado. O vazio instaura-se. 

Uma das colocações de Mercado (1987) a respeito da pesquisa etnográfica é que é tão 

importante buscar contradições quanto buscar coerências internas nos dados. 

Conviver com as pessoas daquela escola foi uma experiência riquíssima para mim, 

mas algo, em especial provocou uma reviravolta em meus conceitos sobre as relações 

escolares: compreender os sentimentos vividos pelas professoras. Meu olhar sobre aquelas 
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mulheres foi sendo modificado a cada encontro com as classes. Seus medos, seus desejos, as 

cobranças a que eram submetidas, sua impotência, seus sorrisos, seus gritos, suas culpas, a 

acomodação, a indignação, os olhos marejados quando falavam dos que não aprendiam, o 

olhar revoltado diante das incoerências de suas condições de trabalho e dos discursos oficiais. 

Aparentes incoerências, contradições que passaram a ser vistas como elementos 

complementares diante das dificuldades do cotidiano. 

A professora gritava com os alunos, mas também se angustiava por não conseguir 

ensiná-los. Dava graças quando a aula acabava, mas também não conseguia afastar-se a 

escola. Em alguns momentos, mostrava-se muito afetuosa com as crianças, referindo-se a elas 

com palavras carinhosas; em outras ocasiões, humilhava, usava ironia e as ofendia. Dizia 

considerar importante deixar os alunos falarem sobre si e sobre seus problemas, mas 

constantemente fazia exigência de silêncio absoluto na sala de aula. Era uma professora 

experiente, mas mostrava-se insegura e impotente diante das novas técnicas pedagógicas. 

Afirmava que os alunos não aprendiam porque não queriam, valendo-se do mote querer é 

poder, mas não conseguia aplicar esta mesma lógica ao seu processo de ensino, pois, apesar 

de querer ensinar os alunos, não conseguia resultados como desejava. 

A convivência com estes alunos e professoras de recuperação sugeria que o olhar de 

ambos, ironicamente, precisava ser recuperado, pois parecia embotado, opaco quanto a 

vislumbrar potenciais para aprendizagem. Olhares contaminados pela impossibilidade. 

Crianças que ficam na escola só vendo os outros aprenderem, meros espectadores da 

aprendizagem. Professoras não conseguindo ver nem os indícios de desenvolvimento 

resultantes da aprendizagem de seus alunos. Sem conseguir perceber resultados de seu árduo 

trabalho. 

Era preciso ajudá-los a tirarem as vendas. Por diversas vezes eu ocupei este lugar, 

daquele de tenta fazer o outro ver, do que descobre o véu, possibilitando a entrada de alguma 

claridade sobre os processos de escolarização. Porém, antes de ajudar o outro a ver é preciso 

olhar o outro, vê-lo como ele é. A cada encontro com os atores daquela escola eu era 

desafiada a despir meu olhar do que eu queria ver, do que eu supunha ver. Simplesmente era 

provocada a olhar o outro e vê-lo. Esse foi o meu maior desafio durante a trajetória de 

pesquisa, tanto no campo como depois, na análise do que eu havia visto na escola.  
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V.2.2 O sentido da recuperação para a professora Ana 

V.2.2.1 Compreensão sobre a recuperação 

Uma importante diferença entre as entrevistas das duas professoras diz respeito à 

clareza quanto à implicação das políticas públicas e suas incoerências na concretização diante 

do cotidiano escolar. Somente a professora Ana fazia referências diretas às medidas oficiais 

como elementos fundamentais para a análise das classes de recuperação. Diferente da 

professora Célia, Ana criticava veementemente o modo como as políticas públicas são 

implantadas, em especial quanto à sua descontinuidade: 

“Quando o professor está se habituando, eles querem acabar. Ouvi que a 

Progressão Continuada vai acabar. O novo governador que vai entrar agora, 

vai colocar dois professores na 1
a
 série e implantar o fundamental de 9 anos.  

Muda tudo, toda hora, é tudo muito jogado.” 

Engrossando fileiras de outros indignados, o discurso dessa professora denunciava, 

numa tentativa de desmascaramento, as inverdades propagadas nos discursos oficiais, que 

“não conseguem esconder o abismo entre o que o poder público alardeia [...] e o que oferece 

em matéria de serviços educacionais” (PATTO, 2005, p.60): 

“Os professores tiveram a capacitação do curso Letra e Vida. O governo fala 

que todo professor tem pedagogia, mas não tem, não é verdade. Só os 

efetivos tiveram de graça, os outros têm que pagar. A maioria não é efetivo. 

Os  ACT – Admitido por Contrato Temporário, não tiveram o direito de 

fazer a faculdade. Agora chama OFA – Ocupante de Função Atividade. 

Agora sou OFA (rindo).” 

Para Saviani, a compreensão dos problemas escolares de alunos das camadas 

populares tem implicado redobrados esforços por parte dos responsáveis pelo ensino e por 

parte dos professores, de modo mais direto, sem, entretanto, encontrar respaldo nas políticas 

públicas, visto que as condições em que estas se efetivam conduzem a direções contrárias aos 

propósitos oficialmente anunciados. 

O que ocorre, geralmente, é que as condições de trabalho, o próprio modelo 

que impregna a atividade de ensino, as exigências e expectativas a que são 
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submetidos os professores e alunos, tudo isso faz com que o próprio 

professor tenda a cuidar mais daqueles que têm mais facilidade, deixando à 

margem aqueles que têm mais dificuldade. E é assim que nós acabamos, 

como professores, no interior da sala de aula, reforçando a discriminação e 

sendo politicamente reacionários. (SAVIANI. 2006, p. 56) 

A Progressão Continuada foi outro tema recorrente na entrevista com Ana, atribuindo, 

em grande parte, a esta política os baixos resultados em termos de aprendizagem, que se 

mostravam como justificativas à necessidade de classes de recuperação. 

“Sobre a Progressão Continuada, é muito difícil... Já vi professores falarem 

que a Progressão Continuada foi uma injustiça social. Em alguns casos pra 

aquele aluno comprometido é um desestímulo. O aluno esforçado, que rala, 

passa e o que não se esforça passa do mesmo jeito. Já tive caso de professor 

que houve a reprovação, vinha na escola no mês de janeiro não fazia nada e 

passava. Tive uma colega que aconteceu isso com uma aluna e no ano 

seguinte ela veio gozando da professora, querendo dizer: „Viu, como passei? 

Estou na 5
a
 série‟. A professora disse que tinha vontade de chegar em casa e 

rasgar o diploma. É muito angustiante. Ralei o ano inteiro tentando fazer 

com que a menina aprendesse. Não aprendeu. Veio na escola no mês de 

janeiro e ainda veio jogar na minha cara que passou. É um desestimulo para 

o professor. [...] A reprovação deveria ser na 1
a
 não na 4

a
 como é na 

Progressão Continuada. Da 2
a
 em diante, já fica mais difícil, ele vai passando 

com as mesmas dificuldades. Se vai continuar a Progressão Continuada a 

reprovação deveria ser na 1
a
 série.” 

A verticalização nas decisões, desconsiderando os protagonistas da educação, tema ao 

qual as duas professoras fizeram alusão, imprimia ao relato de Ana quase um tom de revolta: 

“Eles põem as políticas, não conversam com os professores, não querem 

saber o que o professor pensa. Não preparam o professor para essa nova 

política... Decide lá e cumpre aqui. Precisava ouvir mais quem vai fazer o 

que eles decidem.” 

Dentre as dificuldades encontradas nas classes de recuperação, a professora apontou 

como principais: a heterogeneidade em termos da fase em que os alunos se encontravam no 

processo de alfabetização e a indisciplina. 

Para Ana uma era posta como decorrência da outra. A diversificação nas dificuldades 

apresentadas pelos alunos em relação à aprendizagem, as diferentes idades, os diferentes 

motivos para estar na classe de recuperação fundamentam a orientação recebida nos 

treinamentos e cursos de formação oficiais sobre as estratégias de acompanhamento 
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individualizado ao processo de alfabetização dos alunos, o que, segundo a professora, 

resultava em indisciplina. 

Era prática da professora Ana ir chamando os alunos individualmente à sua mesa para 

ajudá-los no processo de leitura e escrita. À medida que a criança conseguia ler o que tinha 

escrito (muitas vezes ainda omitindo e trocando letras), a professora reescrevia corretamente 

embaixo da escrita dos alunos. Isso demandava muito tempo e o restante da classe ficava 

ocioso, o que favorecia a indisciplina. Alguns faziam lições, mas a maioria brigava, brincava, 

gritava, cantava. O trecho de um dos meus registros sobre as observações ilustra esta situação: 

Um panorama da sala: alguns escrevem na lousa, uma aluna passa baton, 

alguns jogam o lápis um no outro, outros brigam, dois alunos jogam bola de 

papel. [...] A professora passa mais de dez minutos dando um “sermão” 

sobre a importância do esforço e colaboração deles, uma vez que ela está 

fazendo sua parte. Só então começa a aula. Enquanto ela explica a tarefa... 

Uma aluna joga o estojo para cima, pega e continua jogando, outro chupa 

pirulito, três alunos escrevem na lousa. A professora novamente chama a 

atenção, mas as crianças não atendem. 

Ana revelou ter clareza de que a indisciplina era, em grande parte, consequência de ter 

que trabalhar individualmente com alguns alunos, entretanto, não sabia como fazer de outro 

modo ou buscar uma alternativa, considerando que no curso de formação era orientada a dar 

atendimento individualizado. Mais uma vez se vislumbra a impossibilidade de concretização 

no cotidiano escolar das medidas impostas oficialmente. 

Ana atribuía a indisciplina a três fatores: 

“Uma parte é por causa da minha dificuldade de atender a todos. Outro 

ponto é que eles já estão cansados. Ficam mais uma hora, acabam ficando 

cinco horas sentados na escola. Outra dificuldade é da própria criança, que 

não está conseguindo, por uma série de motivos. Como ela não consegue 

fazer, ela resolve fazer outra coisa que ela domine.”   

Para essa professora, parecia configurar-se um círculo vicioso, ou seja, como o aluno 

não consegue aprender, passa a ter atitudes de indisciplina. Indisciplinado, não cumpre as 

tarefas propostas, sem o que não consegue aprender. 

Smolka (1989) tem confirmado tal concepção em seus estudos uma vez que, como a 

escrita é apresentada aos alunos como mera habilidade motora, prescinde de sentido e produz 

indisciplina. 
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Como não serve para coisa alguma – não tem utilidade, não tem sentido, não 

traz prazer – as crianças ensaiam fazer e falar sobre outras coisas na escola. 

Mas isso subverte a ordem, descontrola o sistema. Assim sendo, imobiliza-se 

e cala-se as crianças nos devidos lugares e prossegue-se à alfabetização 

como se nada ocorresse. [...] Daí surge o inescapável círculo vicioso: são 

altamente indisciplinados porque são fracos; são fracos porque são altamente 

indisciplinados. ( p. 44) 

O tempo de duração das aulas também foi considerado elemento importante para a 

avaliação das classes de recuperação, segundo a professora Ana: 

“Acho que uma hora á muito pouco pra gente conseguir os resultados. Até 

porque não é uma hora, é menos. Até a gente entrar, sentar, as crianças 

acalmarem. Não dá pra atender todo mundo. Se fosse pelo menos 1h30 já 

ajudaria, ainda que fosse duas vezes, não três, como é.” 

Tanto a professora Ana como a professora Célia e também a professora coordenadora 

pedagógica e a diretora indicaram que o tempo reservado p/ a recuperação era escasso. No 

entanto, pude observar que muitas vezes o tempo não era utilizado de modo proveitoso. 

A professora Ana, em especial, tinha muitas dificuldades para iniciar a aula. Algumas 

vezes demorou 20 ou 30 minutos solicitando que os alunos se sentassem, parassem de 

conversar ou de correr. Parecia não haver aproveitamento do tempo, o que diminuía ainda 

mais as chances de que a aprendizagem, de fato, ocorresse no espaço da recuperação. 

Quanto à metodologia utilizada na classe de recuperação, Ana fazia menção à 

valorização dada pelo curso de capacitação à aproximação da realidade dos alunos, no 

planejamento das atividades. Era tido como fundamental trazer desafios variados aos alunos, 

considerando seus diferentes graus de aprendizagem, especialmente quanto à alfabetização. O 

tema seria o mesmo, mas as exigências deveriam ser ajustadas às possibilidades e 

necessidades de cada aluno. 

A concretização disso, no entanto, revelava impossibilidades e contradições. Em 

algumas das atividades propostas não havia qualquer aproximação à realidade social dos 

alunos nem tampouco adequação aos diferentes graus de aprendizagem. 

Os descompassos entre este discurso e as práticas de sala de aula evidenciavam-se em 

propostas de atividades, como as  citadas: “O aniversário dos meus sonhos”, “Carta ao papai 

Noel pedindo o presente de Natal” ou “Canções de ninar”. Temas que pareciam distantes da 

realidade social, cultural e econômica da maioria dos alunos das classes de recuperação e que 

podiam ser tidos como justificativas para a indisciplina e desinteresse.  
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Quanto aos critérios utilizados para ingresso na classe de recuperação, a professora 

Ana mencionava a sondagem com os alunos, apoiada nas fases de alfabetização propostas por 

Emília Ferreiro (2001), citando o curso Letra e Vida e sua fundamentação no Construtivismo 

como orientação a respeito dos parâmetros para entrada e saída das classes de recuperação.  

Uma das instruções também recebidas neste curso dizia respeito ao apoio mútuo entre 

os alunos, isto é, o trabalho com pares. Ana compreendia a ajuda mútua entre os alunos como 

valorosa no processo de aprendizagem. 

“À tarde foi mais gratificante, houve interação entre os alunos se ajudando e 

comigo. Essa foi a maior conquista, o companheirismo, a solidariedade 

deles. São mais críticos, perguntam, questionam.” 

No entanto, o conceito de Vigotski (2007) sobre parceria entre os alunos de modo que 

haja ajuda de pares mais hábeis, que se encontram em Zona de Desenvolvimento Real diante 

de determinado conteúdo a ser aprendido, distanciava-se do que ocorria várias vezes na sala 

de recuperação, onde alunos copiavam lições incorretas dos colegas sem que isso sequer fosse 

visto pela professora. Apesar de ressaltar a importância do apoio de colegas e da professora, o 

termo “deslanchar” também foi utilizado pela professora Ana. 

Por outro lado, pude presenciar atividades coletivas de escrita produtivas e bem 

orientadas por essa professora. Quando elaboraram textos coletivos, com a participação 

intensa dos alunos, a professora trabalhava com muita paciência, esperando as respostas e 

coordenando as duplas de alunos na construção dos textos. A classe produzia indisciplina, 

mas, às vezes, também produzia aprendizagem! 

Bastante curioso e crucial para a compreensão do sentido na entrevista foi o fato de a 

professora Ana ter sugerido como estratégia para a melhoria do reforço escolar exatamente o 

desmantelamento desta sala. Segundo ela, deveria haver menor número de alunos que na 

classe regular, professoras com experiência e habilidade em alfabetização, além de mais 

parceria com os pais para a motivação dos alunos. Cumpridas essas exigências, não haveria 

necessidade de sala de recuperação. “Acho que se todos os professores estivessem mais 

capacitados, não precisaria da sala de reforço.” 

Essa afirmação de Ana nos dá indicadores do sentido de seu trabalho enquanto 

professora recuperadora. Uma relação com o trabalho docente cuja existência só se justificava 

devido a incompetências e descompromissos do Estado e dos educadores. Para ela, o reforço 

feito na própria sala regular, chamado também de recuperação contínua, deveria ser 

entendido como parte essencial do processo de ensino e aprendizagem, não como algo à parte. 
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“Uma sala com menos alunos pra aprender melhor. Uma sala regular com 20 

alunos e um reforço dentro do próprio período, com professora que tenha 

experiência em alfabetização. Outra coisa, seria um trabalho mais 

diversificado, mais conversas com os pais, em parceria, para motivar mais 

essas crianças.” 

V.2.2.2 Compreensão a respeito dos outros envolvidos no processo de recuperação 

A professora Ana dava constantes “sermões” aos alunos sobre a importância do 

esforço deles para aprenderem. Cobrava que fizessem a parte deles, verbalizando 

constantemente que ela estava fazendo a sua parte e que sem o empenho deles a aprendizagem 

não ocorreria.  

Por outro lado, admitia que os alunos estavam muito cansados quando iam para a 

classe de recuperação, o que em seu entender era fator contributivo para o desinteresse e a 

indisciplina na sala. Durante as observações, verifiquei a valorização do esforço dos alunos e 

elogios que ela fazia a eles à medida que iam vencendo os desafios propostos.   

Concebia que para alguns alunos a recuperação era oportunidade de aprender e, para 

outros, poderia ser uma prevenção a dificuldades futuras, porém, deu ênfase a alunos para os 

quais a recuperação soaria como castigo. Citou, como exemplo, o aluno Nilson, cujo 

encaminhamento deveu-se à reprovação na 4ª série em função de excessivas faltas devido a 

uma cirurgia no braço. 

“Pra ele o reforço foi um castigo. Ele tem uma pequena dificuldade na sala 

de aula. O caso dele não é que não está alfabetizado. Acho que ele seria um 

aluno que não deveria estar no reforço. Ou ficar num reforço específico pra 

4
a
 série, como fazem algumas escolas.” 

Esta questão da inadequação do critério para o encaminhamento à recuperação foi 

abordada tanto por este próprio aluno como pela diretora e por Ana. Fica a questão: se tantos 

envolvidos discordavam da inclusão desse aluno na classe de recuperação, por qual motivo 

ele estava lá? Seria a falta de critérios de ingresso mais objetivos a grande responsável por 

isso? 

A professora Ana também considerava que para alguns alunos sair do reforço era um 

prêmio. 
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“Alguns tirar do reforço foi como um prêmio pra ele. Pensa: “Agora sou 

capaz” e melhora muito nas atividades na sala de aula. Alunos que 

cabulavam aula de reforço, iam sozinhos pro ponto de ônibus. São espertos, 

estão na 4
a
 série e fogem. Como não coloquei de novo no reforço, tive uma 

conversa com ele e aí ele se envolveu mais na sala de aula e melhorou. Eu 

dei um estímulo, incentivo.” 

A partir disso é possível inferir o inverso, ou seja, estar no reforço pode indicar ao 

aluno sua incapacidade, desestimulando-o, como foi dito de modo explícito pelos próprios 

alunos nas entrevistas coletivas. 

Vários pesquisadores têm concluído que espaços voltados aos que não aprendem na 

escola servem muito mais para esvaziamento de potenciais – tanto de professores como de 

alunos – do que para fortalecimento. Merece destaque o brilhante estudo de Adriana 

Marcondes Machado
35

 que tem servido de referência à psicologia e educação sobre as Classes 

Especiais, espaços reservados às crianças tidas como incompetentes, que, uma vez 

segregadas, fortalecem seu lugar de “não aprendentes.” Marcadas por outros objetivos – ao 

menos nos discursos oficiais – as classes de recuperação também exercem em alunos e 

professores esse pernicioso efeito de cristalização do “não saber”. 

A professora Ana caracterizava os alunos da classe de recuperação a partir de quatro 

fatores:  

a) aqueles com muita dificuldade quanto à alfabetização:  

“O principal do reforço são os alunos que não estão alfabetizados.” 

b) os que tiveram alfabetização deficiente na 1ª série:  

“Aluno que faz uma boa 1
a
 série vai em frente sem problemas. O aluno que 

faz uma 1
a
 série com dificuldade carrega essa dificuldade por toda a vida 

escolar. A 1
a
 série é a base.”  

c)  os portadores de  problemas psicológicos:  

                                                      

35
 Crianças de classe especial – efeitos do encontro entre saúde e educação, São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2004. 
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“Nesses alunos tem também os que têm dificuldade psicológica, tem alunos 

que com esses problemas psicológicos, por mais que a gente faça, não 

conseguem. Nesse caso eles precisam mesmo de um especialista, pra nos 

ensinar como trabalhar com eles.” 

d) e os que não tinham acompanhamento familiar na vida escolar: 

“Tem casos de alunos meio largados em casa. Ou pela dificuldade dos pais 

que têm que trabalhar o dia inteiro ou por que não acompanha a vida escolar 

dos filhos. Eles ficam perdidos e aí a gente tenta fazer esse 

acompanhamento. Tem alunos carentes de tudo. Outros não, a família está 

presente, cobra, participa, mas ele tem dificuldade. Quando os pais não 

cobram, não participam e a criança tem dificuldade, é pior.” 

Mais uma vez a necessidade do especialista comparece no discurso dos profissionais 

da educação. Interessante que o relato da professora aponta os especialistas como necessidade 

dos alunos, mas com o objetivo de “ensinar” como os educadores devem agir. Talvez a 

viabilização da presença da médica neurologista na escola para avaliar os alunos com 

dificuldade, organizada pela Professora Coordenadora Pedagógica, tivesse a intenção de 

responder a esta expectativa de descobrir distúrbios médicos ou psíquicos que explicassem as 

dificuldades dos alunos. 

Na concepção da professora Ana a respeito das famílias dos alunos, a relação entre o 

apoio familiar e a aprendizagem dos alunos das classes de recuperação comparece de modo 

evidente. Porém, embora considere fundamental a presença da família no apoio à vida escolar, 

ela admite que este não é o único elemento determinante na aprendizagem dos alunos das 

classes de recuperação, pois é possível que, a despeito do envolvimento e participação dos 

pais no processo de escolarização, o aluno apresente dificuldades. Notamos aqui uma 

diferença significativa na compreensão das duas professoras entrevistadas, uma vez que para a 

professora Célia o acompanhamento familiar era entendido como garantia de bom 

rendimento escolar. 

Outro componente a ser destacado no relato de Ana, também registrado no discurso de 

Célia, diz respeito à aparente relação linear entre pobreza e acomodação ou descuido com o 

material escolar, indicador de preconceito em relação aos alunos das classes populares.  

“Muitos vêm sem material. Eles perdem muito material. São pobres, 

emprestam p/ irmãos. É uma comunidade bem carente.Também tem o fato 

de acharem que escola do estado tem que dar tudo. Meio paternalista. Aí a 

gente empresta, eles não devolvem. Eles ganharam do governo do estado, no 
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início do ano, uma mochila com todo o material, mas muitos já não têm 

nada.” 

Os estudos de Patto (1997) sobre o fracasso escolar têm evidenciado o preconceito nos 

espaços escolares voltado às crianças de classes populares, desde os primórdios da história da 

educação brasileira, e os nocivos efeitos sociais e pedagógicos dele decorrentes. Preconceitos, 

infelizmente, ainda tão manifestos nos discursos dos participantes desta pesquisa. 

Ana aponta, ainda, em sua entrevista, a parceria com as professoras das salas regulares 

como elemento fundamental para o progresso dos alunos com comprometimento na 

aprendizagem. Ratifica o relato de Célia quando afirma que há hierarquização entre 

professora de classe regular e professora da classe de recuperação, uma vez que a decisão 

final para ingresso ou desligamento dos alunos nas classes de recuperação sempre fica ao 

encargo da professora de sala regular de cada aluno. Mostra-se, mais uma vez, excluída dos 

processos decisórios: “A última palavra é dela”, diz Ana, referindo-se à professora de classe 

regular. 

V.2.2.3 Compreensão de si própria e de seu trabalho 

Contando sua história profissional, Ana revelou que desde criança sonhava com a 

carreira docente. Morava perto de uma escola e sempre pensava que um dia entraria ali como 

professora.  

Apesar disso, até o final da etapa desta pesquisa realizada no campo, no ano de 2007, 

essa professora ainda não tinha conseguido concluir a graduação devido a dificuldades 

financeiras. Cursou a universidade por dois anos, mas precisou interromper por falta de 

recursos, uma vez que é arrimo de família, com os pais idosos. Ainda conservava o sonho e 

pretendia cursar a faculdade por meio do crédito educativo
36

. 

                                                      

36
 O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, é um programa do Ministério 

da Educação, operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, destinado a financiar a graduação no 

Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar integralmente com os custos de sua 

formação. Para candidatar-se ao FIES, o aluno deve estar regularmente matriculado em instituição não 

gratuita, cadastrada no Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC. São 

financiados 100% do valor da parte da mensalidade devida pelo estudante à instituição de ensino. 

Enquanto cursa a faculdade, o beneficiado pelo financiamento se compromete a pagar, a cada três 

meses, um valor mínimo que vai sendo abatido de seu saldo devedor. Logo após a formatura, há um 
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A análise sobre o sentido por ela atribuído à classe de recuperação pressupõe algumas 

considerações, dentre as quais as relativas aos fatores econômicos: (a) uma das razões pelas 

quais aceitou lecionar nesta classe foi a complementação no salário, pois mesmo sendo o 

valor de hora/aula nessa classe inferior ao da classe regular, era uma maneira de 

complementação da renda e (b) as críticas e  denúncias feitas por ela sobre as mentiras dos 

discursos oficiais que indicavam que todos os professores têm aceso à formação universitária. 

A compreensão do sentido deve levar em conta a interação desses fatores, indicada nos 

sentimentos demonstrados pela professora em relação à sua função como professora 

recuperadora.  

Tomando como referência a distinção entre ação e atividade, proposta por Leontiev 

(2004), pode-se ter como hipótese que para a professora Ana o exercício da docência na 

classe de recuperação aproximava-se mais da ação do que da atividade, uma vez que o motivo 

que a impulsionava era outro que não o ensino propriamente, ou seja, precisou aceitar a 

classe, mesmo se considerando incompetente como alfabetizadora, em função da necessidade 

de complementação salarial, não do desejo de ensinar. 

Expressões cunhadas dos diálogos estabelecidos com ela como desânimo, descrédito, 

impotência, frustração, angústia indicavam que, embora afirmasse gostar de lecionar, 

alimentava vários sentimentos reveladores de desgostos e insatisfações em relação à carreira 

profissional. Relatava que, apesar do esforço despendido e do trabalho intenso para que os 

alunos aprendessem, os resultados eram insuficientes. 

“No reforço, como a gente já está no pique, a gente nem percebe. Mas 

quando acaba a gente vê que está muito cansada.” 

Cansaço perceptível na maioria das suas aulas. A professora, em várias ocasiões 

durante a pesquisa, se revelava impotente e desgastada com o seu trabalho.  Tentando atender 

às instruções do curso de formação a que era submetida, via-se perdida diante das 

contradições e conflitos entre as novas propostas e o cotidiano da sala de aula. 

                                                                                                                                                         

período de carência de seis meses antes do início do pagamento das prestações. Após o período de 

carência, o financiamento começa a ser amortizado. Nos doze primeiros meses a prestação será igual 

ao valor da última mensalidade. Terminado esse período, o saldo devedor é dividido em prestações 

iguais, pelo prazo de duas vezes o período de utilização do financiamento. 
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Entretanto, a despeito de todos esses sentimentos, era afetuosa, demonstrando 

paciência, carinho e atenção aos alunos que constantemente a elogiavam verbalmente e por 

bilhetes escritos na lousa. Somente uma vez, de todos os dias em que estive na escola, eu a vi 

descontrolar-se e gritar com um aluno. Nessa ocasião ela se mostrou muito angustiada com o 

ocorrido. Atribuiu a dificuldade de lidar com o aluno ao fato de “ter que recuperar alguns que 

não querem estar lá”.   

Pode-se inferir o alto custo psicológico implicado na relação profissional, o que, sem 

dúvida, delineia o sentido atribuído àquela atividade docente. 

Considerando a busca do sentido, cabe ser feita uma análise meticulosa a respeito da 

concepção sobre sua atuação enquanto professora alfabetizadora. A professora indicava que 

os alvos principais do reforço eram os alunos não alfabetizados e que ela nunca quis lecionar 

em turma de 1ª série por sentir-se despreparada para tal tarefa. Afirmou várias vezes que não 

tinha experiência como alfabetizadora, ao mesmo tempo, apontava este como sendo um fator 

fundamental para melhorar os resultados na recuperação e, de modo contraditório (ou será 

exatamente não contraditório?) revelava que se houvesse professores mais preparados não 

haveria necessidade de recuperação.  

“Sempre dei aulas no fundamental (1
a
 a 4

a
). Nunca peguei 1

a
 série, por 

medo, acho. Sou muito ansiosa e muito insegura e com medo de não dar 

conta, prefiro não pegar. Mesmo gostando dos pequenos. Já dei aula na 1
a
 

série como eventual, mas a responsabilidade da eventual é diferente. Não é 

quem responde pela classe, né? [...] Também acho que falta orientação pra 

nós, professoras. Tirar dúvidas, nos deixar mais preparadas pra dar aulas 

nestas classes. Ter um respaldo, uma segurança maior em relação a estes 

alunos que a gente trabalha.” 

Nesse sentido, é possível se estabelecer interlocução entre as deliberações oficiais que 

pressupunham a atribuição das aulas de recuperação a professores considerados credenciados 

e o texto de Antonio D‟Ávilla que indicava que as classes de recuperação deveriam ser 

conferidas a “professores especializados ou normalistas adrede (propositadamente) 

preparados, quer no trabalho docente quer no preparo de material de ensino”. Entretanto, no 

cotodiano escolar, a professora Ana não gostava nem se sentia preparada como alfabetizadora. 

Seu discurso suscita algumas questões: quem responde pela alfabetização dos alunos, a 

professora da classe regular ou a professora da classe de recuperação? Será que a 

responsabilidade de lecionar na sala de recuperação pode ser comparada à da professora 
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eventual? Em que medida isso não nos remete ao esvaziamento de sentido da função da 

professora recuperadora? 

É interessante notar que, contraditoriamente (ou não), embora Ana fizesse críticas à 

criação e implantação hierarquizada das políticas públicas, que desconsiderava os professores, 

assumia para si a responsabilidade por não conseguir dar conta de atender individualmente os 

alunos com dificuldades e, ao mesmo tempo, dar atenção aos demais alunos, de modo a 

garantir a disciplina necessária para que a aprendizagem ocorresse. 

Desse modo, a culpa pelos baixos resultados é “dividida” entre as 

professoras (Célia e Ana mencionam isso) e os alunos (discurso presente nas 

entrevistas coletivas e nas observações participantes). “... (a indisciplina) 

uma parte é por causa da minha dificuldade de atender a todos”, diz Ana. 

A professora trabalhava intensamente com os alunos, chamando-os à sua mesa e 

tentando acompanhar o que os outros faziam em sala. Às vezes estava ajudando uma criança a 

ler e ao mesmo tempo corrigindo verbalmente alguma palavra escrita incorretamente na lousa 

pelos alunos e chamando a atenção de alguém em função da indisciplina. Trabalhava 

incansavelmente e com dedicação. 

Revelou na entrevista que entendia como conquista obtida na classe de recuperação a 

aprendizagem de alguns alunos que chegaram silábicos e saíram alfabéticos, ou seja, ver o 

resultado de seu trabalho, em termos de pequenos indicadores de progresso na alfabetização 

dos alunos, parecia ser o único estímulo que a impulsionava a continuar. Assim, embora 

considerasse insuficiente, deixava claro que havia sim, algum resultado de seu trabalho na 

classe de recuperação. 
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V.3 O sentido da recuperação para a professora coordenadora pedagógica 

 “Ninguém é igual a ninguém. Todo ser 

humano é um estranho ímpar.”  

  Carlos Drummond de Andrade 

V.3.1 Compreensão sobre a recuperação 

Dentre as dificuldades em relação à recuperação, a professora coordenadora 

pedagógica apontou a falta de qualificação do professor como sendo a mais significativa. Esse 

fator será melhor discutido  na análise de sua compreensão sobre as professoras (3.2.).  

A distância da residência dos alunos, obrigando os pais a valerem-se do transporte 

escolar, foi outro elemento indicado como aquele que dificulta o aproveitamento da 

recuperação. Tal fato resultava em excesso de faltas, evasão ou até impedimento de que 

alguns alunos frequentassem essas aulas, pois o transporte escolar só poderia ser feito ao final 

do período de aulas e não ao final da aula de recuperação. Como muitos pais não podiam 

buscar os filhos neste horário, não aderiam à solicitação de que os filhos frequentassem o 

reforço.  

A coordenadora indicou, em consonância com os discursos das professoras e da 

diretora, a redução de tempo de aula como causa fundamental da não obtenção dos resultados 

desejados nas aulas de recuperação. Considerava que a dinâmica anterior era melhor, quando 

o reforço era feito com maior freqüência e maior duração. A mudança, determinada pelas 

instâncias oficiais, resultou em significativa perda quanto ao número de horas-aula.  

“Os resultados são afetados por vários fatores. Aqui, por exemplo, a maioria 

dos alunos utiliza o transporte escolar, não moram aqui perto. Isso dificulta 

porque fica inviável este horário depois da aula. Os pais que trabalham não 

deixam os filhos virem no reforço porque não tem quem venha buscá-los no 

final da aula. Eles têm que ir de perua escolar. Houve, desde o ano passado, 

uma grande perda na nossa recuperação. No ano passado eram duas horas de 

trabalho contínuo por 3 vezes por semana. O resultado era visível nas 

crianças. Com a determinação de apenas 1 hora... Cada escola tem suas 

características próprias. Numa reunião com equipes de outras escolas 

soubemos que teve escola em que isso foi bom. Não vão embora de perua 

escolar e lá deu certo. Aqui não, os pais pagam o transporte e muitas 

crianças nunca têm 100% de frequência. São só duas vezes por semana, 

durante 1 hora. Que não chega a ser 1 hora pois as crianças se locomovem, 
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vão ao banheiro. Até retornar e conseguir a atenção dos alunos é muito 

difícil ao professor.” 

Uma vez que a lei que regulamenta a recuperação dá ênfase à recuperação contínua, a 

coordenadora relatou que orientava os professores, nesse sentido: 

“A resolução que determina estas classes de recuperação (a nomenclatura 

correta é recuperação, não reforço, mas a gente continua chamando de 

classes de reforço), dá muita ênfase para a recuperação contínua, feita pela 

própria professora de classe. Acho isso bom, porque senão o professor 

delega a responsabilidade para o professor da recuperação. Desde o início do 

ano eu faço essa leitura da lei junto com os professores. Eles têm ciência 

disso.“ 

Entretanto, segundo a professora coordenadora pedagógica, devido ao grande número 

de alunos em sala de aula e à heterogeneidade em termos de aprendizagem nas classes 

regulares, a professora não conseguia dar a atenção necessária aos alunos com mais 

dificuldade. A recuperação vinha para suprir essa lacuna. 

V.3.1.1 Escola pública X escola privada 

“Tenho profissionais aqui que têm mais competência do que outros que estão 

na escola particular. Estou com uma professora que está eventualmente 

substituindo outra que está em licença. Ela disse que não sentiu diferença do 

trabalho das nossas crianças na mostra cultural e os alunos na escola 

particular. E olha que ela leciona numa escola particular boa. Professor é 

professor em qualquer lugar, aluno é aluno em qualquer lugar. Vai ter 

dificuldade aqui ou lá. Fico muito irada, como já tive colegas, que sugeriram 

a pais que colocassem o filho na escola pública porque lá seria mais fácil 

acompanhar. Eu tive muitos problemas com a alfabetização do meu filho, 

bem numa época de separação. Me apaixonei pela alfabetização. Meu filho 

estudava numa escola particular. Sempre falo que se na época eu estivesse 

aqui, ele estaria comigo, porque eu sei os profissionais que temos aqui. 

Tenho colegas de diretoria de ensino, funcionários que querem que os alunos 

estudem aqui.” 

A afirmação da coordenadora de que “professor é professor em qualquer lugar e aluno 

é aluno em qualquer lugar” parecia um tanto ingênua ou até utópica. Se compreendida em 

suas raízes, indicava um compromisso com a meritocracia, novamente deslocando o social 

para os esforços e competências individuais, negando as diferenças de recursos entre a escola 
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pública e privada, bem como a obrigatoriedade de algumas políticas públicas das quais as 

escolas privadas são isentas. 

Tomando a concepção de Arendt (2005) que atribui àquilo que é público o que é 

direito de todos, visto por todos e voltado para o bem comum, e o privado como aquilo de 

quem alguém é privado, é preciso considerar as diferenças entre o sistema público de ensino e 

o privado, surgidos tanto nas entrevistas – da coordenadora pedagógica e de uma das mães – 

como nas publicações da UDEMO, que indicam que devem ser privilegiados pelos 

professores o respeito à pessoa humana e a construção do bem comum, a escola enquanto 

espaço de direitos de seus protagonistas.  

Uma mãe entrevistada, como será discutido mais detalhadamente na próxima sessão, 

estabelece comparação entre a qualidade de ensino e as instalações da escola privada em 

detrimento da pública; a coordenadora, por outro lado, nega que haja diferenças entre essas 

duas escolas, contrapondo-se à “teoria da escola dualista”, denominada por Saviani (2006), a 

partir da qual se entende a “escola dividida em duas grandes redes, as quais correspondem à 

divisão da sociedade capitalista em duas classes fundamentais: a burguesia e o proletariado” 

(pg.25). 

Analisando-se a implantação de políticas públicas, cabe o questionamento sobre as 

finalidades reais das reformas: mudar o sistema para possibilitar a superação das 

desigualdades sociais ou mantê-lo como espaço de reprodução dessas desigualdades? Está se 

fazendo investimento na constituição de uma escola básica com qualidade social para todos? 

Ou na manutenção de uma educação dualista e seletiva, uma vez que muitas das mudanças 

não são adotadas na rede privada (Revista de Educação, APEOESP, 2001)? 

Embora a escola espelhe a desigualdade social, nesse sentido é preciso tomar o 

cuidado de não estabelecer generalizações em que se atribua à escola pública todos os defeitos 

e à escola privada todas as virtudes, prezando-se as grandes nuances existentes dentro de cada 

uma delas. 

V.3.2 Compreensão a respeito dos outros envolvidos no processo de recuperação 

Ao falar do valor da educação e dos professores na vida dos alunos, o discurso da 

coordenadora pedagógica indicava estigmatização e preconceito. A palavra “até” designa 

exceção, a direção contrária às expectativas, o rompimento com o que era esperado. Aluno de 
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escola pública pode até chegar à universidade, a um lugar social que não se espera que ele 

atinja...  

“Às vezes encontro ex-alunos em outros lugares e me emociono. Tem 

criança que pode chegar até a ser médica, a gente não sabe o que poderá 

acontecer com ela. Acho lindo isso.” 

A professora coordenadora descrevia os alunos das classes de recuperação por meio de 

necessidades, faltas, problemas ou impossibilidades. A atribuição das dificuldades a causas 

emocionais marcou as falas da diretora, professoras e mães, indicando-se relação linear entre 

não aprendizagem e problemas emocionais, sempre vistos como individuais e, portanto, 

pertencentes ao mundo interno da criança. Essa concepção tem sido construída a partir da 

“cumplicidade ideológica” que a psicologia estabeleceu com a educação, cindindo mundo 

interno e mundo externo e isolando o homem para estudar os fenômenos psicológicos como 

algo inerente a ele e independente do mundo cultural e social no qual se constitui (BOCK, 

2003). 

Assim diz a coordenadora pedagógica: 

“Quando entrei aqui os do reforço eram as crianças que foram deixadas de 

lado. Aquela criança que teve dificuldade na 1
a
, 2

a
, 3

a
 série e foi deixada de 

lado. Hoje a nossa realidade é outra. Ainda temos crianças assim, mas 

muitos são alunos com necessidades especiais, com problemas neurológicos, 

emocionais que afetam o aprendizado... São crianças tímidas, com 

autoestima muito baixa e que querem aprender. Essas crianças necessitam de 

mais atenção, de mais amor, de tudo elas necessitam mais.” 

Essa necessidade “de tudo” também foi apontada pela professora Célia, quando falava 

sobre a carência destes alunos. Novamente pobreza e necessidade da classe de recuperação 

pareciam se confundir, tendo como pano de fundo a carência dos alunos. No cotidiano escolar 

conservavam-se as mesmas mensagens defendidas por D‟Ávilla na década de 1950, como 

bem retratam os trechos do documento justificativo à criação das classes de recuperação: “a 

maioria dos atrasados provém de famílias de más condições econômicas. Essas crianças 

devem merecer o maior cuidado para que sejam melhoradas as condições precárias em que 

vivem. [...] freqüentes são os casos de crianças-problemas advindas de meios em que as 

condições de família não oferecem a menor garantia para a sua formação moral‟” (1959, p.4). 

As classes de recuperação de alunos, além da estigmatização social, tinham de haver-

se com a inclusão das crianças com deficiência que para lá eram enviadas. A classe de 
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recuperação caracteriza-se, assim, como a classe especial para a qual vão todos os que não 

aprendem no mesmo ritmo dos colegas, independente das suas especificidades. 

Machado (1994), Bueno (2001) e Angelucci (2006), dentre outros pesquisadores das 

relações de inclusão/exclusão escolar, discutem as contradições na concretização do direito à 

escolarização, garantido pelas políticas de inclusão escolar, tanto as voltadas às crianças 

significativamente diferentes quanto àquelas tidas como diferentes. Para todos esses alunos o 

ensino segregado – e aqui incluo as classes de recuperação – “em nada tem favorecido a 

aprendizagem” (ANGELUCCI, 2002, p. 207). 

Por outro lado, Maria indicava compreensão apropriada a respeito da necessidade de 

que a prioridade fosse dada a alunos não incluídos: “Eu penso que a maior preocupação deve 

ser com estas crianças que não sabem. A escola se torna cada vez mais inclusiva quando ela 

se preocupa mais com eles”. 

Embora caracterizados pela coordenadora como tendo auto-estima baixa, os alunos 

também pareciam se auto-preservarem quando fugiam da recuperação. Ao ser indagada, na 

entrevista, a respeito do motivo das constantes fugas da recuperação, Maria respondeu: 

“Ah! Mas você vê a característica da criança que foge? É aquela que já ficou 

4h na sala de aula e não rendeu nada. Vai ficar mais tempo pra continuar não 

rendendo? Só vai se expor mais. Não é que ele não gosta. É a leitura dele. 

Ele não vê como possibilidade. É triste né?” 

O que é causa e o que é efeito? Será que a autoestima é diminuída porque ele não vê a 

aprendizagem como possibilidade ou será que o aluno não vê possibilidade porque o conceito 

de si próprio está impregnado de tantos fracassos que não acredita mais que tenha potencial 

para aprender? 

Cabe enfocar também a expressão “que querem aprender.” Em outros momentos da 

entrevista a coordenadora se contradizia referindo-se à baixa expectativa em relação a alguns 

alunos, como José Gervásio, por exemplo:  

“O que me preocupa é que essa criança vai pra 5
a
 série. Estamos falando de 

inclusão o tempo todo, todo mundo fala disso. E essa criança que não sabe 

ler precisaria de uma APAE, de um curso profissionalizante. Eu vejo o José 

Gervásio num curso profissionalizante que é oferecido pra crianças com 

mais de 14 anos... Ele vai pra 5
a
 série e lá ele vai ser, por mais que eu não 

queira, nem ele, ele vai ser excluído. Ele mesmo vai se excluir.” 
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É digna de atenção a expressão “ele mesmo vai se excluir” apontando, novamente o 

aluno como responsável por seu futuro escolar. Triste prenúncio para o final da história desse 

menino que ao se apresentar a mim havia deixado evidente sua condição daquele que não 

aprende: “Chamo José e não sei ler”. Garoto corajoso, que assumia diante dos colegas o 

último lugar na fila dos que não aprendiam: “Eu sou o pior”. Constituição perversa da 

identidade de um aluno cujo sorriso me encantou, profeticamente candidato à exclusão social. 

 Uma exclusão que se apresenta apoiada na suspeita (quase certeza) de que há algo no 

aluno que a justifique cientificamente, através de explicações que ignoram a sua dimensão 

política e se esgotam no plano das diferenças individuais de capacidade (PATTO, 1997, p. 

65). 

Também merece destaque o fato de José ter 11 anos e o curso profissionalizante ser 

oferecido a crianças com mais de 14 anos. O que ocorreria nestes três anos seguintes? O 

discurso indicava certa inércia em termos de expectativa. Será que se esperava que nada 

acontecesse em todo esse tempo? Ficaria na escola apenas para aguardar o tempo passar e ser 

encaminhado ao curso profissionalizante? Esperando o momento de sair da escola... 

Interessante que embora tenham sido apontados elementos externos aos alunos como 

as implicações da Progressão Continuada, a baixa remuneração das professoras, o tempo 

escasso, o modo falsificado como a recuperação se concretizava, havia sempre o retorno à 

culpabilização do aluno nos discursos de todos os participantes da pesquisa. O discurso da 

coordenadora ia se sucedendo permeado de muitas contradições, quase desconsiderando as 

relações entre os fatores citados por ela mesma. Discurso “coerente e racional porque entre 

suas „partes‟ ou entre suas „frases‟ há „brancos‟ ou „vazios‟ responsáveis pela coerência‟ 

(CHAUÍ, 2003, p. 109). Nem tudo é dito, nem tudo pode ser dito a respeito da recuperação e 

dos alunos irrecuperáveis...   

As referências da coordenadora pedagógica às famílias dos alunos que pertenciam às 

classes de recuperação também eram impregnadas de rótulos e estigmas: 

“Tem alunos que os pais têm pouca cultura, além da condição 

socioeconômica, ainda tem o problema cultural porque os pais deixam de 

estimular essa criança. É uma criança que não recebe estímulo. São muito 

poucas as mães que não sabem ler, mas conseguem dar valor para a 

aprendizagem dos filhos. É nítido isso. Elas mandam pra escola, mas porque 

que eles têm que vir, parece que não têm muita certeza. Às vezes a gente 

acha que é porque na escola a mãe tem certeza que os filhos serão 

alimentados e cuidados. Tem casos assim... No caso específico de José 

Gervásio é uma criança que tem um comprometimento que eu não sei qual é, 

mas que a família não vai buscar ajuda. A mãe diz que é normal porque ela 
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também era assim, não aprendia na escola. Digo a ela: Mas você não percebe 

que ele tem uma dificuldade de fala? Perguntei à mãe sobre o exame do 

pezinho e ela nem sabia o que era isso. Uma professora levou para a 

Faculdade São Marcos pra buscar ajuda, mas a mãe não deu continuidade 

pro tratamento.” 

Novamente José Gervásio, agora tomado como portador de um comprometimento 

desconhecido e como membro de uma família que não valorizava a escola e que era 

descuidada quanto à saúde do filho. 

As mesmas suspeitas (ou seriam certezas?) marcadas nos escritos de Antonio D‟Ávilla 

nos idos da década de 1950, sobre as crianças que precisariam da recuperação escolar, 

evidenciavam-se no discurso da professora coordenadora pedagógica participante dessa 

pesquisa. Suspeitas construídas historicamente e registradas ao longo dos tempos nos 

documentos oficiais como verdadeiras provas de que o preconceito era elemento fundamental 

na compreensão das relações escolares das crianças pobres. Patto (1992) elucida essa questão 

ao transcrever um artigo de grande repercussão da década de 1940, escrito por Ofélia Boisson 

Cardoso (1949), exemplo perfeito de “confluência de opinião, estereótipo, preconceito e 

discurso científico”: 

O que a escola procura construir, a família destrói, num momento reduz a pó 

[...]. Nos meios mais desafortunados, os exemplos vivos e flagrantes 

insinuam-se na carne, no sangue das crianças ditando-lhes formas amorais de 

reação, comportamentos anti-sociais. Crescendo e desenvolvendo-se sob tal 

ação negativa, desinteressam-se do trabalho escolar, dão-lhe pouco valor, 

não crêem em sua eficácia. Têm os heróis do morro que, tocando violão, 

embriagando-se, dormindo durante o dia, em constante malandragem à noite, 

vivem uma vida sem normas, sem direção; por vezes, ostentam auréola 

maior – algumas entradas na detenção, um crime de morte impune. Nesses 

grupos, em que pululam menores delinqüentes, não há como controlar-se: a 

reação é espontânea, primitiva, quase irracional. Vence o mais forte; é ainda 

a lei dos primeiros tempos [...]. A escola aconselha as boas maneiras, 

procura difundir bons hábitos sociais de polidez. Mas como no morro, na 

casa de cômodos, isso nada exprime e até se torna ridículo empregar "com 

licença", "desculpe", "muito obrigado". (CARDOSO, 1949, P.82-83) 

O mito de que mães analfabetas não reconhecem o valor da escola e da educação, 

veementemente desmentido ao longo dos tempos, parece permanecer intacto no chão da 

escola ainda hoje.  

Quanto às professoras de recuperação, a coordenadora em vários momentos as 

valorizava e se dizia sensibilizada diante das suas condições de trabalho, embora apontasse 

que nem todas eram comprometidas com a responsabilidade de ensinar: “Sempre valorizei 
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muito o trabalho do professor. Acho lindo o trabalho do professor. A criança não sabia pegar 

no lápis, e ele ensina. É lindo!”. 

Maria discutiu a respeito da desvalorização do professor da classe de recuperação. 

Uma vez que o salário é menor do que o de professores das classes regulares, os professores 

que aceitavam estas classes tinham, em geral, pouca experiência, aceitavam por não terem 

conseguido alternativa.  Nesta escola estavam trabalhando com uma professora aposentada – a 

professora Célia –, o que, no entender da coordenadora, trazia outras dificuldades em relação 

à atualização na formação, referindo-se às dificuldades de adesão à formação continuada 

oferecida por meio do curso Letra e Vida, baseado no construtivismo. 

“O que o professor ganha dando aula de reforço é uma vergonha. É menos 

do que ele ganha por hora/aula na sala regular. Desse modo, quem se sujeita 

a ficar com a sala de Reforço é aquele professor que não conseguiu pegar 

aula, que tem menos experiência, ou nem tem experiência, que ainda está 

fazendo a faculdade. E olha que, graças a Deus, a nossa escola faz alguns 

trabalhos com profissionais aposentados, com experiência, porém não 

tinham formação mais atualizada. Aí fomos juntas fazer a capacitação, o 

curso do Letra e Vida foi um grande ganho tanto pessoal, como profissional. 

Um curso de 180 horas para estas duas professoras que trabalhavam com 

recuperação. O líder é aquele que leva o grupo a fazer não só porque você 

que é líder quer. Eu acho que consegui isso. Só temos um ou dois 

professores que não foram fazer o Letra e Vida. Os outros todos foram, Só 

tenho a louvar essa capacitação continuada, o Letra e Vida. Foi um ganho.” 

Criticava o não envolvimento dos professores e contradizia-se ao revelar que a 

valorização não deveria estar relacionada ao ganho financeiro: 

“Pode ser que eu seja diferente. Acho que a valorização tem que estar dentro 

de cada um. Não importa como o outro me vê. Importa como eu me vejo. Eu 

sou educadora, eu é que faço a diferença. Independente de quanto eu vá 

ganhar. Infelizmente os próprios professores não se valorizam.” 

Exercer a docência novamente é visto como missão, fruto de dom.  Como se tivesse 

que extrair de si mesmo a motivação e incentivo para o trabalho de qualidade. Os efeitos 

perniciosos dessa posição adotada pela coordenadora, fundamentada na vocação do professor, 

assemelham-se ao que foi proposto por D‟Ávilla, na década de 1950, quando era tido por sinal 

de patriotismo, os professores trabalharem voluntariamente nas classes de recuperação em 

prol de alunos que não aprendiam. O incentivo para que o professor compreendesse seu 

trabalho como algo quase missionário ou voluntário é mais uma pedra que solidifica as bases 

da tão atual desvalorização da profissão docente. 
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“Infelizmente nós ainda não estamos no patamar em que o professor vê os 

cursos de formação como benefício pra ele. Ele ainda pensa: O que eu vou 

ganhar? Agora já ta havendo uma premiação, pontos pra quem faz o curso. 

Eles se interessam mais quando ganham alguma coisa. Não entendem o 

ganho como sendo o curso.” 

Fica a indagação: seria o curso Letra e Vida, de fato, um ganho para a professora 

Célia, que teve de abandonar suas práticas e abruptamente substituí-las por outras em cujos 

resultados sequer acreditava? 

A coordenadora parecia atribuir ao professor e à sua adesão ao Construtivismo a 

responsabilidade do resultado na recuperação: 

“É o construtivismo. Um novo olhar do construtivismo. Olha, tem muitas 

crianças que se não aprenderam mais na sala de recuperação é por causa do 

domínio do professor, não só do domínio de competência de conhecimento, 

de inteligência, mas da ética profissional. Eu ainda tenho profissionais que 

ainda falta a ética. São muitos os fatores que levam o aluno a não conseguir 

o resultado. Temos alunos que frequentaram o ano inteiro a recuperação. Se 

a gente for coletar os dados, vai ver que ele foi pra sala de apoio o ano 

inteiro. E de novo foi encaminhado para a recuperação paralela. O que 

acontece que essa criança frequenta o ano inteiro a recuperação e ainda 

assim não aprende?” 

Entretanto, o discurso de Maria a respeito da função do professor era repleto de 

contradições: 

“O papel do professor, muitas vezes ele não percebe que a responsabilidade 

é dele. Eles sempre acham que a responsabilidade é do outro profissional, da 

saúde. A criança quer aprender, mas o professor acha que ela é preguiçosa.” 

Novamente as áreas de saúde e de educação se encontrando. Será que ela também 

trilhava este mesmo caminho, à medida que buscava na saúde as respostas para as 

dificuldades dos alunos da classe de recuperação, trazendo médicos para avaliar alunos na 

escola? 

A necessidade de interlocução entre as professoras de recuperação e as das salas 

regulares também foi tema que se fez presente na entrevista com Maria.  

“A gente precisa de um trabalho colaborativo pra por em prática o que 

aprende com o outro. O professor deve ter um trabalho colaborativo com o 

outro colega. Ele não deve olhar sozinho para essa criança. Ele deve correr 

atrás de um colega pra ver essa criança. Um outro olhar, olhar de outra 
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forma. E como ajudar essa criança. Depois colocar isso em prática com as 

crianças.  Estabelecer com elas um trabalho colaborativo. Pra isso ele precisa 

ter competência e conhecimento. Conhecer muito bem qual a sua clientela 

individualmente para fazer os pares, quem vai trabalhar com quem. Tem  

professores aqui que já conseguem isso. Tem outros que ainda não 

entenderam. Primeiro ele tem que entender, não é simplesmente colocar 

porque os dois alunos se dão bem e não brigam. Pares que se 

complementam, no Letra e Vida é chamado de dupla produtiva. Quem 

trabalha desse jeito, a gente vê, é só alegria, o domínio que o professor tem... 

Quem trabalha com grupos. Eu tinha profissional aqui que trabalhava desde 

a 1 a série com grupo. Tinha um resultado muito satisfatório. E olha que ela 

não tinha essa habilitação no Letra e Vida.” 

Entretanto, o incômodo apontado pelas professoras de recuperação diante do 

distanciamento entre elas e as professoras das salas regulares, especialmente quanto às 

decisões, não aparecia no discurso da coordenadora. 

Pode-se notar outra contradição no discurso da coordenadora relativo à capacitação do 

curso Letra e Vida. Havia professores que não fizeram o curso e trabalhavam valorizando a 

participação coletiva dos alunos no processo de aprendizagem. Entretanto, outros que 

passaram pelo processo de capacitação não conseguiram aplicar à sua prática.  

Nesse sentido, é pertinente dialogar com Aguiar (2003) quanto à necessidade de que 

“compreendamos o professor como um indivíduo histórica e socialmente construído” (p.171), 

que só será sujeito de sua história na dimensão de sua possibilidade de investigar os 

fenômenos escolares e refletir sobre eles, não utilizando-se, de modo puramente operacional, 

de modelos impostos ao seu trabalho, de modo a subordiná-lo e roubar-lhe a autonomia em 

seu fazer pedagógico. Obviamente, esta “grande ênfase nos métodos e nas técnicas não é de 

modo algum inocente, não é natural, pelo contrário, é um fato eminentemente sócio-político, 

inclusive necessário à dominação” (2003. p.89). 

V.3.3 Compreensão de si própria e de seu trabalho 

A coordenadora pedagógica expôs seu trajeto profissional com entusiasmo e seriedade. 

Entretanto, queixava-se em relação à desvalorização e às diferenças entre estado e prefeitura e 

às limitações impostas ao seu trabalho: 

“Sou formada em Educação Física, mas sempre gostei muito da 

alfabetização. Posso lecionar no Ensino Fundamental II, mas fiquei pouco 
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tempo dando aulas porque tive problemas nas cordas vocais. Aí fui 

convidada a trabalhar na Coordenação em uma escola, no Ciclo II e Ensino 

Médio. Eu dava só seis aulas e completava a carga horária como 

coordenadora do Ciclo II 7
a
 e 8

a
 e Ensino Médio. Fiquei cinco anos 

trabalhando lá e depois vim pra cá. Só trabalhei em duas escolas. Estou aqui 

há seis anos. Tenho 11 de magistério. Quando vim não sabia muito sobre 

alfabetização, era um desafio, mas como gosto de desafios fui estudar. Hoje 

sou Professora Coordenadora. Na prefeitura é um cargo. Infelizmente na 

escola estadual não é cargo, é função e isso faz muita diferença em termos 

salariais e do número de horas de trabalho. Na prefeitura os professores 

ganham pra fazer projetos, nós não. Nós temos um limite de horas para o 

HTPC – Hora de Trabalho, o máximo são 2 horas, que não podem ser 

seguidas, tem que ser uma hora cada dia. O esquema aqui é assim: um dia da 

semana o HTPC é coletivo e o outro eu fragmento por série. Cada semana 

me reúno com as professoras de uma série.” 

Fez elogios à escola e parecia satisfeita com o entrosamento entre ela, professores e 

diretora. Entretanto, indicava que o envolvimento com os alunos e suas histórias gerava um 

ônus muito alto aos educadores comprometidos: 

“A gente leva a educação muito a sério aqui. Tem gente que fala: „Vai 

trabalhar lá? Olha que lá é fogo!‟. É que a equipe diretiva é muito integrada, 

foi um casamento muito bom, em benefício da qualidade do ensino. 

Pessoalmente a gente sofre muito vendo as histórias, os particulares das 

crianças... Estamos com mais de 100 crianças na lista de espera para estudar 

aqui.”  

Como pesquisadora, nas ocasiões em que estive na escola pude comprovar que tanto 

coordenadora como diretora estavam sempre presentes, conheciam as crianças pelos nomes, 

mostravam-se envolvidas e comprometidas com os alunos e professores. 

A Coordenadora Pedagógica, diferentemente da professora Ana, se qualificava como 

apolítica, indicando que o comprometimento com a profissão era dissociado de política.  

“Em questão de política, eu sou apolítica, mas acho que se você não se 

valorizar, não valoriza sua competência. Por exemplo, professores em greve. 

Conheço uma professora que faz greve, participa de tudo, mas é uma 

excelente profissional. Enquanto que têm outros que fazem greve por outros 

motivos, não pra melhorar as condições de trabalho e a educação. Depende 

do comprometimento com a profissão.” 

Fez várias referências, durante a entrevista à estreita ligação entre saúde e educação, 

atribuindo a doenças as dificuldades de aprendizagem que resultam na necessidade da classe 

de recuperação.  Importante ressaltar a concepção da função do psicólogo como profissional 
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ligado à educação pelas vias da saúde. Para a coordenadora pedagógica, o psicólogo revelava-

se elemento importante no processo de orientação para que as famílias procurassem a 

avaliação diagnóstica de modo a indicar o que a criança tem: 

“Quando eu entrei no Estado... havia a escola padrão. Na escola padrão 

havia o profissional psicólogo. Acho que essa parceria com outro 

profissional, com a saúde, com o posto de saúde, as UBESs, acho que esta 

parceria com a saúde ajudaria... Agora com essa nova parceria que a gente 

está fazendo com o CAPES – o posto de saúde mental da Vila das Mercês, é 

uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, psiquiatra e pediatra. Com a 

graça de Deus conseguimos uma parceria. Estamos fazendo um trabalho de 

observação e só os casos extremos que serão atendidos. Aqueles que não vão 

poder ser atendidos, serão encaminhados para outro lugar... Nosso problema 

é que tem responsáveis que ou acham que a criança não tem nada, ou porque 

tem muitos filhos não tem dinheiro pra condução e não levam. No caso do 

José Gervásio, pelo que a médica já observou vão ser solicitados alguns 

exames e ela me disse que pode dar um diagnóstico e a criança e família 

receber auxílio pra transporte.” 

Citou outro aluno, fazendo uma associação linear entre a suposta doença, a 

possibilidade de diagnóstico e a atribuição de aluno especial: 

“Ah, sim, o Carlos veio pra nós esse ano. Já briguei com a mãe dele também. 

A gente precisa brigar com a mãe pra que ela vá atrás de algum atendimento 

porque é clara a dificuldade da criança. É muito clara. E isso leva à 

indisciplina e com um número tão elevado de alunos, não é fácil. Eu suspeito 

que ele é hiperativo. Ainda não consegui entender o que a legislação ressalta, 

essas crianças com necessidades especiais devem ser encaminhadas para a 

sala de recuperação. E aí eu pergunto: Qual é o ganho de uma criança ficar 

quatro horas e meia numa sala e ainda vai uma hora a mais pra sala de 

recuperação.” 

A desnutrição também foi citada pela coordenadora pedagógica como explicação para 

as dificuldades de aprendizagem: 

“Quando fiz o levantamento das crianças a ficarem retidas, verifiquei que a 

Joelma vai ficar retida. Os três irmãos dela também ficaram retidos. Todos 

são pequenos. Tem idade óssea abaixo. Tanto ela como o irmão. São todos 

pequenos demais pra idade. A mãe passou muita dificuldade e disse que ela 

era subnutrida.” 

Importante ressaltar que no final do período de minha pesquisa de campo uma equipe 

médica foi à escola para avaliar várias crianças, todas pertencentes à classe de recuperação. 
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Esta parceria, citada por Maria, deu-se porque uma das médicas fazia parte de seu círculo de 

amizades e se dispôs a ir à escola fazer as avaliações.  

Durante a entrevista conversei com ela sobre o risco dessa concepção de tornar médico 

o que poderia ser pedagógico e ela mostrou-se muito interessada e impactada por essas 

informações. Convidou-me a elaborar uma palestra aos professores a este respeito.
37

 

V.4 O sentido da recuperação escolar para a diretora  

“Só o astucioso entrelaçamento de trabalho e 

felicidade deixa aberta, debaixo da pressão 

da sociedade, a possibilidade de uma 

experiência propriamente dita.”    

    Theodor Adorno 

V.4.1 Compreensão sobre a recuperação 

O longo processo burocrático muitas vezes inviabiliza a concretização da classe de 

recuperação. As exigências, as dificuldades no cumprimento dos critérios estabelecidos 

oficialmente, conduzem à criação de artifícios e artimanhas para sua efetivação, trazendo 

impasses e barreiras para a concretização das classes de recuperação, como retratado por 

Mônica, a diretora: 

“Tem que encaminhar a solicitação a cada semestre. Não se pode ultrapassar 

a carga horária anual prevista por lei. A legislação reza que começa em 

março e termina em junho e depois começa em setembro e termina em 

dezembro. Se o plano for aprovado muito tarde não dá mais pra a classe 

funcionar. Se enviar a solicitação muito tarde a resposta não vem a tempo de 

iniciar. Outra questão é o levantamento das crianças. É preciso ter 20 alunos 

para a classe funcionar. A legislação diz que tem que ter em média 25 

alunos. A gente costuma por um pouco a mais porque muitos pais não 

autorizam, pois a comunidade que frequenta a escola não é local. Eles 

                                                      

37
 Aceitei o convite, fiz contato com a escola por duas vezes, após o término da pesquisa de campo, 

mas, segundo a Professora Coordenadora Pedagógica, devido às muitas exigências do Estado a serem 

discutidas nos encontros de HTPC, não seria possível a realização da palestra. 

http://www.pensador.info/autor/Theodor_Adorno/
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precisam vir de perua escolar e muitos pais têm dificuldade de locomoção e 

não podem pegar o filho no horário especial. Com tanta burocracia, há 

escolas que quando recebem a aprovação já não dá mais tempo de fazer um 

trabalho com as crianças. A diretoria, conforme o tempo em que a escola 

encaminha, já nem aprova, pois sabe que não dará tempo de fazer o trabalho. 

Há também uma proporcionalidade que é permitida que a escola tenha pra 

montar a classe de recuperação São 5% da carga horária anual de todas as 

classes. Isso tem que ser distribuído por todo o ano.” 

Que grande distância tem esse processo dos objetivos das leis que regulamentam a 

recuperação escolar, como a LDB 9.394, que reza que “os estabelecimentos de ensino terão a 

incumbência de prover meios para a recuperação dos alunos de menos rendimento” (artigo 12, 

parágrafo V). A cada semestre, tantos são os empecilhos, as exigências, os “senões” que a 

gestão do estabelecimento de ensino precisa de persistência desmedida para levar a cabo a 

organização da classe de recuperação. 

A diretora também dá ênfase à importância da recuperação contínua como melhor 

alternativa do que a recuperação paralela, entretanto, ao ser indagada sobre o que gera a 

necessidade da classe de recuperação, responde: “a recuperação contínua não dá conta da 

aprendizagem da criança”. 

Haver-se com as contradições é fundamental para a compreensão do fenômeno. No 

entender da diretora, a recuperação contínua é fundamental, mas não cumpre a função de 

apoio a todas as crianças, justificando assim, a necessidade da classe de recuperação paralela. 

 “Porque além da Recuperação Paralela, tem a Recuperação Contínua, que 

deve ser feita pela própria professora na sala de aula. A gente sempre tem 

que estar fazendo a cobrança sobre o que está sendo feito na sala. Uma 

cobrança sistemática da Professora Coordenadora para que se saiba o que 

está sendo feito no dia-a-dia com a criança.” 

Tanto a professora Ana, como a Coordenadora Maria são unânimes juntamente com 

Mônica: a recuperação contínua é a ideal, mas os muitos obstáculos impediam os resultados, 

havendo a necessidade da recuperação paralela. 

Quanto aos critérios para a organização da turma de recuperação, Mônica afirmou: 

“O agrupamento foi feito por dificuldade, não por série. Já fizemos por série 

e não deu certo. Agora agrupamos por dificuldade. A professora faz a 

triagem de indicação dos alunos. A coordenadora faz a organização das salas 

e leva no Conselho de Classe e aí é aprovado. No meio, às vezes, há 

discordância da listagem da professora. No encerramento do ano, no 

Conselho de Classe, eu tenho os dados dos alunos que passaram com 
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Insuficiente pela Progressão Continuada. Esses são os alunos que já vão 

iniciar o ano frequentando a sala de recuperação. Não são só eles, no começo 

do ano os professores selecionam, com uma sondagem, os que também 

precisam, para compormos as turmas do ano.” 

Conversei com a diretora a respeito da heterogeneidade das classes de recuperação; 

havia significativas diferenças entre os graus de aprendizagem dos alunos, uma vez que uns 

estavam alfabetizados e outros não. Tal afirmativa a levou a questionar-me se eu considerava 

que tinha havido erro na classificação das crianças por dificuldade. Disse a ela que seria 

mesmo muito difícil conseguir organizar as crianças em dois níveis de dificuldade – uma vez 

que havia duas classes.  Em momentos como esse, a insegurança da diretora diante das 

decisões tomadas assemelhava-se aos sentimentos expressos pelas professoras: incompetência 

e incapacidade. 

A questão é que esta classificação em duas categorias de dificuldade – alfabética ou 

não alfabética – não é definitiva e muito menos estática. A criança apresenta idas e vindas 

durante seu processo de alfabetização. Ela supera, mas depois volta a ter dúvidas. Quando se 

classifica um aluno a partir de um determinado estágio do desenvolvimento da língua escrita, 

se tenta estagnar um processo dinâmico. O intervalo de tempo nessa classificação também 

tem desdobramentos, pois a criança é avaliada num ano e só vai para a recuperação no ano 

seguinte. Essa distância pode provocar erros. O aluno Nilson, por exemplo, no entender da 

diretora teria tido um encaminhamento equivocado. A diretora mostrou-se incerta quanto aos 

critérios estabelecidos para a organização das turmas de recuperação. 

Na prática, as observações em sala e os discursos das professoras indicaram que essa 

divisão por grau de dificuldade, explicitada pela diretora, não ocorria, pois havia ampla 

graduação na defasagem em relação à aprendizagem dos alunos.  

A medicalização e patologização como explicativos das dificuldades dos alunos 

também mostra-se presente no discurso da diretora.  A busca de apoio médico para lidar com 

as questões pedagógicas comparece num tom quase de conquista e orgulho. Afinal, indica que 

a escola está preocupada e movimentando-se em busca de soluções. Novamente exprime 

contradição semelhante à da coordenação pedagógica. Embora muitos dos questionamentos 

da diretora a respeito da recuperação tivessem indicado cunho político e social, o foco retorna 

à avaliação e aos atendimentos das crianças com supostos comprometimentos: 

“Estão sendo feitas várias parcerias, com o Hospital São Paulo, com o 

pessoal da saúde Mental aqui de perto e um pediatra. As crianças com 

comprometimento são avaliadas. São várias crianças. A médica veio à escola 
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para avaliar estas crianças e depois serão encaminhadas e atendidas lá. Têm 

outras que irão ser atendidas na APAE, outras no hospital São Paulo.” 

A possibilidade de melhoria do processo era apresentada pela diretora permeada de 

oscilação e contradição. Ora atribuía aos alunos, ora considerava que o aprimoramento só 

seria possível a partir de modificações nas políticas relacionadas à recuperação. Propostas de 

políticas públicas que eram citadas como salvadoras, como diminuição do ciclo, professora 

auxiliar em sala e alteração dos gestores destas políticas pareciam apontar, na fala da diretora,  

alguma esperança de dias melhores. 

“Acho que vai melhorar com a volta do ciclo pra dois anos. Ele (governador 

do Estado) vai diminuir o ciclo I e II. Parece que ele vai colocar mais um 

professor na 1
a
 série, estagiárias para não onerar muito. Outra solução é a 

mudança de secretária da educação. Só tivemos problemas com a Rose 

Nelbauer, totalmente descompensada. Chalita com sua Pedagogia do amor. 

Vamos ver esta Maria Lúcia, agora, o que vai fazer. O Serra parece sério.” 

Não obstante toda a esperança da diretora, ao final do presente trabalho é possível 

vislumbrar a ineficiência dessas medidas, que não se prestaram ao que foi anunciado. Mais 

uma vez, pura maquiagem de fragmentos de velhos discursos oficiais enganosos. 

Outro tema abordado por professoras e alunos, que também esteve presente no diálogo 

com a diretora, indicava clareza quanto à indisciplina como sendo uma resposta às falhas no 

processo de recuperação, em especial às inadequações dos critérios de seleção e 

encaminhamento dos alunos para a sala de recuperação. 

A postura indisciplinada do aluno Nilson foi apontada pela diretora como um alerta 

diante das insatisfações com um processo que não só não produzia aprendizagem, como ainda 

gerava humilhação e revolta: “Um dia ele falou pra professora: „Se eu tô fazendo bagunça, os 

outros tão fazendo o quê?‟”. 

Essa indagação do aluno traz a reboque a compreensão sobre a “inutilidade” da classe, 

compreensão esta compartilhada também pela professora, coordenadora pedagógica e 

diretora.  

A diretora parecia ter clareza sobre a violação dos direitos de alunos, uma vez que o 

próprio processo educacional funciona como disparador das dificuldades de aprendizagem: 

“Às vezes é o relacionamento com a professora. O caso do Nilson, por 

exemplo, ele teve três professoras titulares no mesmo ano. Foi pra sala de 
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recuperação e teve problemas com a professora. Ficou retido. Ele não é 

aluno pra sala de recuperação.” 

Fica a pergunta: e por que, então, estava lá se nem ele nem a professora de 

recuperação e tampouco a diretora concordavam com isso? 

Quanto aos obstáculos para atingir os objetivos da recuperação, são assinalados pela 

diretora da escola: a desorganização do tempo de aula, a carga horária, e a falta de intervalo 

entre as aulas regulares e a classe de recuperação – fatores que impossibilitam que os 

objetivos da recuperação se concretizem. 

“Alunos e professores cansados, o tempo para chegarem à sala, se 

organizarem, quando estava no ritmo para a aula o tempo já tinha acabado. 

[...] O tempo, a falta de um intervalo para as crianças e a carga horária. De 

cinco aulas semanais de uma hora e meia,  passaram para três aulas de uma 

hora. Isso faz toda a diferença.” 

Deparamo-nos, novamente, com o barateamento das políticas educacionais. Redução 

da carga horária, redução da autonomia, redução do grau de exigência em relação à 

aprendizagem, redução das condições de aprendizagem... Com tantas reduções, seria 

impossível se conseguir elevação no grau de envolvimento das professoras ou de 

aproveitamento dos alunos? Como, diante de verdadeira “liquidação” do processo de ensino-

aprendizagem, pode-se esperar excelência na qualidade da educação? Diante de tanta 

depreciação, como produzir valorização? 

A diretora deixava bem claro não acreditar em resultados reais do processo de 

recuperação, da maneira como está organizado. Quando indagada sobre os resultados, 

semelhantemente às professoras, respondeu: “Hoje em dia, muito poucos”. Para a diretora, a 

recuperação era somente mais um instrumento de engano, de mascaramento da realidade: 

“Vira uma tortura. Soa como um castigo. Acaba perdendo o ritmo, tanto o 

professor, como o aluno e a escola acabam só cumprindo uma formalidade. 

Faz porque tem que fazer. O resultado é uma coisa pra inglês ver. [...] Na 

verdade, o que eles queriam mostrar com isso é que tinham aumentado a 

carga horária, mostrando que a permanência do aluno aumentou na escola. 

[...] É um uso político que eles fazem, só um disfarce, mais um disfarce.” 

A diretora elencou algumas políticas públicas em educação, que, em seu entender, 

mostravam-se diretamente ligadas à recuperação escolar: 
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V.4.1.1 Progressão Continuada  

Em termos de resultados da recuperação, Mônica demonstra descrédito e denuncia a 

intrínseca relação entre as classes de recuperação e a progressão continuada, questão bastante 

salientada neste trabalho: 

“Com a Progressão Continuada o resultado é quase nada. O que a gente vê 

nas propagandas eleitorais, dos partidos de oposição. Quando se fala em 

Progressão Continuada, o que devia acontecer é que todos os recursos seriam 

usados para garantir a aprendizagem. Um esforço maior para ele aprender. 

Acabou acontecendo realmente a Aprovação Automática, que não querem 

que se compare, mas na prática é o que acabou acontecendo.” 

Dessa maneira, os alunos que tiveram rendimento insuficiente, mas devem ser 

aprovados, são, automaticamente, candidatos à classe de recuperação. Destino muito diferente 

dos preconizados nos objetivos da Progressão Continuada:  

Nesse sentido, trata-se de viabilizar condições para que, respeitadas as 

diferenças individuais e consideradas as diferenças sociais e culturais, seja 

possível levar o conjunto de alunos a atingir um patamar comum, que 

implique o domínio efetivo de conhecimentos básicos que devem estar ao 

alcance de todos e não apenas de uns poucos. (SEE – SP, 1997, p. 36) 

Mônica fez, ainda, duras críticas a outras políticas que acabam emaranhadas à classe 

de recuperação: 

V.4.1.2 A sala de recurso  

“A sala de recurso é uma sala específica para crianças com necessidades 

especiais. A sala de recuperação não deveria ser, deveria ser para as crianças 

com defasagem pedagógica. Provavelmente um ou outro caso também está 

lá. É difícil fazer essa separação, até por conta da resistência das famílias ao 

encaminhamento. Ela fica na sala de reforço, mas não era o caso. Não 

aprendeu nada, aprendeu a limpar o nariz, só. Continuou na escola, uma 

criança que é um doce, mas não aprende. Foi pra sala de recurso do Calixto 

(escola próxima), cuja diretora é muito minha amiga.” 
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Trata-se de uma crítica, à semelhança do que foi dito pela coordenadora pedagógica, à 

reunião na classe de recuperação dos alunos com dificuldades significativas e dos que não 

estão acompanhando o ritmo da turma, ou ainda não estão alfabetizados.   

Opinião compartilhada por Patto (2005), que compreendia que “reunir „repetentes‟, 

„difíceis‟, „indisciplinados‟, „atrasados‟, „meninos de alto risco‟ [...], numa única sala de aula, 

para evitar que fiquem rotulados em classes comuns, pode ser um tiro pela culatra” (p.21). 

V.4.1.3 A recuperação de ciclo 

“Aqui a gente tinha a Recuperação de Ciclo até o ano retrasado. Aquilo era 

uma tortura, aglutinava tudo, 25 crianças. O ano passado nós abolimos, 

porque era impossível segurar essa classe, era uma bomba. Antigamente a 

gente podia, com os retidos, pegar os alunos mais fracos, a gente constituía 

uma turma no horário regular, era uma classe especial com outro nome. 

Todo ano eu ia lá, chorava, brigava pra ter uma classe menor. No ano 

passado tiramos isso, porque se a gente ta num Programa de Inclusão, isso é 

um contra-senso, um despropósito. Primeiro porque nenhum professor 

merece isso, é uma coisa de louco a gente colocar tudo o que não presta, 

entre aspas, né, no pior sentido. É como se eu pusesse lá, trancasse a porta, 

primeiro que o professor não dá certo, pros alunos menos ainda, né? A gente 

taxa, né? Aí, na época da supervisão a gente encontra um grupo de pessoas, a 

gente chama de convenção das bruxas e todos falam e se ouvem. Somos 

supervisoras que optamos por voltar para a direção. Uma delas falou assim: 

„Na minha Recuperação de Ciclo eu fiz o contrário, peguei os retidos e 

peguei os melhores alunos e coloquei juntos‟. Eu fiquei pensando naquilo e 

achei que ela foi pro extremo oposto. Eu simplesmente vou ignorar, vou 

diluir essa turma. Porque aí nem privilegio os bons nem os ruins. Dividi, pus 

um pouco em cada sala.  Como na proposta de inclusão o aluno que não tem 

dificuldade vai sentar com o que tem dificuldade e a gente tem que 

estabelecer os pares, não tem razão pra termos uma classe de recuperação de 

ciclo. Dentro dessa filosofia eu resolvi abolir. Nem que eu tivesse uma turma 

de 35 alunos eu formaria uma classe de Recuperação de Ciclo.‟ 

Cabe aqui um questionamento: será que a sala de recuperação não gerava o mesmo 

efeito, duramente criticado pela diretora, em termos de professores, de alunos e da 

aprendizagem? Não seria reservada, de igual modo, aos alunos pejorativamente taxados como 

os “que não prestam”? 

Novamente, vale fazer a articulação com o texto oficial em que a classe de 

recuperação de ciclo “constitui-se em um ano letivo de estudos para atender aos alunos, ao 

final do ciclo do Ensino Fundamental, que demonstrem não ter condições para 

prosseguimento de estudos na etapa posterior” (Resolução SE 40, de 13 de maio de 2008). 
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As orientações aos educadores enfocavam que a Recuperação de Ciclo não significava 

refazer a 4ª série, mas desenvolver um trabalho que expressasse o conjunto de atividades 

desenvolvido na etapa compreendida entre a 1ª e a 4ª séries na trajetória educacional do aluno, 

denominada Ensino Fundamental. 

V.4.1.4 Escola de tempo integral 

Mônica frequentemente reportava-se ao passado, época em que tinham autonomia 

diante das decisões sobre a recuperação e fazia menção à proposta de tempo integral como 

uma medida que trouxe benefícios à aprendizagem, por meio da formação de turmas de 

recuperação: 

“[...]a gente já trabalhava com essa noção de escola em período integral, mas 

não essa noção de hoje em dia de período integral pra inglês ver, como hoje, 

usada politicamente, com mais horas dentro da escola, com aulas de flauta, 

piscininha, alunos soltos no pátio se estapeando, que pedagogicamente se 

aproveita muito pouco. A gente trabalhava com a dificuldade pedagógica do 

aluno. Fomos os precursores do período integral.” 

V.4.2 Compreensão sobre os outros envolvidos no processo de recuperação 

Quando solicitei que a diretora da escola caracterizasse os alunos da classe de 

recuperação, seu discurso estava repleto de expressões e concepções preconceituosas e 

generalistas a respeito dos alunos e de seus pais. Isso foi recorrente nos discursos das 

professoras, coordenadora pedagógica e direção. 

Mônica, sem qualquer constrangimento, identifica os alunos de recuperação: 

“Há um tempo atrás a gente diria que eram as crianças que tinham um nível 

socioeconômico baixo, mais desfavorecidos, hoje em dia não só, por incrível 

que pareça. Se a gente faz um levantamento de nossas crianças, porque aqui 

não é um bairro periférico, com toda aquela pobreza, muitos têm carro, 

alunos de pais vivos e ausentes. Crianças com sérios problemas, e pais que 

não conseguem perceber a necessidade de procurar ajuda com especialista 

no momento adequado. Muitas crianças que não são desfavorecidas. Temos, 

a Maria e eu também, muita dificuldade em conversar com estes pais. Eles 

vêm à escola, mas a aceitação é muito complicada. Os primeiros contatos 
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começam na briga. Só no 2
o
, 3

o
 encontro com os pais é quando a gente 

consegue fazer a família começar a aceitar o encaminhamento.” 

A associação do nível sócio-econômico dos alunos ao bairro revelava-se contraditória, 

pois embora o bairro fosse caracterizado como não periférico, a diretora havia afirmado que 

muitos alunos não residiam nas proximidades da escola, eram moradores de uma favela 

próxima. Tanto nas entrevistas como durante as observações e a convivência na escola parecia 

evidenciar-se a associação entre pobreza e dificuldades escolares. Muitos dos alunos 

pertencentes à classe de recuperação eram pobres. A descrição de uma cena em um dos 

relatos ampliados de minhas observações na escola parece deixar muito clara a concepção 

preconceituosa a respeito dos alunos pertencentes à classe de recuperação e de suas famílias: 

Uma senhora que é professora da 1
a
 série à tarde entra na sala, senta-se ao 

meu lado, pega alguns cadernos para corrigir e começa a conversar comigo 

(embora eu tentasse estar atenta ao que está ocorrendo com a professora 

Célia e os alunos). Diz: “É triste, né? O problema são as famílias. Alguns 

daqui, ninguém da família aprende. Eu tenho aquele ali na minha sala 

(aponta para um garoto). Aquele de azul”. Chama o menino e pede para que 

leia o que escreveu. No caderno há muitas letras juntas que não compõem 

palavras. O aluno não consegue e ela pede que se sente. Chama um outro e 

pede que leia para mim. O menino tenta, não consegue e diz: “Não dá pra ler 

isso”. Ela ri, o garoto também. Ele pega a folha e volta para a sua carteira. O 

colega que senta perto dele diz: “Só ele entende o que escreve!”. A 

professora ri. Neste momento um aluno que havia ido ao banheiro diz que o 

Renato (outro aluno da sala de reforço) está no pátio brincando em vez de 

subir para a sala. Esta professora olha para mim e diz: “Você vê? Eles não 

querem aprender, fogem da escola. Outro dia peguei dois indo embora e 

trouxe para cá. Outra vez fui pegar uma menina e a irmã do período da 

manhã lá na rua. Fui até a esquina. Elas disseram que acharam que a irmã 

mais velha já tinha ido embora e foram. Encontrei e trouxe de volta para a 

escola. Disse para a menina: „Se você não quer estudar, dê a vaga pra outro 

que quer e fique em casa enchendo sua mãe‟”. Neste momento ela pergunta 

quem sou eu. Respondo que sou da USP e estou fazendo uma pesquisa sobre 

as salas de reforço. Ela bate na boca e diz: “Eu não devia ter dito nada 

disso”. Guarda os cadernos, despede-se de mim e de Célia e sai da sala. 

As queixas da direção eram voltadas, especialmente, ao não atendimento dos pais às 

solicitações de encaminhamentos feitos pela escola, identificando-os como negligentes: 

“Teve um caso, inclusive, que a gente tinha encaminhado, a gente pediu até 

pra mãe encaminhar pra avaliação, mas a mãe nunca foi. [...] Pedimos 

avaliação, mas a mãe não leva. Já marquei duas vezes com a mãe, mas ela 

não vem. É brincadeira, né? Ninguém melhor do que a mãe pra ajudar a 

descobrir como é a criança, mas ela não vai. [...] Acho que é comodismo 

mesmo.” 
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Novamente são perceptíveis as contradições, pois a despeito da diretora tecer várias 

críticas ao processo de recuperação, no decorrer da entrevista há momentos em que as falhas 

passam a ser atribuídas aos alunos e às suas famílias e em outros indica equívocos nos 

critérios para o encaminhamento de alunos à recuperação, sugerindo, inclusive, que os pais 

lutassem por seus direitos. Referindo-se a Nilton, um aluno que, no seu entender, não deveria 

estar na classe de recuperação, a diretora afirmou: “Se eu fosse a mãe dele eu entraria com 

recurso. Ele não é aluno pra sala de recuperação.” 

Relembrando a experiência anterior na organização das classes de recuperação 

consideradas eficazes, fazia referência à dedicação das professoras: “Na época, pra funcionar, 

contamos com pessoas maravilhosas trabalhando nessa época, super envolvidas. Duas 

professoras aposentadas que queiram muito trabalhar com Reforço”. 

Vale ressaltar que uma destas professoras era Célia, que continuava lecionando nas 

turmas de recuperação. Após afirmar que não via nenhum resultado na recuperação, Mônica, 

quase na tentativa de fazer uma ressalva, atribuiu o escasso resultado que se pode obter ao 

empenho da professora, a despeito das condições impostas para a implantação da medida: “Se 

vê um pouquinho de resultado quando a professora leva mais a sério, mas é muito aquém do 

que se poderia fazer. [...] Temos aqui um pessoal diferenciado”. 

A diretora confirma a função de cobrança atribuída à professora coordenadora 

pedagógica: 

“A gente sempre tem que estar fazendo a cobrança sobre o que está sendo 

feito na sala. Uma cobrança sistemática da Professora coordenadora para que 

se saiba o que está sendo feito no dia a dia com a criança.” 

Este esforço de controle era a tentativa de garantir que o empenho das professoras para 

a aprendizagem ocorreria em sala regular, buscando-se cuidar para não gerar acomodação 

diante do encaminhamento para a classe de recuperação. 

De modo indireto, a diretora faz uma crítica às funções exercidas pelos supervisores de 

ensino: 

“Fui para a supervisão, Fiquei 2 anos e meio. Aí resolvi voltar pra direção. 

Não me identifiquei com a natureza do trabalho de supervisão, muita 

burocracia, e uma burocracia burra.” 
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V.4.3 Compreensão de si própria e de seu trabalho 

A diretora expôs sua trajetória profissional, demonstrado envolvimento e interesse 

pela educação. 

 “Tenho 22 anos de magistério. Estou na direção da escola desde 98. Sempre 

trabalhei em periferia, por opção. Desde 2002 estou nesta escola da Saúde, 

bairro nobre. Trabalhei muito tempo na Pedreira, bem periferia.” 

Chama a atenção seu encantamento com a profissão docente, o brilho nos olhos 

quando se referia à paixão de ser educadora, a atuação em escola da periferia por opção e a 

maneira como falava da escola que dirigia: 

“Quando estudava, eu gostava da área de Ciências Biológicas. Aliás, tudo 

levava a crer que eu seguiria para a área de veterinária, zootecnia. No 

cursinho comecei a me encantar com História, tive aulas com o Heródoto 

Barbeiro, Paulo Kobayashi (Geografia). Fiquei muito apaixonada por 

história. Conversei com o Heródoto, ele me encorajou bastante. Prestei 

vestibular e passei na USP em história, contrariando meus familiares. 

Quando me formei a opção, realmente, era lecionar. Segui carreira e lecionei 

bastante tempo. Prestei concurso, trabalhei em Recursos Humanos, em 

empresas particulares. Em 98 prestei concurso, passei e fui pra uma escola 

muito difícil. Trabalhava das 8h00 da manhã até 8h00 da  noite, uma escola 

pixada, que tinha de tudo, menos aula. De 5
a
 série a Ensino Médio. Eu não 

tinha noção do que era ser diretora e estava numa escola muito cheia de 

problemas, drogas, tráfico no banheiro. Fui compondo uma boa equipe e fui 

trabalhando muito até sair de lá e devolver uma escola com todos os 

problemas de escola, mas uma escola funcionando. Diferente de quando 

entrei. Inclusive tenho até recorte do jornal local com matéria que me 

emocionou muito sobre o que foi conseguido na escola.  Aí por pressão de 

marido e filha deixei esta escola. (... ) Aí mudei de casa, vim para outra 

diretoria, trouxe o cargo e vim para cá.” 

Fez muitas referências positivas à escola, semelhantemente à Coordenadora 

Pedagógica: 

“Aqui a comunidade não é local, mas é engraçado, não trabalham aqui perto. 

É uma escola de passagem, de fácil localização. Até estranho porque às 

vezes, quando visito outras escolas, vejo os perueiros entregando os nossos 

alunos próximo de outras escolas. Os pais preferem aqui. Os perueiros 

colocam os filhos aqui, muitos professores põem seus filhos aqui.” 



EM BUSCA DO SENTIDO...  197 

Sua dedicação e seriedade como educadora foram perceptíveis no tempo em que 

permaneci na escola, durante a pesquisa, tanto nas conversas informais e entrevistas com 

professoras e coordenadora pedagógica, como nas observações em que sua pontualidade, 

presença e constante participação em tudo o que ocorria na escola mereceram distinção. 

Entretanto, de todas as declarações da diretora na entrevista, deve ser destacado o 

efeito devastador do deslocamento da autonomia nas tomadas de decisões, tornando quem 

dirige a escola, apenas mais um cumpridor de ordens estabelecidas por instâncias superiores, e 

alguém que, semelhantemente às professoras, deve abrir mão de suas experiências anteriores, 

deixando de lado suas convicções e vivências para aderir ao que é hierarquicamente 

instituído. Como consequência, vem o desânimo: 

“Sinceramente, desanimei. Sabia como fazer, vem alguém que me manda 

fazer de um jeito que sei que não dá certo, é pra desanimar mesmo. É pra 

não funcionar, mesmo. Pra inglês ver. [...] Como diretora já tinha falado na 

reunião de diretores, prevendo o que aconteceria em função de minha 

experiência anterior.” 

Ser obrigada a cumprir ordens nas quais não acredita é a repetição do discurso das 

professoras às quais também são decretadas práticas profissionais em que não acreditam. O 

efeito disso: uma relação alienada com o trabalho, descrédito no que fazem, em seu potencial 

profissional e nas crianças a quem dirigem suas ações pedagógicas. O caos da impossibilidade 

e da alienação se instala! 

Em diversos momentos da entrevista, a diretora deixava clara a falta de autonomia 

para a tomada de decisões. Desse modo, tanto professores, como gestores veem-se aviltados 

em seu direito de escolha dos processos de viabilização das medidas impostas. 

O “cumpra-se” imposto a gestores e professores descaracteriza as especificidades de 

cada escola e impede o atendimento das necessidades particulares de cada instituição 

educacional. Medidas genéricas para alunos genéricos por meio do trabalho de educadores 

também genéricos produz uma aprendizagem sucateada e de qualidade insatisfatória. 

Para a busca da compreensão do sentido da recuperação para a diretora da escola é 

preciso considerar a falta de autonomia como responsável pelo esvaziamento de sentido, uma 

vez que gestores têm por prerrogativa, social e historicamente construída, o direito de tomada 

de decisão, ainda que este processo decisório seja construído coletivamente. Sem isso o 

trabalho da diretora transmuta-se de atividade em simples ação e contraria a máxima da teoria 
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histórico-cultural da “compreensão da realidade humana como sendo construída pelos 

próprios homens, a partir do processo de trabalho” (SAVIANI, 1997, p. 120).  

Portanto, considerando que o sentido – neste caso, sentido do trabalho – é construído a 

partir dos motivos resultantes das vivências presentes na consciência, pode-se supor que o 

exercício da direção da escola para esta educadora, em relação à recuperação escolar é um 

trabalho alheio à sua participação e, consequentemente, alienado. 

V.5 O sentido da recuperação para as mães de alunos 

 “A história das pessoas discriminadas na 

escola é uma versão às avessas da estória do 

Sapo que virou Príncipe. Certamente uma 

mãe pobre se sente orgulhosa quando vê seu 

filho ir à escola pela primeira vez, mas talvez 

não se dê conta de que lá seu principezinho 

pode receber um beijo fatídico que, perante a 

sociedade, o transformará num sapo, ou 

melhor, num burro.”                

   Luiz Carlos Gagliari 

V.5.1 Compreensão sobre a recuperação 

A análise das entrevistas foi elaborada a partir da seleção de alguns temas presentes 

nos discursos das mães, considerados importantes para a busca do sentido por elas atribuído 

às classes de recuperação. Segundo as duas mães entrevistadas, algumas hipóteses são 

explicativas das dificuldades dos filhos que resultaram na necessidade da frequência à classe: 

V.5.1.1 O método de alfabetização 

Uma das mães fez incisivas críticas, durante a entrevista, ao método de alfabetização 

adotado a partir da concepção do Construtivismo: 
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“Eu não gosto desse novo método daqui. Esse novo que pode aprender a 

escrever rápido. Pro Mauro tinha que ser o ba, be, bi, bo, bu, como foi com 

meus filhos mais velhos. Tenho uma filha de 18 anos e um de 19 que 

aprenderam de um jeito muito diferente. Até hoje eles têm as letras lindas. 

Eu observo muito o Mauro. Escreve tudo errado. Vejo muita coisa errada no 

caderno dele, dizem que é assim mesmo. Não pode corrigir, falam pra 

esperar. Mas eu corrijo, olho e falo: isso aqui tá errado. [...] Tem muito erro 

de português nas lição dele, eu até corrijo.” 

A compreensão a respeito do trato com o erro no construtivismo tem trazido danos 

irreparáveis, em especial no que tange à alfabetização das crianças de classes populares. 

Saviani (2006) faz duras críticas à desvalorização do conteúdo acadêmico e 

indisciplina, fruto de derivações das propostas da Escola Nova, como o construtivismo. Esse 

autor considera que o abandono radical da abordagem tradicional deixou para trás esses dois 

elementos essenciais ao aprendizado, especialmente no que diz respeito ao processo de 

alfabetização. A expansão de uma proposta individualizada, para as classes de alunos de 

famílias pobres, com grupos grandes de alunos, sem o devido preparo dos professores, 

descaracterizando o lugar ocupado por eles e sem as condições mínimas de implantação, 

resultou em marginalização ainda mais intensa dos alunos das classes populares, que 

precisariam valer-se do acompanhamento cuidadoso dos pais, como no caso da mãe relatada 

acima.  

Essa mãe, com baixa escolarização, via-se obrigada a participar do processo como 

professora, ainda que indiretamente, quando se punha a corrigir as tarefas do filho, função que 

antes era atribuída diretamente ao professor. 

A opinião expressa por ela é condizente com as severas críticas de Duarte (2006) ao 

“aprender a aprender” pregado pelo construtivismo, por considerar que essa compreensão de 

educação “[...] reside na desvalorização da transmissão do saber objetivo, na diluição do papel 

da escola em transmitir esse saber, na descaracterização do papel do professor como alguém 

que detém um saber a ser transmitido aos seus alunos, na própria negação de ensinar” (p.8). 

V.5.1.2 Patologização / Psicologização 

A doença como elemento explicativo das dificuldades escolares também comparece no 

discurso das mães. Citavam doenças ora como justificativas ao baixo desempenho escolar dos 
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filhos ora fazendo críticas a diagnósticos dados na escola, como se observa no discurso de 

Mara: 

“Acho que ele é dilexico (é assim que fala?) disléxico, ele é muito 

inteligente. Eu vejo que ele é muito esperto, conversa bem, mas ele consegue 

te enganar, se expressa bem e na conversa te engana. Eu observo muito o 

Mauro. Eu vejo, quando a gente sai na rua ele diz: “Tô lendo, tô lendo, 

mãe”. Tá lendo, mas não entende o que tá lendo.” 

Daniela, a outra mãe, relatou uma experiência com o sobrinho que acabou por afetar o 

filho Davi: 

“Meu sobrinho tava aqui nessa escola, mas era muito bagunceiro, muito 

ativo, diziam que ele era hiperativo e mandaram ele pra outra escola, que é 

de tempo integral. Eu não acho que seja o caso do meu sobrinho. Ele não 

tem problema, é que aqui a escola inteira conhece ele e ele aprontava todas, 

só faltava derrubar a escola. É danado, mas não chega a ser hiperativo, é só 

uma criança cheia de vida, mesmo, sabe? O Davi queria muito estudar com o 

primo, eles são muito amigos. Só que quando ele entrou o primo saiu e foi 

pra outra escola.” 

Ambas as mães, portanto, revelaram suspeitas e diagnósticos de doenças como 

elementos presentes no processo de escolarização dos alunos com dificuldades na 

aprendizagem. 

A expressão “é só uma criança cheia de vida” utilizada pela mãe coaduna-se com o 

lindo texto escrito por Moysés (2001), a respeito das contradições vivenciadas por crianças 

com ricas experiências de vida, cujo processo de escolarização revela-se impregnado de 

suspeitas de doenças: 

São crianças que não passam numa prova de ritmo e sabem fazer uma 

batucada. Que não têm equilíbrio e coordenação motora e andam em muros e 

árvores. Que não têm discriminação auditiva e reconhecem cantos de 

pássaros. Crianças que não sabem dizer os meses do ano, mas sabem a época 

de plantar e colher. Não conseguem aprender os rudimentos da aritmética e, 

na vida, fazem compras, sabem lidar com dinheiro, são vendedoras na feira. 

Não têm memória e discriminação visual, mas reconhecem uma árvore pelas 

suas folhas. Não têm coordenação motora com o lápis, mas constroem pipas. 

Não têm criatividade e fazem seus brinquedos do nada. Crianças que não 

aprendem nada, mas aprendem e assimilam o conceito básico que a escola 

lhes transmite, o mito da ascensão social, da igualdade de oportunidades e 

depois assumem toda a responsabilidade pelo seu fracasso escolar.  (p. 42) 
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As duas mães entrevistadas estabeleciam relações lineares entre problemas familiares 

e as dificuldades na escola, resultando daí a necessidade da recuperação. Vejamos seus 

relatos: 

“Eu acho que o problema familiar atrapalha muito o Mauro,  é o problema 

familiar dele. Meu marido bebe muito. Ele ficou com uma letra feia quando 

o pai disse que ele escrevia mal. Até levei ele numa psicóloga no Hospital 

São Paulo. Ela fez testes nele e no teste deu que ele não tinha problema 

nenhum. Ele não tem problema. Acho que ele pensa muito rápido por isso 

não absorve o que aprende” – Mara. 

 

“Depois da morte do meu pai o rendimento dele caiu muito. Ele era muito 

agarrado com meu pai. Foi como um segundo pai pra ele. Também porque 

tive que mudar ele de escola e a irmã ficou na outra e ele ficou um pouco 

enciumado. Ele sente muito a falta do meu pai. Até hoje ele fala. O vô 

ajudava ele a fazer a lição, via o caderno. O vô incentivava muito ele. 

Quando chegava da escola, queria logo mostrar pra ele o que tinha 

aprendido. Ele dizia: „Ai vô hoje tem prova. Me ajuda?‟. Acho que o que 

afetou um pouco ele também foi o fato de eu não ter levado ele no velório, 

nem no enterro. Ele não viu nada, ficou na casa da minha tia.  Meu pai 

morreu em maio e daí pra frente ele ficou muito desanimado”, – Daniela. 

A dúvida sobre a vinculação de problemas familiares que resultaram em dificuldades 

emocionais e as dificuldades de aprendizagem parece ter sido apropriada pelas mães e 

comparece nas entrevistas, gerando, inclusive, no caso de Mauro, uma avaliação psicológica, 

cujo resultado não indicou nenhum problema. O fato de a pesquisadora ser psicóloga deve ser 

considerado, pois falar com uma psicóloga pode evocar a necessidade de buscar “motivos 

psicológicos” como explicativos das questões escolares. 

Desponta-se, deste modo, no discurso das mães, a psicologização, ou seja, a 

supervalorização e atribuição de fatores pedagógicos e sociais a danos emocionais advindos 

de problemas familiares. Esta explicação dos problemas de escolarização baseada em perdas e 

danos familiares conduz novamente as causas ao domínio pessoal e familiar. 

V.5.1.3 Crítica à Progressão Continuada 

Mara, a mãe de Mauro, parecia ter bastante clareza sobre os prejuízos da Progressão 

Continuada na educação do filho: 
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“Eu não deixaria ele passar pra 4
a
 série. A escola disse que ele vai passar, 

mas precisa fazer reforço nas férias. Vou ver se consigo alguém pra dar esse 

reforço pra ele nas férias. Se ele passar vai ter problema no ginásio. Tá com 

muita dificuldade. Não sei como ele pode ir pra 4
a
 série desse jeito que ele 

tá. Já escreve, mas não é uma pessoa capaz de escrever o que é oxítona, 

paroxítona, sinônimo. Isso é tudo coisa da 3ª série, não é? Não sabe fazer 

nem a separação de sílabas. Por exemplo, vai escrever alguma e põe a letra a 

e o resto embaixo, na outra linha. Escreve alguma com u. Tá errado, não tá? 

Como é que ele vai pra 4
a
 série assim? Vai ter que fazer outras coisas mais 

difícil. Não tem dúvida. Tinha que reprovar sim. Os menino têm certeza que 

vão passar. Escreve tudo errado e passa de ano. Antigamente era diferente, 

ou você passava ou não passava, né? Ou era ou não era?” 

A mãe indicava coerência em sua percepção sobre as expectativas de aprendizado na 

respectiva série, o rendimento insuficiente do filho e as consequências em seu futuro escolar. 

O mascaramento da Progressão Continuada, não parecia tão mascarado assim para esta mãe, 

que embora tivesse pouca escolarização revelava grande esclarecimento sobre os enganos 

propagados oficialmente. 

V.5.1.4 Caracterização dos filhos 

Ambas as mães definiram os filhos por meio de muitas características positivas. 

Talvez isso revelasse, de modo sutil, a incoerência estampada no fato de “não aprender na 

escola”. 

Mara atribuía ao filho as seguintes características: inteligente, esperto, conversa bem, 

observador, não aceita qualquer resposta, sempre quer saber o porquê, é o único que consegue 

acalmar o pai quando chega bêbado, pensa antes de falar e é educado. “Fala pra mim que 

quando crescer vai dar um monte de coisas pra mim. Quando tô nervosa, ele me abraça, 

precisa ver como ele é.” 

Daniela indicava que Davi era uma criança sensível, que quando levava bronca 

chorava; era considerado pela mãe: honesto, esperto, verdadeiro e muito educado. Ela via o 

filho como alguém muito preocupado com a situação difícil que a família estava vivendo – pai 

e mãe desempregados. Um garoto sensível aos problemas da família. 

Entretanto, a despeito de tantos atributos positivos, estes dois meninos eram 

considerados incompetentes na escola. 



EM BUSCA DO SENTIDO...  203 

V.5.1.5 Escola pública X escola privada 

Mara parecia ter consciência da desigualdade em termos de educação pública e 

privada. Seu discurso era permeado de indignação ou até certa revolta: 

“O Mauro frequentou uma escola particular em Diadema. Tava falando até 

inglês. Desde os 4 anos tava lá. Depois foi pra pré-escola, em São Bernardo, 

com 6 aninhos. Chegou lá ele adorava aquela escola. Ele gosta, não é que 

não gosta. Ele quer aprender. Desde que veio pra cá ele não tem entusiasmo, 

não vejo entusiasmo nele. Ele não queria sair da escolinha particular. Ele 

tava indo muito bem. Tenho desenhos dele, tudo. Fazia tudo direitinho. O 

problema é que a escola pública tá muito defasada, eu acho.  A escola não 

ensina, tá muito defasada. O Estado não tá ligando pra isso. Parece que não 

quer que aprenda, pra não ter gente que pensa. Querem gente burra. Não 

quer muita gente lendo. O Estado fala que não tem dinheiro. Vê as escolas lá 

da Paulista, tem coisas incrementadas, tem câmeras, tem tudo. Olha pra essa 

sala. (Olha em volta, em especial para a parede com a pintura descascada). 

Não precisava ser uma sala assim, não acha? Não é porque não tem dinheiro. 

Tem dinheiro pra tudo. Só que pro povo não tem. É assim, tem mais pobre 

ou tem mais rico? É isso. Quando ele tava na escola particular, tava indo 

muito bem.” 

É magnífica a percepção dessa mãe sobre “o descaso pela boa qualidade da escola para 

o povo” (PATTO, 2005, p.19) e sua consciência sobre as razões encobertas – não tão 

encobertas para ela – os espaços em branco, preconizados por Chauí (2003), em que muitas 

coisas não são nem podem ser ditas sob pena de que a ideologia que as sustenta seja 

desmontada. Esta mãe pobre e com pouca escolarização, corajosamente denuncia. Há 

interesses, ideologicamente construídos, de que muitos não aprendam a ler para que não sejam 

capazes de pensar. Pessoas que, impedidas de ler as letras, são impedidas da leitura do mundo 

(FREIRE, 1987). 

V.5.1.6 Relação entre professora e alunos 

Daniela relatou que a professora de recuperação às vezes era brava, dava bronca e seu 

filho não queria ir à escola. 

“Ele, não é porque é meu filho, não, é muito educado. Não ofende nem briga 

com ninguém. Mas ele é muito sensível e se alguém dá uma bronca ele não 
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diz nada, não responde, mas fica triste. Ele tem rinite, faz tratamento e 

quando a rinite ataca, isso dá mal cheiro na boca dele. Um dia a professora 

mandou ele escovar mais os dentes porque tava com cheiro ruim na boca. 

Ele chegou em casa muito chateado. Aí eu mandei um bilhete pra professora 

explicando. Ela respondeu e disse que não falou pra ofender, só pra ele 

escovar melhor os dentinhos. Mas ele é assim.” 

Em minhas observações em sala de aula, eu presenciei algumas vezes a professora 

falando rispidamente com este aluno e complementando com frases de ironia e ridicularização 

como: “Vê se não vai chorar de novo, hein?”. 

Mauro também havia tido problemas com a professora da sala regular, segundo a mãe: 

“Desde o meio do ano prá cá ele melhorou muito. No começo do ano ele 

teve problema com a professora. Não se dava com a professora da sala. Eu 

pedi pra eles tirarem ele da sala. Eles não concordaram, disseram que não. 

Era como se ele estivesse ganhando, pronto venci, fiz isso e consegui sair. 

Só que aí foi ficando muito desagradável. Começou a inventar coisas sobre a 

professora. Ele não queria ficar com ela, não queria de jeito nenhum. No 

meio do ano elas concordaram e tiraram. Depois que mudou ele melhorou 

muito.” 

Uma informação curiosa é que nenhuma das duas mães entrevistadas sabia os nomes 

das professoras da sala de recuperação, indicando a possibilidade de certo distanciamento 

tanto das mães como dos próprios alunos: “Eu não sei. Ele sempre fala “Tia do reforço”, nem 

ele sabia o nome. Não mandaram nada escrito, então não sei quem é.” 

Também  identifiquei, durante o tempo em que estive no campo, que muitos alunos 

não sabiam o nome das professoras da classe de recuperação. 

V.5.1.7 Opinião dos filhos sobre a recuperação 

Ambas as mães revelaram que os filhos gostavam da recuperação, mesmo quando isso 

não ocorria no início, depois começavam a gostar. 

“No começo ele não gostava muito não queria vim mais. Agora ele até tava 

gostando. No começo não, chegava até a chorar” – Daniela. 

“Ele gostava, todos os reforços que fez, ele gostava, todos os três reforço” – 

Mara. 
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Na entrevista coletiva os alunos também disseram isso, no começo não gostavam, 

depois passaram a gostar – ou seria melhor a expressão passaram a se acostumar, uma vez 

que não havia outra alternativa? 

Versão vivida na escola do brilhante texto de Colasante: 

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. [...] A gente se acostuma 

para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar 

feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o 

peito. A gente se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e 

que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. (COLASANTE, 1996, 

p.9) 

V.5.1.8 Resultados da recuperação 

Quanto aos resultados da aprendizagem na classe de recuperação, ambas as mães 

relataram que participar da recuperação havia provocado melhora no processo de 

aprendizagem. Parecia haver no discurso das mães uma associação direta entre o 

desenvolvimento escolar dos alunos e a presença na classe de recuperação. Uma das mães 

aventou a possibilidade de que o aprendizado com a professora da própria sala de aula regular 

tivesse produzido os resultados observados.  

“Acho que foi bom, ele melhorou muito. Se ele tivesse pego essa professora 

desde o começo do ano ele taria muito melhor. No começo do ano ele não 

escrevia nem lia nada. Agora ele tá escrevendo e lendo” – Mara. 

 

“Ele diz: „Mãe, agora to melhorando, já sei ler‟. Acho que ajudou sim. Ele 

deu uma melhorada, agora ta melhorando. Acho que ta evoluindo um pouco. 

Ele agora ta se interessando mais. Pergunta como escreve algumas palavras. 

Disse:„O nome do meu pai tem acento, né?‟. É Rogério. Espero que no ano 

que vem ele melhore bastante” – Daniela. 

Uma das mães relatou que acompanhava, cuidadosamente, o processo de escolarização 

dos filhos, confirmando seu discurso por meio dos detalhes da etapa de alfabetização em que 

o filho se encontrava. Esse é um aspecto muito valorizado na escola – pais participantes e 

interessados. As professoras divergiram a este respeito, somente uma delas estabeleceu 

relação direta entre aprendizagem e bom desenvolvimento escolar e a participação da família 

no processo escolar. 
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A generalização de concepções preconceituosas relativas ao baixo envolvimento de 

famílias pobres no processo de educação escolar dos filhos mais uma vez mostra-se 

equivocada. Mara, a mãe de Mauro revelava-se presente, interessada e esperançosa em 

relação aos efeitos resultantes dos cuidados com os filhos:  

“Também um povo que não tem educação, põe uma filharada no mundo e 

manda pra escola. Não quer nada. As mãe que não acompanham, larga na 

rua e pronto. Coloca na escola e não quer saber o que acontece. Eu não, 

acompanho eles na escola. Nem na rua vão. Deixo ir só numa parte, de um 

pedaço da rua no outro. Digo pra eles: tenho que enxergar vocês de uma 

esquina pra outra, se forem mais longe, não saem mais. Saio na rua e tenho 

certeza que vou ver eles. Começaram a sair na rua esse ano. A gente deixa de 

cuidar da gente pra cuidar dos filhos. A gente não quer criar marginal, tem 

que cuidar dos filhos, né?” 

Uma outra declaração da mãe, a respeito do caderno, deu indicadores das expectativas 

sobre a escolarização do filho. A função do caderno de registrar o que foi aprendido não se 

efetivou no caso de Mauro. O caderno não era revelador de aprendizagem, mas de 

dificuldades, de incompetências, do “não saber”. 

“Antes, o caderno dele não dava nem pra guardar. Tenho os cadernos dos 

outros guardados, mas o dele não dava pra guardar. Era um caderno sem 

nada, nenhuma letra no caderno. Pra que guardar alguma coisa que não tinha 

nada? Já na escolinha que ele ficou, era bom. Tinha as coisinhas que ele 

fazia, era bom. Agora que ele melhorou, dá pra guardar o caderno.”  

Como amplamente estudado por Costa e Santos (2002, 2008)
38

, os cadernos escolares 

possibilitam o acompanhamento da dinâmica escolar, revelando ricas informações sobre o 

aluno, a escola e as relações que se estabelecem no processo de escolarização, mas nem 

sempre revelam os bastidores, especialmente quando compreendidas fora do contexto escolar. 

A autora recomenda que o psicólogo disposto a utilizar, como ferramenta de trabalho, os 
                                                      

38
 Os estudos de Anabela Costa e Santos sobre o tema dos cadernos escolares resultaram na dissertação 

de Mestrado denominada Cadernos Escolares na Primeira Série do Ensino Fundamental: Funções e 

Significados (2002) e na tese de Doutorado intitulada Cadernos e outros registros escolares da 

primeira etapa do ensino do ensino fundamental: um olhar da psicologia escolar crítica (2008), ambas 

orientadas pela Profa. Dra. Marilene Proença Rebello de Souza no departamento de Psicologia Escolar 

e do Desenvolvimento Humano da Universidade de São Paulo. Costa e Santos ressalta a necessidade 

de que o psicólogo disposto a utilizar, como ferramenta de trabalho, os cadernos e demais registros 

escolares deve investigar, ao máximo, em que condições institucionais, relacionais e situacionais 

foram produzidos tais documentos. 
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cadernos e demais registros escolares deve investigar ao máximo em que condições 

institucionais, relacionais e situacionais foram produzidos tais documentos. 

Os cadernos de Mauro que não serviam “nem pra guardar” talvez encerrassem 

expectativas da mãe sobre um processo de aprendizagem que parecia não acontecer. 

Lembranças que era melhor não serem guardadas... Para ela um caderno sem letras testificava 

que o filho não aprendia. Registro que revelava a incompetência do filho, na compreensão 

daquela mãe, mas que talvez não revelasse os esforços e tentativas de Mauro escrever. 

  



 

 

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos 

não é senão uma gota de água no mar. Mas o 

mar seria menor se lhe faltasse uma gota.”  

   Madre Teresa de Calcutá 
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VI CONSIDERAÇÕES FINAIS – Articulando os diversos discursos em 

busca dos sentidos 
 

 

Este capítulo final propõe-se a articular dimensões apresentadas no percurso histórico 

com os discursos oficiais e o cotidiano escolar. Considerando que o sentido da recuperação 

escolar é construído a partir das relações com o trabalho – seja ele discente ou docente –, 

serão apresentados os elementos comuns aos participantes que serviram de apoio à construção 

do sentido e que foram norteadores de conclusões. Por fim, arvora-se a indicar outro caminho 

alternativo à prática da recuperação escolar, na intenção de semear novos posicionamentos e 

procedimentos que fecundem em aprendizagem, e consequentemente, em desenvolvimento 

dos alunos da educação pública. 

VI.1 O lugar ocupado pela recuperação escolar ao longo da história 

O discurso de Antonio D‟Ávilla e os documentos oficiais da década de 1930 tinham 

como metas a universalização do ensino e a redução da repetência. Naquele momento 

histórico a repetência era vista como sendo resultado de problemas de aprendizagem do 

escolar, partindo-se de concepções centradas no estudante, nas diferenças individuais e na 

necessidade de compensar as defasagens. Na década de 1950, considerava-se que a influência 

educativa da escola era indiscutível, propagava-se o direito à educação como caminho à 

igualdade e à integração social. A luta pelo acesso à escola era evidenciada pela busca 

incessante de uma vaga para os filhos, na certeza (ilusão?) de que estudar lhes possibilitaria 

uma vida melhor, mais digna. A escola se configurava como um espaço de esperança de 

dignidade humana. Pouco a pouco essa concepção de escola que dignifica foi sendo 

desqualificada, uma vez que a qualidade do ensino e a produtividade da escola pública 

passaram a ser questionadas de modo veemente. A recuperação consolidava-se como a 

solução mágica que balizaria as diferenças e possibilitaria a aprovação. 

Anos mais tarde, a LDB de 1971 recomendava a aplicação de processos de 

recuperação para suprir a insuficiência no aproveitamento escolar – proposição incorporada, 

quase duas décadas depois, às argumentações que fundamentariam a Progressão Continuada. 

Despontava-se uma diferença dos objetivos da recuperação escolar propostos por D‟Ávilla.  
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Agora essa prática serviria não mais para impedir a reprovação, mas para suprir o 

aproveitamento insuficiente,  para recuperar conteúdos perdidos.  

Com o passar dos anos novas políticas públicas vão surgindo “formando camadas de 

resíduos de reformas educacionais sucessivas que vão esterilizando o chão da escola” 

(PATTO, 2005, p. 17). A reprovação passa a ser compreendida como produto de uma escola 

de baixa qualidade e é abolida. Antigas políticas precisam dar lugar a outras que respondam 

às novas metas. Para isso surgem diversas medidas sucessivas como a aprovação automática, 

classes especiais, classes de aceleração, progressão continuada, dentre outras.  

A grande bandeira dos defensores dos discursos oficiais, porém, está fincada na 

quantidade de alunos na escola, comparada à que havia poucas décadas atrás. A ideia de ter 

atingido o alvo da quantidade, possibilitando o acesso à escola para a grande maioria de 

crianças brasileiras, por si só mostra-se enganosa, uma vez que esta “pequena porcentagem” 

de crianças que ainda estão fora da escola, seja por não terem ingressado, seja por terem sido 

“expulsas” por não terem aprendido, traduz-se, na realidade, em milhões de brasileiros 

excluídos. Mesmo que o olhar esteja voltado para a grande maioria que está na escola, faz-se 

necessária uma reflexão mais aprofundada sobre esta cisão entre quantitativo e qualitativo.  

Pensar metas quantitativas desvinculadas da qualidade de ensino é um grande engodo, 

uma vez que só faz sentido se falar em objetivos educacionais atingidos quando a 

aprendizagem, de fato, ocorre. A má qualidade de ensino expressa, por um lado, a falta de 

escolas de verdade, em condições adequadas de produzir ensino e aprendizagem, e, por outro, 

um descompromisso com o produto pelo qual a escola deve prestar contas à sociedade. 

Afinal, de que adiantam as estatísticas indicando os altos índices de crianças com acesso a 

uma escola que não lhes ensina de fato? É preciso perguntar: de que vale estar na escola se a 

qualidade do ensino não permite o acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade? 

Aplicando-se à discussão do presente estudo, poderia ser indagado: qual a função de uma 

recuperação escolar ostentada como auxílio que cristaliza ainda mais as impossibilidades de 

aprender? Não seria a recuperação escolar mais uma medida utilizada como artimanha 

visando à permanência na escola e o fortalecimento de dados oficiais?  

Entretanto, retornando ao percurso histórico, como além do ingresso havia metas de 

permanência e melhoria da qualidade do ensino, era preciso criar instrumentos de 

aprimoramento dos professores que garantissem a aprendizagem dos alunos. Merece destaque 

um documento denominado Promoção e Recuperação, datado de novembro de 1974, que 

criava uma série de cadernos de apoio aos professores do Ensino Fundamental, cujo objetivo 

era orientar as equipes estaduais para evitar “o desequilíbrio entre atendimento à demanda e 
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qualidade de instrução ofertada”. Oferecia instruções técnicas voltadas aos processos de 

recuperação como apoio à Promoção Automática e punha-se como resposta “aos reclamos 

técnicos de emperramento às mudanças e inovações emergentes nas propostas curriculares 

dos estados”, especialmente as trazidas pela LDB/1971. 

Este movimento de oferecer treinamento aos educadores para que as determinações 

oficiais fossem cumpridas vai, ao longo da história, adquirindo novas roupagens, novas 

técnicas, novos títulos, mas que conservam em seus objetivos as mesmas concepções a 

respeito dos educadores, isto é, de que é preciso capacitá-los a fazer uso das novas propostas 

de modo eficiente. No caso desse estudo, esse pressuposto revive, ou seja, volta a se 

manifestar entendendo-se que a capacitação das professoras recuperadoras era diretamente 

proporcional à eficácia da recuperação, ou seja, se os docentes fossem bem preparados a 

recuperação traria à luz os seus frutos. O curso “Letra e Vida”, tão mencionado na presente 

pesquisa, é uma versão atualizada visando ao “não emperramento das mudanças”, objetivo 

nem sempre cumprido no cotidiano escolar, como explicitado no trabalho. 

A LDB de 1996, ainda hoje em vigor, passa a indicar os processos de recuperação com 

a função de zelar pela aprendizagem de “alunos de menor rendimento” – em substituição à 

expressão “alunos de aproveitamento insuficiente”, da LDB anterior, que por sua vez 

substituíam a meta de impedir as reprovações na época de Antonio D‟Ávilla. 

Aparentemente os objetivos da recuperação foram sofrendo alterações com o passar do 

tempo. Entretanto, visto que as concepções a respeito dos alunos tidos como os  “que não 

aprendem”, dos educadores e da função da escola têm se mantido intactas em suas bases,  a 

mudança de foco da recuperação ao longo das diferentes legislações não traz efeitos reais ao 

processo de aprendizagem, especialmente dos alunos considerados “com dificuldades”, a 

quem a recuperação sempre se destinou.  

Assim, inúmeras alternativas de atuação educacional vão se sucedendo ao longo da 

história da educação paulista na esperança de solucionar os problemas da alfabetização de 

alunos, os quais precisam ser separados, retirados na sala de aula com a justificativa de 

suprimento de suas necessidades específicas.  

A LDB de 1996, em vigor, rege que a recuperação paralela deve ser favorecida 

(“períodos de preferência paralelos ao período letivo”)  em oposição à recuperação periódica, 

realizada nas férias; entretanto, a recuperação contínua não é sequer citada no texto da lei. 

Recuperação cuja denominação pode ser considerada imprópria em meu entender, uma vez 

que deveria ser compreendida como parte do processo de aprendizagem, não havendo a 

necessidade do termo recuperação. Aliás, prática há muito adotada pelo professores 
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comprometidos, que, cônscios de sua atuação junto ao aluno, concebem a recuperação como 

parte integrante do processo ensino-aprendizagem, utilizando-a como atividade regular de seu 

trabalho cotidiano ao invés de encaminhar os alunos para outros espaços recuperadores que 

não a sala de aula.  

A recuperação é, ainda hoje, tida como um apêndice do processo educacional e voltada 

para alunos rotulados de antemão, coadunando-se, tantas décadas depois, à proposta inicial 

expressa no texto de D‟Ávilla na década de 1950: “Assim procedendo, não se cria na escola 

um corpo de novas classes, não se quebra o ritmo de trabalho escolar do ano letivo. Adota-se, 

apenas, um sistema de auxílio ao aluno fraco, de ensino paralelo ao que ele vinha recebendo” 

(p. 25). 

Embora os discursos das professoras e gestoras participantes dessa pesquisa tenham 

apontado esta recuperação contínua como ideal, no cotidiano escolar à recuperação paralela 

ainda continua sendo conferido um poder mágico de salvar os que não aprendem. Ainda é 

evidenciada a necessidade de segregar os que aprendem de modo diferente, com outros 

ritmos, que os distinguam da maioria dos alunos. A recuperação põe-se como medida para 

solucionar as dificuldades encontradas pelos alunos em seu processo de aprendizagem, no 

entanto, à medida que sua concretização na escola aponta muito mais para a discriminação e 

rotulação do que para a superação dos obstáculos, é possível afirmar que a recuperação 

escolar vem sendo instrumento de mascaramento da realidade e, consequentemente, de 

alienação. 

Sustento essa ideia por considerar, pactuando com Duarte (2006), que uma das formas 

mais evidentes de alienação é aquela que provoca o impedimento da apropriação das riquezas 

do gênero humano, dentre as quais, em nossa sociedade, a aprendizagem da leitura e escrita. 

Dito de outro modo, sempre que alguém não consegue aprender a ler e a escrever na escola, 

sempre que o direito à aprendizagem não se concretiza na vida dos indivíduos, há, 

implicitamente, um processo de impedimento de sua humanização. 

Este trabalho de pesquisa vem fortalecer as críticas às sutis formas de alienação na 

educação, engrossar fileiras entre os que não se deixam enganar pelos discursos que alardeiam 

a criação de medidas de apoio e auxílio às crianças pobres que não aprendem na escola, como 

é o caso da recuperação escolar. Sutileza de uma alienação que perpassa todos os atores da 

escola. Alienação de gestores de quem foram furtados os direitos de tomar decisões; alienação 

das professoras que não se veem implicadas como mediadoras entre os alunos e o 

conhecimento construído, obrigadas a aplicarem métodos e técnicas nos quais não acreditam; 

alienação de mães que apesar de fazerem críticas às novas metodologias escolares voltam a 
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raíz das dificuldades escolares sempre aos próprios filhos e aos problemas enfrentados por 

suas famílias; e, principalmente, alienação de alunos que, enfastiados,  nem tentam aprender a 

ler e escrever a despeito – e, talvez por isso – de estarem na escola há vários anos, crianças 

que vão ficando cada vez mais convictas de que se não aprendem a ler e escrever é porque 

não são esforçadas ou competentes.  

Breves tempos de convivência na escola – como os passados durante a pesquisa de 

campo deste trabalho – bastam para que se ouça a voz de D‟Ávilla, que ecoou há mais de 50 

anos, reeditada em vozes dos educadores de hoje, num sistema que insiste em pregar a 

recuperação como “salvadora das crianças fadadas ao fracasso escolar, com o objetivo de 

reajustá-las ao ambiente da classe [...], estimulando-lhes as forças, corrigindo-lhes as 

deficiências, reforçando-lhes a capacidade de aprender” (p. 15). 

A partir dessas considerações, passo a elencar aspectos comuns, voltados às relações 

com o trabalho, que surgiram com mais frequência nos encontros com os participantes desta 

pesquisa, considerando os discursos oficiais, as respostas nas entrevistas e as vivências no 

campo. 

VI.2 Aproximação entre recuperação e Políticas Públicas  

Especialmente a Progressão Continuada foi apontada como política que pressupunha 

as classes de recuperação em suas bases de implantação, considerando que os documentos 

oficiais preconizavam que o aluno com aproveitamento insuficiente nas séries de um ciclo, 

exceto na última, deveria ser “classificado para a série seguinte, acompanhado de medidas 

pedagógicas, estudos suplementares e recuperação paralela”. Desse modo, de acordo com os 

discursos oficiais, passos graduais teriam que ser dados na busca de novas atitudes dos alunos, 

de suas famílias e da escola, a fim de não realizar meramente uma promoção automática, mas 

possibilitar, de fato, a ocorrência da aprendizagem. 

Envidar todos os esforços para que o aluno aprendesse parece ter sido a meta 

oficialmente divulgada, ficando, entretanto, tão distante nas práticas pedagógicas vivenciadas 

na escola. Descompassos entre os projetos de leis, as reais intenções, as condições efetivas de 

implantação e as práticas escolares têm sido causas evidentes do não avanço em termos 

educacionais, causando muita resistência à Progressão Continuada por parte de professores e 
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pais. Como consequência, vemos processos de avaliação inadequados e o não aproveitamento 

de medidas propostas, dentre as quais as classes de recuperação. 

Os pontos de consenso apontados por Souza (2006), a partir de pesquisas com 

professores e gestores sobre implementação de políticas públicas em educação, se 

harmonizam perfeitamente com os dados obtidos neste estudo sobre a recuperação escolar: 

manutenção de formas hierarquizadas e pouco democráticas de implementação; 

desconsideração da história profissional e política daqueles que fazem o dia a dia da escola; 

políticas educacionais implantadas sem a devida infraestrutura para a real efetivação; 

desqualificação da população a quem a política se destina; desconhecimento das reais 

finalidades das políticas educacionais; aprofundamento da alienação do trabalho pedagógico; 

e busca quase desumana de significado e sentido pessoal. (SOUZA, 2006, p. 236). 

Outro fator referido é a descontinuidade administrativa e política, resultando em 

constantes redirecionamentos em termos das medidas educacionais. São Paulo, no período de 

1960 a 2009 teve trinta e oito alterações dos responsáveis pela Secretaria da Educação
39

, cada 

qual preocupado apenas em deixar suas marcas pessoais – fato que leva ao retardamento e à 

descontinuidade das ações político-administrativas para a implementação de atividades 

pedagógicas efetivas. E descontinuidade gera repetição de erros, ineficiência e desperdício 

tanto de recursos materiais como de potencial humano (SILVA e DAVIS, 2001). 

Sem as garantias mínimas para que a política se instale, é preciso investigar e 

encontrar culpados. Investigação que, geralmente, conduz a alunos e professores, 

desconsiderando-se as condições impeditivas propiciadas pelo próprio poder público à 

aplicabilidade da reforma proposta.  

Segundo os participantes da pesquisa, as dificuldades decorrentes da Progressão 

Continuada refletiam no desempenho dos alunos, que passavam a precisar de repetidas 

recuperações, sem que o objetivo de aprendizagem fosse alcançado. 

Contraditoriamente, embora haja nos discursos de quase todos os participantes clareza 

a respeito das falhas estruturais e do impedimento da concretização eficaz de políticas 

públicas ou de medidas educacionais, como a recuperação, a responsabilização pelos 

                                                      

39
 Na década de 1960 foram onze secretários da Educação; na década de 1970, seis; na década de 

1980, dez; na década de 1990, quatro e de 2000 a 2009, seis. Alguns deles foram convocados mais de 

uma vez, em diferentes governos; outros permaneceram por poucos meses na função. Informações 

obtidas por meio de contato com a Secretaria da Educação de São Paulo – www.educacao.sp.gov.br. 
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resultados insatisfatórios continua recaindo sobre os indivíduos (ora alunos, ora suas famílias, 

ora professoras). 

VI.3 Obstáculos à recuperação: tempo e heterogeneidade dos alunos 

Professoras e gestoras citaram o pouco tempo para a recuperação e a diversidade dos 

alunos como responsáveis pelo fracasso da recuperação escolar. 

Se por um lado as classes de recuperação são criadas para garantir a homogeneidade, 

pondo em determinado espaço todos os que têm dificuldades semelhantes, por outro essa 

condição não garante a homogeneidade, uma vez que foi unânime a queixa de professores, 

coordenadora e diretora quanto à dificuldade de categorizar rigorosamente os graus de 

aprendizagem e de dificuldades. Como o processo é dinâmico, alunos que se apresentam 

semelhança hoje poderão estar com importante diferenciação amanhã, uma vez que ritmos, 

interesses, e inúmeros outros fatores incidem sobre os mesmos em seu processo de 

aprendizagem.  

As condições ideais para o reajustamento dos alunos com dificuldades propostas por 

D‟Ávilla na década de 1950 ainda permanecem como metas na escola pesquisada: “A tríplice 

condição desejável para o reajustamento: afastamento do aluno inadaptado à classe comum, 

redução do número de alunos e ensino especial” (p. 2).  

Constata-se no cotidiano escolar que, apesar dos avanços na direção de processos 

inclusivos que privilegiam a diversidade nos espaços escolares, a homogeneidade nas 

situações de aprendizagem vem sendo valorizada pelos educadores ao longo da história da 

educação, indicando a atualidade de uma das causas de repetência e forte argumento à 

formação das classes de recuperação exposta por D‟Ávilla em 1957: “A diversidade de 

marcha de aprender, com alunos rápidos e alunos lentos ou instáveis” (p. 43). Entretanto, para 

a teoria histórico-cultural a heterogeneidade é fundamental, considerando-se, a mediação 

entre os que se encontram em diferentes níveis de aprendizagem. 

As deliberações oficiais sobre a implantação da recuperação foram sofrendo muitas 

mudanças quanto ao tempo, em termos de horas reservadas para as aulas de recuperação. A 

variação de uma a cinco horas semanais indicava uma grande discrepância também em termos 

de resultados obtidos. No entanto, embora os discursos dos participantes e os documentos da 

escola apontassem como meta a elevação de horas para a recuperação, a escassez de tempo 
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apontada não parecia condição real na prática, uma vez que se verificou no campo que nem 

sempre o tempo era aproveitado com afinco pelas professoras. Muito tempo era desperdiçado 

com reprimendas aos alunos, atividades mal planejadas, canções entoadas repetidas vezes ou 

ociosidade. Em muitos momentos ficava a impressão de que  professoras e alunos deixavam o 

tempo passar, enquanto aguardavam ansiosamente o final da aula.  

Tem-se que a eficácia da escola pode ser aferida pelo modo como se dá o processo de 

ensino-aprendizagem em termos de otimização do tempo, ou seja, alunos e professores que 

maximizem a dedicação do tempo, de modo a evitar o desperdício do mesmo em atividades 

de pouco valor em termos de aprendizagem. Muitos dos discursos oficiais apontam resultados 

quantitativos na educação, sobrepondo-se ou mascarando os qualitativos. Pensar a efetividade 

da escola é voltar-se para o seu maior objetivo, ou seja, a melhoria do desempenho de 

aprendizagem de seus alunos. É, em última instância, a isso que a escola deveria se prestar. A 

experiência no campo desta pesquisa não revelou dedicação no aproveitamento do tempo, 

embora houvesse o discurso de descontentamento com o escasso número de horas liberadas 

oficialmente para a recuperação. 

VI.4 Relação saúde e educação – medicalização  

Cabe realçar a presença constante dos problemas físicos ou psicológicos como 

elementos explicativos das dificuldades de aprendizagem na concepção de todos os 

participantes desta pesquisa. Tanto nas entrevistas das duas professoras como da 

coordenadora, da diretora, das mães e dos próprios alunos havia constantes referências a 

doenças físicas ou emocionais como justificativas para a não aprendizagem, o que implicava 

no pertencimento à classe de recuperação. 

A mesma concepção que fundamentou a proposta documentada por D‟Ávilla na 

década de 1950 se faz presente nos discursos dos participantes da pesquisa. Sua descrição dos 

alunos que necessitavam da recuperação naquela época indicava características ainda hoje 

atribuídas aos alunos matriculados nas classes de recuperação, ou seja, a concepção sobre os 

alunos de recuperação, guardadas as diferenças na terminologia, ainda se mantém inalterada 

nos discursos proferidos na escola mais de 50 anos depois: “Tardos na aprendizagem; 

deficientes por desvios disciplinares ou fraqueza mental; repetentes; instáveis; apáticos; 

imaturos; e prejudicados pelo próprio meio social, familiar” (D‟ÁVILLA, 1959, p. 2). 
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Merecem destaque, também, as várias menções no documento oficial que deu início à 

prática da recuperação conferindo as dificuldades de aprendizagem à subnutrição, ou seja, 

mais uma vez vê-se a apropriação da infância pobre pelo saber médico. Como discutido 

anteriormente neste trabalho, Maria Aparecida Moysés e Cecília Collares, entre outros 

pesquisadores, têm trazido grandes contribuições na desmistificação da atribuição de 

dificuldades escolares a desnutrição ou subnutrição, o perigoso engano que transforma em 

doença fisiológica o que essas autoras denominam de “complexo de doença social”. Todavia, 

embora esses estudos venham há muito comprovando que a assertiva de que o fracasso 

escolar é decorrente da desnutrição não tem qualquer respaldo científico (Moysés e Collares, 

1993), essa noção ainda aparece de modo recorrente nos discursos dos participantes da 

pesquisa. A recuperação é tida como “remédio ao grave problema da repetência”. A escolha 

de D‟Ávilla pelo termo remédio parece conter pressupostos, ainda hoje, bastante sugestivos.  

Cabe ainda ressaltar que num dos registros da entidade de classe voltada aos 

professores – UDEMO – foi encontrada a orientação explícita de que é atribuição dos 

professores, em relação à recuperação, identificar necessidades e carências de ordem social, 

psicológica, material ou de saúde que interferem na aprendizagem, e então encaminhar o 

aluno aos setores especializados de assistência. 

A lógica da doença como explicativo adquire respaldo oficial... 

Destaque-se a referência aos fatores psicológicos apontados como causa da 

necessidade de recuperação na deliberação  Promoção e Recuperação, datada de 1974 porém 

bastante atuais hoje, tantos anos depois: “Conceito negativo de si próprio, efeitos negativos de 

um lar desfeito, neuroses ou outras desordens mentais debilitantes, condições intelectuais 

desfavoráveis, incompeeensão, por parte do professor, sobre a tensão própria da adolescência, 

distúrbios que provocam grande tensão emocional”(p.40). 

Comprovam essas afirmativas as orientações oficiais registradas nas deliberações 

sobre a recuperação que apontam fatores pedagógicos, físicos, psicológicos e ambientais 

como principais causas indicativas da necessidade de recuperação, porém evidencia-se no 

texto a atribuição ora aos professores ora aos alunos dos motivos da deficiência na 

aprendizagem que resultam na necessidade da recuperação. 

 A prática da recuperação, portanto, parece explicitar determinados pressupostos sobre 

o processo de aprendizagem que caminham na contramão dos avanços teóricos da psicologia 

escolar. 
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VI.5 Preconceitos, estigmas e rótulos às “crianças de recuperação” e às suas famílias  

A relação linear entre pobreza, dificuldades escolares e necessidade de recuperação 

escolar revela-se amiúde nas respostas dos entrevistados e nas observações durante a pesquisa 

de campo.  

A classe de recuperação, cuja maioria dos frequentadores é composta de alunos 

pobres, apresenta-se como mais uma medida de compensação da chamada privação cultural, 

que se mostrou sobremaneira perniciosa às relações estabelecidas na escola com os filhos das 

classes populares desde a década de 1960 e que, em absoluto, não está superada (PATTO, 

1990). 

No documento escrito por D‟Ávilla, as diferenças sociais, fruto da divisão de classes, 

comparecem explicitamente nas referências aos alunos e famílias, sugerindo que não são 

somente os alunos que carecem de recuperação, mas também suas famílias, caracterizadas 

como “irregulares e incapazes da educação dos filhos”. A associação direta entre pobreza e 

imoralidade é feita sem qualquer escrúpulo, registrando-se como obstáculos ao bom 

rendimento escolar “os desajustamentos do comportamento e de atitudes, em virtude de 

situações familiares irregulares”. 

Desse modo, uma questão põe-se como crucial: embora a psicologia tenha avançado 

nas discussões sobre o fracasso escolar, a recuperação escolar, enquanto prática pedagógica, 

ainda volta-se para o aluno que não aprende. As atenções dos discursos oficiais manifestos 

nas legislações ainda parecem dirigir-se a buscar diferentes maneiras de que o aluno se 

recupere em relação às defasagens de sua aprendizagem. Ao longo do tempo, várias opções 

de projetos de recuperação são criadas. Todavia mantém-se a concepção de que o problema 

das dificuldades escolares reside no indivíduo, sendo a culpabilização ora dirigida aos alunos 

e suas famílias ora aos professores. Interessante que mesmo o texto oficial que retrata os 

problemas ambientais faz menção unicamente aos elementos do ambiente da criança, 

desconsiderando as responsabilidades do ambiente escolar diante das dificuldades escolares. 

Os estudos de Patto (1990) sobre a ideologia que permeia as relações entre a escola e 

os alunos pobres na produção do fracasso escolar fornecem embasamento para afirmar que 

estes pensamentos pré-concebidos que desqualificam estes alunos, filhos das classes 

populares na escola, não desapareceram, mas permanecem incrustados nas interações que se 

estabelecem no dia a dia escolar em pleno século 21. 
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A esperança de que uma escola de qualidade para todos venha, de fato, a ser instaurada 

em nosso país implica na superação dessas velhas práticas conservadoras e autoritárias, bem 

como na inversão de prioridades e no compromisso de real democratização. 

VI.6 Desqualificação da função docente  

Tanto as professoras como a coordenadora pedagógica e a diretora falavam da escolha 

da profissão com entusiasmo e seriedade, entretanto, revelavam frustração diante da falta de 

autonomia nas decisões, indicativo de esvaziamento do sentido, desoneração diante dos 

resultados do processo educativo e consequente alienação do trabalho. 

Embora os documentos oficiais enfatizem que a maior responsabilidade pela 

aprendizagem do aluno deveria ser do seu próprio professor, que teria no colega especializado 

– professor de recuperação – apenas um auxiliar, as professoras participantes da pesquisa 

entendiam que a professora de sala regular delegava a elas a responsabilidade de ensinar. 

Prática coerente com as deliberações oficiais que ao explicitar as funções de cada participante 

do processo de recuperação indicavam que cabia ao professor somente aplicar o projeto de 

recuperação, o que confirma o seu alijamento das decisões. Ele deveria ser somente executor. 

Essa parte da lei era aplicada sem distorções no cotidiano escolar e as queixas das professoras 

eram pertinentes. 

Entre os obstáculos que devem ser enfrentados no processo educacional, é necessário 

que se resgate a valorização profissional dos professores, realizando modificações de dados 

alarmantes, como: falta de titulação e formação deficitária; média salarial muito aquém da 

média mundial; insatisfação, desmotivação e desvalorização social (MELO, 2003). 

Revela-se um quadro que escancara o descompasso entre as intencionalidades 

propagadas e as condições reais de trabalho dos professores. 

Observações realizadas no campo de pesquisa permitem afirmar que a mediação do 

professor, essencial na concepção de Vigotski, era feita, muitas vezes, de modo 

descomprometido com a aprendizagem, uma vez que as professoras também foram 

expropriadas de suas competências como alfabetizadoras, devendo ser substituída a 

metodologia chamada pejorativamente de tradicional, pela nova, ministrada no curso Letra e 

Vida, mas não credibilizada, em termos de resultados, pelas professoras participantes da 

pesquisa. 
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O construtivismo postula que transmitir conhecimento ao aluno prejudica seu 

desenvolvimento cognitivo, impedindo a independência e autonomia na busca de 

conhecimentos. O verbo ensinar e a expressão transmissão de conhecimentos assumiram 

valores claramente negativos, restringindo-se o papel fundamental da escola a criar 

oportunidades para que o aluno desenvolva a capacidade de realizar aprendizagens 

significativas por ele mesmo, de modo que a pesquisa espontânea da criança a conduza ao 

conhecimento. O mito da autonomia que prescinde do outro para aprender e pressupõe que 

“independente e autônomo é aquele que realiza sozinho todas as tarefas, sem perguntar; é 

aquele que não precisa dos outros. Isso, por sua vez, revela o mito da autosuficiência, que 

aponta e culpa os „fracos e incompetentes‟ na escola” (SMOLKA, 1989, p.45). 

Tanto os relatos das professoras como as situações observadas, indicavam que a 

transmissão de conhecimentos parecia um tabu a ser superado, ou, no máximo, a ser usado 

esporadicamente, devendo o processo de aprendizagem caminhar na direção da descoberta e 

construção individual de cada aluno. Há episódios em que a professora explicitamente dizia 

aos alunos que usassem as letras móveis e construíssem a sua aprendizagem, formando, 

sozinhos, palavras conhecidas. Cabe indagar, neste caso, onde estaria a função da mediação 

que torna possível o avanço do desenvolvimento a partir daquilo que a criança ainda não 

conhece e, portanto, carece da intervenção do outro?  

Para Vigotski, a instrução escolar apropriada implica em oferecer atividades às 

crianças que as obriguem a superar-se, considerando que o ensino deve incidir sobre a Zona 

de Desenvolvimento Proximal, pois se estiver aquém ou além dessa zona pode tornar-se 

inócuo. Desse modo, começa-se a ensinar a criança a ler e a escrever quando ela ainda não 

desenvolveu as funções que asseguram sua linguagem escrita. É o ensino que vai provocar e 

promover o desenvolvimento dessas funções. Está aí a fecundidade da instrução escolar, que 

se opõe frontalmente às propostas do construtivismo e a muitas das experiências vivenciadas 

na escola durante esta pesquisa de campo. 

É sabido que há maior eficácia nas inovações quando as iniciativas e estratégias 

possibilitam aos sujeitos envolvidos, em especial os professores, produzir inovações e 

interagir criticamente com elas. Muitas das políticas educacionais têm se caracterizado por um 

forte autoritarismo, ignorando-se o professor. É preciso repensar, ainda, suas efetivas 

condições de trabalho: carga horária excessiva, alto número de alunos por sala, falta de 

recursos (material didático, instalações, equipamentos), exigências burocráticas que tomam 

seu tempo de preparo das aulas, além das elevadas expectativas dos alunos e famílias que 

usam a longa tradição pedagógica (por vezes equivocada) do professor como motivo para 
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transferir a ele suas responsabilidades, segundo Galdini e Aguiar (2003),“diante das 

dificuldades vividas, o educador muitas vezes se despotencializa, não se vê como sujeito 

capaz de interferir na realidade, não acreditando que deixa rastros na sua prática” (p. 97). 

O documento escrito por D‟Ávilla (1959) elogiava o envolvimento voluntário dos 

professores que trabalharam na Campanha de Recuperação em 1936, embora no final do 

documento tenha apontado a necessidade de que se cogitasse atribuir-lhes pontos ou valor em 

dinheiro por aluno recuperado. Os bônus
40

 distribuídos pelo Estado às escolas em função do 

rendimento dos alunos nas provas oficiais é uma reedição da proposta de D‟Ávilla. 

Novamente o professor é responsabilizado pelo sucesso ou pelo fracasso escolar e é 

desrespeitado, ora incentivado a trabalhar voluntariamente ora recebendo premiações por 

conseguir ensinar os alunos, havendo no texto da lei de modo explicito a impossibilidade de 

que os bônus sejam incorporados aos salários. A valorização por meio de salários mais dignos 

continua sendo afastada das medidas adotadas pelo poder público na educação. 

Discutir o sentido da recuperação implica em superar a visão de D‟Ávilla, que 

intitulava os professores como “voluntários da cultura” que faziam do exercício do magistério 

uma “bela prova de desprendimento e patriotismo”. 

                                                      

40Bônus Gestão, Bônus Mérito e Bônus Merecimento. O governo paulista iniciou, em 2001, a prática 

de concessão de Bônus Gestão aos especialistas (dirigentes, supervisores, diretores, professores-

coordenadores e professores da unidade escolar), Bônus Mérito aos docentes e Bônus Merecimento 

para o pessoal técnico-administrativo e funcionários de apoio. A legislação, reeditada sucessivamente, 

define critérios para as gratificações concedidas anualmente a professores, especialistas e funcionários. 

No caso dos docentes, ela vincula-se diretamente à avaliação do seu desempenho e à aferição de sua 

frequência. Com relação aos especialistas, a avaliação de desempenho considera os seguintes 

indicadores: a) configuração da escola, considerando-se o número de alunos e sua tipologia; b) 

desempenho da escola, segundo os resultados do SARESP; c) os índices de abandono escolar; e d) a 

aferição da frequência individual e coletiva de servidores, considerando o número médio de ausências. 

A Lei nº 1078, de 17 de dezembro de 2008, instituiu a Bonificação por Resultados - BR, no âmbito da 

Secretaria da Educação, por meio da qual os servidores em efetivo exercício na Secretaria da 

Educação passam a receber bônus decorrente do cumprimento de metas previamente estabelecidas, 

visando à melhoria e ao aprimoramento da qualidade do ensino público. 

Fonte: Diário Oficial, www.imprensaoficial.com.br.  

Essa política adotada pela SEE cuja intenção divulgada oficialmente é a valorização dos trabalhadores 

em educação mostra-se perversa, incentivando o patrulhamento e a competição entre professores e 

gestores escolares, bem como acobertando a desvalorização dos professores à medida que os bônus 

não podem ser incorporados aos salários.  

http://www.imprensaoficial.com.br/
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VI.7 O sentido da recuperação para seus protagonistas 

O mito de Sísifo
41

 ilustra com perfeição os relatos de gestoras, professoras, mães e dos 

próprios alunos sobre sua relação com o trabalho desenvolvido na escola, em especial nas 

classes de recuperação. Algumas vezes pode-se verificar na escola quase um conformismo de 

todos os envolvidos. Alunos acostumando-se a gostar da recuperação, professores dizendo “o 

que se há de fazer...”, gestores apenas cumprindo determinações nas quais não acreditam. A 

frase da professora Célia é ilustrativa desse fenômeno de acomodação: “É muito difícil, mas, 

como diz que nada é impossível, a gente vai trabalhando”. 

Para Camus “não existe punição mais terrível do que o trabalho inútil e sem 

esperança” (2004, p. 142). Esse pensador preconiza que se pode até rolar a pedra rumo ao alto 

da montanha, de onde ela desce de novo, desde que, nos intervalos, se mantenha e se renove a 

consciência do processo. A grande maioria das pessoas, no entanto, prefere, naqueles 

momentos, tão somente rolar também de volta, ladeira abaixo, e ainda consegue chegar um 

pouco antes da pedra e esperá-la para poder começar novamente. Camus compreende que é 

preciso levar a sério o absurdo e segui-lo às suas conclusões finais, o que implica em 

reconhecer a contradição entre o desejo da razão humana e do mundo insensato. A 

contradição deve ser vivida; a razão e seus limites devem ser reconhecidos. No entanto, o 

absurdo nunca pode ser aceito: ele exige constante confronto, constante indignação, constante 

revolta. Abraçar e aceitar com naturalidade o absurdo implica em abraçar tudo de insensato 

que o mundo tem a oferecer. Sem um sentido na vida, não existe uma escala de valores. Sísifo 

é o ser que vive a vida ao máximo, odeia a morte e é condenado a uma tarefa sem sentido, 

como o herói absurdo. Não obstante reconhecer a falta de sentido, Sísifo continua executando 

sua tarefa diária. 

Camus apresenta o mito para trabalhar uma metáfora sobre a vida moderna, como o 

trabalhador em empregos fúteis em fábricas ou escritórios – e eu poderia acrescentar, em 

escolas. “O operário de hoje trabalha todos os dias em sua vida, faz as mesmas tarefas, esse 

                                                      

41 O mito de Sísifo é um ensaio filosófico escrito por Albert Camus, publicado origirariamente em 

1942. Por ter engandado e ofendido a Zeus, por toda a eternidade Sísifo foi condenado a rolar uma 

grande pedra de mármore com suas mãos até o cume de uma montanha, sendo que toda vez que ele 

estava quase alcançando o topo a pedra rolava novamente montanha abaixo até o ponto de partida por 

meio de uma força irresistível. Por esse motivo, a tarefa que envolve esforços inúteis passou a ser 

chamada "Trabalho de Sísifo". 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
http://pt.wikipedia.org/wiki/1942
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmore
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destino não é menos absurdo. Mas é trágico quando em apenas nos raros momentos ele se 

torna consciente".  Todavia, o autor acredita que a felicidade deve ser encontrada nessa vida, 

ainda que a mesma seja marcada quase sempre pelas dificuldades e também pelo sofrimento. 

E esta felicidade pode ser concretizada quando se consegue dizer a verdade sem deixar de ser 

generoso e combater tudo o que pretende esmagar o homem. 

O processo de recuperação escolar revelou um efeito esmagador para os envolvidos. 

Sofrimento e sentimentos negativos em relação às atividades exercidas na escola foram 

relatados por alunos, professoras, coordenadora pedagógica, diretora e mães. 

Cabe aqui retomar o conceito de entorno, para Vigotski representado pelas condições 

dos fatores ambientais que, vivenciadas pela criança por meio de experiências emocionais, 

produzem determinados efeitos em seu desenvolvimento. Ou seja, o entrelaçamento entre a 

situação ocorrida e a vivência emocional é tido como determinante no desenvolvimento 

psíquico das crianças, considerando-se não somente as condições ambientais propriamente 

ditas, mas as relações dialéticas entre a criança e essas condições. 

O papel do entorno é ser fonte de desenvolvimento e de humanização, uma vez que 

sem interação com possibilidades de determinadas habilidades esse desenvolvimento deixará 

de ocorrer adequadamente na criança. Assim, se a situação ideal não está presente no entorno 

e o que temos é uma interação com formas rudimentares, teremos como consequência que o 

desenvolvimento resultante terá um caráter limitado, reduzido e pobre. 

Esse é um elemento crucial da concepção de entorno do qual me valho para a análise 

das classes de recuperação. As vivências no campo revelaram, em diversos episódios, o 

distanciamento das formas ideais de leitura e escrita impossibilitando o desenvolvimento 

dessas habilidades, corroborando, assim, com a concepção de Vigotski de que a criança 

exposta somente aos conhecimentos rudimentares, com mediações pobres de adultos ou pares 

mais hábeis, terá um desenvolvimento empobrecido. 

Torna-se fundamental discutir também que na repetência ou na ausência da 

aprendizagem esperada – critério para a participação das classes de recuperação – não estão 

em jogo apenas os conteúdos escolares, acadêmicos, da ordem do desenvolvimento cognitivo, 

mas também os “conteúdos afetivos” da ordem da humanização, de constituir-se um sujeito e, 

assim considerar as demais pessoas. Talvez este seja o “currículo oculto”: o que a criança 

“recuperante” aprende no que se refere ao tratamento e expectativas destinados ao aluno pleno 

de faltas e falhas, na visão da escola. 

A argumentação que sustentou a Progressão Continuada alardeava o cuidado com 

aspectos emocionais, efeitos perniciosos dos que reprovavam; entretanto ser aprovado e 
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frequentar a classe de reforço “todo ano” também traz efeitos emocionais repletos de riscos 

em termos de autoimagem e construção da subjetividade – consequências que podem ser 

articuladas com o conceito de entorno discutido por Vigotski. 

O “não saber”, a incompetência aparece nas falas de todo os participantes, professoras, 

professora-coordenadora pedagógica, diretora, mães e alunos. Todos revelavam-se destituídos 

de potencialidades e possibilidades, passando, assim, a potencializar outros como 

responsáveis por mudanças. A busca por resposta na área da saúde e, especificamente, da 

medicina, pode ter aí sua explicação. 

Outro ponto que merece discussão é o fato de que a razão principal pela qual os alunos 

são encaminhados para a classe de recuperação diz respeito às insuficiências no processo de 

leitura e escrita, cabendo destacar duas conclusões dos estudos de Vigotski a este respeito, 

que podem fomentar novas alternativas à recuperação escolar. 

Primeiramente, a ênfase dada por este autor de que a mediação no processo de ensino 

da leitura e escrita se dê não de modo mecânico, mas vivo e significativo. Importante lembrar 

que, por serem estas as atividades principais neste momento do desenvolvimento infantil, 

saber ler e escrever está diretamente relacionado às concepções que a criança tem de si 

mesma. Suas vivências na escola em relação à aprendizagem são generalizadas para a vida e 

interferem diretamente em seu desenvolvimento psíquico. 

Vigotski, conclui em seus estudos que: 

El niño de edad escolar generaliza los sentimientos, es decir, cuando una 

situación se há repetido muchas veces nace una formación afectiva que tiene 

la misma relación con la vivencia aislada o el afecto, que el concepto con la 

percepción aislada o el recuerdo. [...] Justamente en la crisis de los siete anos 

es cuando surge la propia valoración, el niño juzga sus éxitos, su propia 

posición. (VIGOTSKI, 2006 b p. 380)  

O sentido da recuperação é impregnado dos efeitos das experiências escolares 

permeadas de fracassos e não de êxitos, e isso se aplica não somente aos alunos, mas a cada 

um dos atores sociais da escola participantes desta pesquisa. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS...  225 

VI.8 Uma proposta alternativa à recuperação escolar 

Defendo a ideia de que a aprendizagem nas salas regulares deve ser objetivada com 

mais afinco, de modo que a assistência do professor e dos colegas que aprenderam – pares 

mais hábeis – se dê na própria sala, ou seja, a sala de aula deve ser o espaço de mediação, por 

excelência, no qual as crianças precisam ser intensamente trabalhadas, considerando-se as 

zonas de Desenvolvimento Próximo. 

Lo central en la psicologia de la ensañanza es estudiar la posibilidad de que 

el niño se eleve, mediante la colaboración, la actividad conjunta, a un nivel 

intelectual superior, que pase de lo que sabe hacer a aquello que aún no 

puede hacer solo. (VIGOTSKI, 2006 a, p. 76) 

Ao contrário do que pregam os pressupostos da escola nova, em que é preciso adaptar 

a atividade educativa às possibilidades do aluno, o zelo diário do professor como mediador da 

aprendizagem é parte intrínseca do trabalho pedagógico, no sentido de ajudar os alunos a 

avançarem no que não sabem e não conhecem, criando novas possibilidades de pensamento e 

aprendizagem e provocando desenvolvimento. A teoria de Vigotski convida a vislumbrar 

potenciais, a olhar para frente e deter-se nas potencialidades de aprender que a criança tem, 

em contraposição a um olhar que procura somente o que lhe faltou, onde precisaria ter se 

desenvolvido mais ou como poderia ter aprendido melhor. Recuperar implica em olhar para o 

passado – verificar o que a criança não conseguiu aprender –, enquanto que ensinar, de acordo 

com a psicologia histórico-cultural, necessariamente nos remete ao futuro – ao que ela é capaz 

de aprender. Para Vigotski “a pedagogia deve orientar-se não no ontem, mas no amanhã do 

desenvolvimento da criança” (2001, p. 333). 

 É óbvio que a concepção de falta evidencia-se no processo de aprendizagem de um 

aluno de 9 ou 10 anos que ainda não está alfabetizado. Entretanto, cabe questionar a origem 

dessa falta. Estaria no aluno ou nas circunstâncias em que se dá o processo de aprendizagem? 

Segundo Tanamachi e Meira (2003), quando o foco está nas circunstâncias a chance de 

mudança é muito maior do que quando se centra nas pessoas. 

Deste modo, dois eixos podem guiar o enfoque das faltas: primeiro, as faltas não 

pertencem à criança ou à professora, são multideterminadas e ampliam-se para diversas 

instâncias, dentre as quais as políticas públicas; em segundo lugar, é preciso pensar a 

defasagem do processo de aprendizagem sob a lente dos potenciais dos envolvidos no 
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processo – as faltas até podem ser vislumbradas, desde que sirvam de indicadores de 

possibilidades. 

Contrapondo-se a isso, os espaços reservados à recuperação escolar indicam que é 

preciso criar uma situação à parte que possibilite o desenvolvimento escolar para que então a 

criança seja capaz de “acompanhar” o restante da sala e, assim, “deslanchar” – termo utilizado 

pelas professoras participantes desta pesquisa –, deixando a impressão de que a noção de 

desenvolvimento espontâneo, tão frequente na área educacional das décadas de 1960 e 1970, 

ainda permanece na base das concepções educacionais atuais. 

Novas roupagens vestem as mesmas ideias: é preciso esperar que o desenvolvimento 

cognitivo ocorra para que então a criança esteja preparada para participar do processo de 

aprendizagem. A velha “prontidão”, entendida como condição para a alfabetização, o “clic” 

mágico responsável por desencadear a aprendizagem, ainda subjaz às práticas pedagógicas 

implantadas na educação, travestidas de novidades. 

O pensamento desenvolvido pela psicologia histórico-cultural nos permite também 

levantar a hipótese de que a recuperação escolar está fundada na lógica de que aprender se dá 

na relação individual entre a criança e o conhecimento. Por isso grupos pequenos devem ser 

retirados e “preparados” para continuar a jornada desenvolvida pelos demais, que “não 

apresentam defasagens” em sua aprendizagem. Lógica presente, muitas vezes, nos cursos de 

capacitação aos professores que pregam a necessidade de ensinar individualmente – como 

presenciado claramente na pesquisa de campo deste trabalho. Em minha compreensão, a 

recuperação revela profunda coerência com essa lógica, considerando-se o arcabouço teórico 

piagetiano que fundamenta o construtivismo, pelo qual as práticas pedagógicas paulistas têm 

sido guiadas. 

A teoria histórico-cultural, por sua vez, aponta contradições nessa lógica e ancora-se 

na compreensão de que “a grande maioria dos conhecimentos, habilidades e procedimentos do 

comportamento de que dispõe o homem não são o resultado de sua experiência própria, mas 

adquiridos pela assimilação da experiência histórico-social de gerações” (LURIA, 1979, p. 

73). 

Aos alunos marcados pelo fracasso escolar a função da escola deveria ser, de modo 

mais intenso ainda, a de possibilitar, por meio do ensino de conhecimentos sistematizados, o 

desenvolvimento deste nível de pensamento abstrato e mais elaborado, caracterizado pela 

formação de conceitos científicos. A educação escolar tem ao seu encargo a responsabilidade 

de promover o desenvolvimento de conceitos científicos cada vez mais aprofundados, de 

forma a provocar alterações qualitativas na consciência dos alunos. Se possibilitar somente o 
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conhecimento espontâneo, ensinando conteúdos mais fáceis aos alunos, uma vez que 

apresentam dificuldades para aprender – situação vivenciada amiúde nas salas de 

recuperação durante a pesquisa de campo –, não produzirá avanços das funções superiores no 

desenvolvimento psíquico. 

Vale salientar uma citação de Davidov: 

O ensino e a educação constituem as formas universais do desenvolvimento 

psíquico das crianças; nelas, expressa a colaboração entre os adultos e as 

crianças, orientada a que estas se apropriem das riquezas da cultura material 

e espiritual elaboradas pela humanidade. O ensino e a educação são os meios 

com que os adultos organizam a atividade das crianças, e graças a cuja 

realização estas reproduzem em si as necessidades surgidas historicamente, 

indispensáveis para solução exitosa das diversas tarefas da vida produtiva e 

cívica das pessoas. (DAVIDOV, 1988) 

Compreendendo-se que a aprendizagem dos conceitos científicos desempenha um 

papel decisivo no desenvolvimento intelectual da criança, a função da escola, enquanto 

mediadora, sobretudo para os alunos que precisam de um apoio especial para conseguir 

aprender, é imensa e insubstituível. Quanto mais forem ensinados, mais chances esses alunos 

terão de aprender. Quanto mais estratégias forem criteriosamente planejadas na escola, ao 

invés de aguardar que o amadurecimento natural se dê, quanto mais intervenção houver, mais 

a zona de Desenvolvimento Próximo se alargará e mais se provocarão avanços no pensamento 

da criança, pois “o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento 

mental e põe em movimento vários outros processos de desenvolvimento que, de outra forma, 

seriam impossíveis de acontecer” (VIGOTSKI, 2007, p. 103). 

Entretanto, evidenciam-se as incoerências entre as propostas na regulamentação oficial 

das classes de recuperação enquanto espaços de apropriação do conhecimento e o que de fato 

ocorre: crianças com tarefas simplificadas, repetitivas, com conteúdos muito aquém do que é 

ensinado nas salas regulares, atrasadas no cronograma curricular oferecido aos demais, 

desacreditadas, segregadas em um espaço destinado a quem, supostamente, não consegue 

aprender e com investimentos pedagógicos incipientes. Uma escola mais fácil, uma escola 

fraca para os fracos.  

Vigotski (2005) argumenta que “a criança atrasada, abandonada a si mesma, não pode 

atingir nenhuma forma evolucionada de pensamento abstrato” (p. 113), e, exatamente por 

isso, a escola tem tarefa primordial em seu desenvolvimento. 
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É preciso romper com a lógica propagada pelo construtivismo como a forma ideal de 

conceber a aprendizagem e ocupar-se de uma investigação mais aprofundada, tentando 

enxergar além dos mascaramentos da realidade nos discursos oficiais que divulgam a 

recuperação escolar como instrumento de apoio, ajuda e respeito às diversidades de 

características, necessidades e ritmos de aprendizagem das crianças de modo individualizado.  

Este trabalho dispôs-se a ser mais uma voz que se junta a tantas outras da psicologia 

escolar que criticam as políticas públicas e medidas educacionais segregadoras e manifestam 

resistências a medidas que desqualificam a escola como espaço de socialização do saber, 

objetivo historicamente produzido, propondo o enfrentamento da exclusão social, mascarada e 

ocultada pela realidade concreta da recuperação escolar. Compreendo que a proposta de 

D‟Ávilla de “criar para esses alunos ambiente especial, fora da classe comum” em que 

possam aprender, deve ser considerada, no mínimo, desatualizada.  

Saviani aponta a possibilidade de provocar mudanças por meio do que denomina 

resistência ativa, que impõe a necessidade de “formulação de alternativas às medidas 

propostas, sem o que será difícil conseguir mobilização” (1997, p. 235-236). 

Nesse sentido, termino o trabalho indicando como proposta alternativa a valorização 

da prática de aproveitamento dos pares mais hábeis em sala de aula, de modo que o auxílio 

mútuo entre alunos que se encontrem no nível real em relação a algum processo de 

aprendizagem e outros que estejam na zona do desenvolvimento proximal possa se 

concretizar como medida pedagógica oficial, contrapondo-se aos espaços reservados à 

recuperação e maximizando as potencialidades de cada criança. 

Isso implicaria em abolir o termo recuperação, uma vez que considero que o caminho 

não seria recuperação, mas a ênfase nas potencialidades por meio de processos de 

aprendizagem. Valho-me, como sustentação teórica para essa proposta, da argumentação de 

Vigotski sobre as possibilidades de assessorar as crianças deficientes produzindo avanços em 

seu desenvolvimento e proponho sua aplicação aos alunos tidos como atrasados na escola, 

entendendo o atraso na aprendizagem como um processo a ser superado. A sala de aula deve 

ser um espaço emancipador, e escola só é emancipadora quando revela o que as pessoas são, 

não o que não são. Para definir superação, esse autor remete-se à origem da palavra na língua 

alemã (aufheben), que significa esconder, ser posta em segundo plano. Assim, a deficiência 

não é eliminada, mas é escondida pelas potencialidades, é submetida às novas possibilidades 

que vão sendo desenvolvidas. É como se o brilho das potencialidades das crianças tornasse 

opacas as impossibilidades (VIGOTSKI, 1997b). 
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Os processos compensatórios foram propostos por Vigotski (1997a) em sua teoria da 

Defectologia, relativa ao desenvolvimento de crianças com atraso mental. Aventuro-me a 

propor sua aplicabilidade ao estudo dos alunos tidos como atrasados em seu processo de 

escolarização e, comumente, alvos do encaminhamento às classes de recuperação. É preciso 

deixar bem claro que não há qualquer intenção de sugerir que haja atraso mental ou de ordem 

biológica nos alunos das classes de recuperação; ao contrário, a aproximação desses alunos, 

por meio da pesquisa de campo, me deu certeza de estar diante de crianças com muito 

potencial para aprendizagem que, de algum modo, foi usurpado delas no processo de 

escolarização.  Os atrasos desses alunos são outros, de ordem escolar, que não devem ser 

entendidos como próprios deles, mas como atrasos socialmente construídos. As dificuldades 

que apresentam no processo de escolarização na sala de aula regular são o passaporte para as 

classes de recuperação, cujo objetivo oficial é prover as necessidades educacionais, 

resultando, entretanto, em cristalização de atrasos. Outra ressalva importante a ser feita diz 

respeito à distinção entre os processos compensatórios, sugeridos por Vigotski, e a educação 

compensatória, propagada nos EUA nos anos 1960. Enquanto esta era destinada aos alunos 

pré-escolares marginalizados como resposta à suposta privação cultural e caracterizava-se 

como mais um mecanismo de camuflagem da desigualdade social, o que Vigotski propôs 

visava encontrar caminhos alternativos para a aprendizagem das crianças com deficiência, 

buscando superar suas dificuldades e possibilitar-lhes o desenvolvimento. 

Vigotski elaborou uma crítica aos critérios de seleção das crianças encaminhadas para 

as classes específicas para deficientes. Eram escolhidas pelo critério de capacidade ou 

incapacidade ou, o que era pior, pelo fato de serem tidos como alunos que não desejavam 

aprender – fator muito recorrente na concepção dos alunos encaminhados às classes de 

recuperação. Para esse autor, não havia nada mais infundado do que uma seleção segundo 

ângulos negativos, ou seja, apoiando-se somente naquilo que falta à criança, e não pelo que 

ela é e tem, e especialmente pelo que ela pode vir a conquistar em termos de 

desenvolvimento. Entendia que o estudo da deficiência só fazia sentido se propiciasse 

superação das dificuldades destas crianças tidas como mentalmente atrasadas. As questões 

que deveriam nortear os procedimentos dos educadores seriam: quais os processos do 

desenvolvimento que podem levar à superação do atraso, elevando essa criança a um nível 

superior? Quais as suas potencialidades? Como fazê-la desejar aprender? 

Para interar-se a este respeito é preciso estudar não somente a defasagem, mas o lugar 

que esta insuficiência ocupa na personalidade e as reestruturações que se processam nessa 

criança, bem como as condições sociais e o meio em que ela é educada, uma vez que “la 
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reserva de la compensación es en una enorme medida, la vida social colectiva del niño, la 

sociabilidad de su conducta, en las cuales encuentra el material para construir las funciones 

internas que se originam en el processo del desarrollo compensatório” (VIGOTSKI, 1997b, p. 

137). 

Se as crianças com deficiências podem desenvolver processos de adaptação ao meio, 

elaborando uma série de funções que compensam, equilibram e suplantam as deficiências, 

pode-se inferir a respeito da importância da escola para as crianças tidas como portadoras de 

fracasso escolar e, no caso deste estudo, pertencentes às turmas de recuperação. As reservas 

de compensação, sobretudo para crianças de classes populares, serão construídas nos 

processos de aprendizagem proporcionados dentro do espaço da sala de aula regular. Este 

olhar que vislumbra potenciais, capacidades, habilidades nas crianças deve ser o prisma 

adotado pelos educadores, gestores e pais. 

As considerações de Vigotski a respeito do objetivo da psicologia diante das crianças 

com dificuldades para aprender nos conduzem a um grande desafio, como psicólogos 

voltados à área da educação: lutar por uma escola comprometida com a mediação cultural e 

que contribua, de fato, para a emancipação. 

Mientras que anteriormente se concebía la dificultad infantil sólo como un 

sistema de insuficiencias, la psicología moderna intenta mostrar qué se 

esconde tras estos aspectos negativos, y mientras que la vieja educación se 

inclinaba a ceder a la insuficiencia, a seguirla, la actual tiene en cuenta la 

dificultad, cede, a fin de vencer y superar el defecto que ha convertido al 

niño en un niño dificilmente educable o con dificultad para aprender. 

(VYGOTSKY, 1997b, p.164) 

Voltando ao início deste trabalho, às definições das expressões recuperação e reforço, 

cabe o questionamento: como recuperar algo de que não se teve posse? O termo recuperação 

parece equivocado. Trata-se de aprendizagem. Ou talvez seja possível entender que se trata de 

recuperação das funções de aprendiz e de mestre, perdidas no decorrer do processo de 

escolarização. 

Embora a recuperação seja apregoada como um espaço de pretensa compensação 

diante do não cumprimento nas classes regulares do principal objetivo da escola, a 

aprendizagem, minha busca do sentido da recuperação conduziu à conclusão de que o espaço 

reservado à recuperação escolar configura-se muito mais como um lugar de impossibilidades 

do que de potencialidades. A recuperação não tem o efeito propagado, mas tem outros efeitos. 
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As classes de recuperação exercem em alunos e professores o pernicioso efeito de 

cristalização do “não saber”. Professores destituídos de sua função de ensinar e alunos 

desistentes de sua possibilidade de aprender.  

Retomo as definições de recuperação e reforço registradas na introdução deste 

trabalho: reapossar-se; refazer, recobrar; promover a restauração de; fazer reintegrar-se; 

restabelecer-se; reabilitar-se; readquirir prestígio depois de várias derrotas; tornar mais forte, 

mais sólido, intenso ou resistente; tudo isso implica em auxílio ou complemento.  

Quão distante está a efetivação desses significados às experiências vividas nas classes 

de recuperação! Quão longe da concretização do objetivo oficial de D‟Ávilla de “reajustá-los 

ao ambiente da classe estimulando-lhes as forças [...] reforçando-lhes a capacidade de 

aprender, graças a processos especiais de ensino, criando motivações, despertando interesses 

ocultos”. 

Foi consensual, entre os diferentes personagens da escola, a concepção sobre a 

fragilidade da função da recuperação, apontando para o esvaziamento do sentido dessa prática 

pedagógica para todos os seus atores: gestores, professores, alunos e pais. 

Gestores com pouca ingerência sobre decisões importantes tomadas por quem está 

afastado do cotidiano escolar, repletos de insegurança diante dos critérios de seleção e 

encaminhamento de alunos para a recuperação, revelando descrédito nos resultados de uma 

recuperação tida como mera formalidade a ser cumprida, prática farsa “pra inglês ver”. 

Educadores comprometidos, cujo deslocamento da autonomia nas tomadas de decisões 

provoca efeito devastador em sua concepção de educação e em seu exercício profissional. 

Professoras que consideram o reforço como um mal necessário, com pouquíssimos 

resultados, profissionais cujo trabalho é desvalorizado por eles próprios à medida que 

compreendem a aprendizagem como um fenômeno natural, que prescinde da intervenção da 

professora, diante de alunos que simplesmente deslancham. Docentes cujas experiências são 

desqualificadas, a quem são, constantemente, impostas novas técnicas e métodos, 

transformando a prática docente em meras repetições mecânicas. Pessoas que diante dos 

obstáculos são espoliadas de seus saberes, acreditando que as soluções virão dos especialistas 

da saúde. Professoras dedicadas, invadidas no dia a dia por sentimentos de frustração e vazio 

diante de um trabalho sem efeito real, marcado pelo descaso, resultado de políticas públicas 

feitas para não dar certo. 

Alunos cuja identidade é marcada pela falta, pelo que não conseguem fazer, pelo que 

não aprenderam, que associam a recuperação ao não saber. E que estão em uma classe de 

onde se deseja sair, fugir, cujo final da aula é ansiosamente aguardado; lugar em que o tempo 
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é ocupado com tarefas improvisadas e repetidas. Crianças tidas como indisciplinadas por, 

muitas vezes, se ocuparem de brincadeiras e distrações em resposta a atividades escolares 

inadequadas à sua idade e aos seus interesses. Espaço destinado oficialmente à aprendizagem, 

ao qual meninos e meninas se envergonham de pertencer e, ao mesmo tempo, se veem 

responsáveis pelo ingresso ou pelo regresso à sala regular, atribuindo a si mesmos – ao seu 

esforço próprio o ou à falta dele – a culpa e a responsabilidade por serem alunos de reforço. 

Crianças que acreditam que somente os que se esforçam aprendem e que, diante da 

contradição aí implícita – uma vez que apesar do esforço não conseguem aprender – desejam 

avidamente não precisar mais ir à escola.  

Mães de classes populares que apesar de fazerem críticas aos preconceitos presentes 

na escola, às constantes mudanças de métodos, à hierarquização das decisões tomadas tão 

longe do dia a dia escolar, ainda atribuem a culpa pelo não aprendizado dos filhos à falta de 

esforço deles ou às problemáticas vividas em suas famílias, vendo como favor o que é direito. 

Não são os alunos que devem ser recuperados ou reforçados. 

Mas há muito que se recuperar e fortalecer... 

 

É preciso recuperar... 

a construção de medidas educacionais que visem, de fato ao desenvolvimento dos 

processos de ensino e aprendizagem; 

 

É preciso recuperar... 

o poder de decisão e de escolha de diretores e gestores que, sem contestar, cumprem 

ordens superiores cujos resultados negativos podem ser previstos de antemão; 

 

É preciso recuperar... 

o ânimo e o potencial de professores desestimulados e desvalorizados que, apesar do 

esvaziamento de suas funções, sobem dia após dia a montanha que os conduz à 

escola, rolando suas pedras de tarefas inúteis e sem resultados, à semelhança de 

Sísifo; 

 

É preciso recuperar... 

as potencialidades de crianças capazes, mas alienadas de seus direitos à educação, 

que acreditam ser portadoras de doenças que as impedem de aprender, ao mesmo 

tempo em que sonham e desejam que um dia possam ser capazes de aprender a ler e a 

escrever; 

 

É preciso recuperar... 

a dignidade de famílias pobres que acreditam que os problemas que vivem – 

desemprego, perdas, mortes,vícios – são responsáveis pelas dificuldades escolares dos 

filhos;  
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É preciso recuperar... 

o valor do apoio e auxílio mútuo entre alunos que aprenderam a ler e os que ainda 

estão aprendendo, ou seja, promover a mediação e recuperar a educação de 

qualidade dentro dos espaços das salas de aula regulares, não em espaços à parte, 

como as classes de recuperação. 

 

 

É preciso dar reforço...  

 

não aos alunos, mas à luta coletiva dos que ainda acreditam que o processo de 

educação é histórico e, portanto, pode mudar; é preciso pôr a psicologia a serviço das 

transformações de modo a tornar mais forte o discurso daqueles que ainda mantém a 

esperança num tempo de desesperança e que ainda acreditam que é possível 

transformar o impossível de hoje em possível amanhã, em especial quanto às 

desigualdades e injustiças.  

 

E ainda é preciso dar reforço... 

 

ao crédito na educação pública brasileira, na certeza de que há enorme contingente 

de gestores, professores, alunos e pais interessados que anseiam por mudanças e 

estão dispostos a aprender e a ensinar, de modo a fazer da escola o espaço de 

aprendizagem e desenvolvimento a que, de fato, ela se destina. 

Termino com o desejo de que este trabalho seja mais uma denúncia na direção da luta 

por educação de qualidade na escola pública brasileira e um anúncio da possibilidade de que a 

recuperação paralela e a recuperação contínua, propagadas pelos discursos oficiais como 

soluções, deem lugar a outro processo que me aventuro a denominar de “Aprendizagem 

Contínua”. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO A - Sínteses de cada uma das dissertações encontradas a respeito da recuperação 

escolar 

 

 

1. VALE, José Misael Ferreira. Os estudos de Recuperação. Dissertação  (Mestrado). 

Faculdade de Educação - Universidade de São Paulo. São Paulo, 1976.  

 

Esta dissertação tinha como objetivo apresentar uma experiência em Administração Escolar, 

realizada em São Paulo, com o envolvimento de várias Delegacias de Ensino Básico, em 

resposta ao grande número de alunos com reprovação escolar nos anos de 1968 e 1969. Este 

projeto de reforço escolar proposto pela secretaria da educação paulista, denominado Grupos 

de Reforço Específico (GRE), atendia a estudantes de 1ª a 4ª séries, visando minimizar as 

conseqüências de um ensino generalizado a alunos com rendimento heterogêneo. As 

atividades eram desenvolvidas sob a forma de estudo em pequenos grupos de no máximo 10 

alunos, coordenados por professores recuperadores bem preparados, propostos em horário 

distinto ao das aulas regulares. A conclusão do trabalho revelou as dificuldades, os percalços 

e os motivos da extinção do Projeto, denunciando a máquina administrativa da Secretaria 

Educação Estadual, enquanto organização burocrática em que as atividades meio se 

transformam em fins, impossibilitando, conseqüentemente qualquer mudança mais profunda 

na prática das escolas. 

 

 

2. GULLANE, Adolfo. Recuperação escolar: Dimensões Legais e Pedagógicas, 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação - Universidade de São Paulo. 

São Paulo, 1978. 

 

Este estudo buscou compreender as implicações da recuperação escolar no processo de ensino-

aprendizagem, bem como as dificuldades daí resultantes. Objetivou também buscar junto aos 

alunos e professores explicações a respeito das implicações da recuperação. Em suas 

conclusões revelou alguns entraves à efetivação bem sucedida desta medida educacional, dentre 

os quais se destacam: falta de clareza na orientação legal, falta de engajamento dos professores, 

falta de estrutura do sistema educacional e confusão entre causas e efeitos, atribuindo-se à 

carência dos alunos as dificuldades encontradas no processo de recuperação. 

 

 

3. PAIVA, Yolanda Moreira dos Santos. Recuperação de alunos do 1
o
 grau: 

operacionalização e problemas do professor, Dissertação (Mestrado). 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 1978. 

 

Realizado em 15 municípios do Rio Grande do Sul, o estudo tinha como objetivo identificar 

fatores didático-pedagógicos capazes de influir desfavoravelmente na qualidade da 

operacionalização da recuperação escolar. Por meio da aplicação de questionário a 206 

professores de 107 escolas, os resultados foram avaliados por meio de tratamento estatístico, 

concluindo pela identificação de alguns fatores tidos como fundamentais para o sucesso ou 
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insucesso da recuperação escolar: desenvolvimento da recuperação por objetivos, avaliação dos 

resultados da recuperação, motivação do aluno, ensino individualizado, recursos auxiliares, 

horários da recuperação e preparo específico do professor. 

 

 

4. LOBO, Geofravia Montoza. Estudo sobre dificuldades de aprendizagem das 

crianças de 1
a
 série de 1

o
 grau que entram em recuperação. Dissertação 

(Mestrado). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 

1979. 

 

O estudo teve como objetivo verificar as dificuldades de aprendizagem das crianças de 1ª 

série do 1º grau da rede Municipal de Londrina, submetidas a estudos de recuperação e cujo 

rendimento na 2ª série foi comparado ao dos alunos não submetidos a tais estudos. A autora 

levou em conta as variáveis: nível intelectual do aluno e nível ocupacional do pai a fim de 

verificar a relação com o encaminhamento aos estudos de recuperação. Concluiu que não 

havia relação entre estas variáveis e a submissão dos alunos à recuperação, porém, constatou 

que, em média, os alunos que não haviam sido submetidos à recuperação tinham melhor 

rendimento do que aqueles que haviam passado pelo processo de recuperação escolar. 

 

 

5. SAUNER, Nelita Ferraz de Mello. Avaliação do Projeto de recuperação Paralela – 

PROPEPAR da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, no aspecto de 

Comunicação e Expressão. Dissertação (Mestrado). Curitiba, 1981. 

 

Este trabalho tinha a finalidade de avaliar os resultados do Projeto de Recuperação Paralela 

PROPELAR, executado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, no aspecto de 

Comunicação e Expressão, no ano de 1980. Os resultados do PROPELAR foram aferidos por 

dois instrumentos de Língua Portuguesa, utilizados como pré e pós-testes. A pesquisa 

procurou revelar as mudanças favoráveis ocorridas nas atitudes dos alunos durante o 

programa, evidenciados pelo estudo dos indicadores “Auto-atualização”, com base na opinião 

dos professores das primeiras séries. Os dados de acompanhamento dos escolares egressos das 

classes PROPELAR em anos anteriores permitiram, pela análise do fluxograma da evolução 

das matrículas nas séries subseqüentes, a verificação da eficácia do programa, concluindo-se 

que ele tinha efeitos imediatos, assegurando a aprovação dos alunos na 1ª série, mas não 

garantindo a retenção dos mesmos no sistema de ensino, permanecendo agudo o problema das 

perdas até a 4ª série, conforme dados obtidos pelas escolas. 

 

 

6. GONÇALVES, Francisca dos Santos. A recuperação dissimulando o fracasso da 

política educacional. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1981. 

 

Esta autora teve como objetivo discutir as dificuldades encontradas e questões enfrentadas 

pela escola de primeiro grau, quando se colocava a proposta de ensino voltado para a 

realidade do aluno. Entendia a recuperação como uma das medidas oficiais que se constituía 

em estratégia para um trabalho alienante, desvinculado das experiências e interesses dos 

alunos. Discutiu a dimensão político-ideológica da universalização do ensino de 1º grau e a 

utilização da recuperação como falso mecanismo para viabilizar a falsa universalização do 

ensino. Por meio das análises e discussões realizadas nesse trabalho, concluiu-se que a 

educação tem acompanhado as transformações da sociedade em sintonia com os interesses 
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dominantes.  Os próprios mecanismos criados como propostas para atender às camadas 

populares – dentre os quais as classes de recuperação -  são absorvidos pelo sistema em 

benefício do esquema de dominação, sob a aparência de estar solucionando e atendendo as 

aspirações de todos. 

 

 

7. GOMES, Maria Carmozi de Souza. Recuperação no Ensino de 1
o
 Grau: Questão 

do aluno ou da escola? Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Ceará.  

Fortaleza, 1984. 

 

Desenvolvido por meio de investigação empírica com pessoal técnico, alunos e professores de 

Matemática e Português nas 5as séries de 12 escolas públicas do município de Natal no Rio 

Grande do Norte, este estudo procurou buscar as contradições entre o discurso oficial, as 

práticas e as condições intra-escolares da recuperação, discutindo o papel da escola na 

sociedade brasileira. Inicialmente foram aplicados questionários a 51 professores e numa 

segunda etapa foram selecionadas 2 dentre as 12 escolas, nas quais se procurou aprofundar o 

estudo, tendo sido utilizados além do questionário, entrevistas, observação e análise da 

documentação da escola. O estudo revelou o caráter ideológico do discurso oficial quando 

enfatiza a obrigatoriedade da escola em “recuperar” e “suprir” as deficiências de 

aprendizagem dos alunos. Mostrou que a recuperação foi realizada sem planejamento e que as 

provas, as revisões e as condições intra-escolares não apresentavam qualquer possibilidade da 

recuperação contribuir para a melhoria da aprendizagem e nem para a redução do fracasso 

escolar. A autora conclui o trabalho, identificando-o mais como uma denúncia do que uma 

análise e questionando se seriam os alunos ou a escola que deveria ficar em recuperação. 

 

 

8. SANCHES, Cláudio Lucio Castro. Recuperação: um caminho para pensar a ação 

pedagógica. Dissertação (Mestrado). Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. São Paulo, 1995.  

 

O autor do estudo, então diretor de uma escola pública, criou um espaço de discussão coletiva 

com os professores para refletir sobre os procedimentos de avaliação e recuperação escolar. 

As leituras, estudos e compartilhamento de práticas pedagógicas possibilitaram um processo 

reflexivo que redundou em real recuperação da aprendizagem não somente dos alunos, mas 

recuperação de novas ações e concepções dos professores a respeito do fracasso escolar. 

 

 

9. VIDO, Maria Helena C. Recuperação de alunos: uma questão problemática, 

Dissertação (Mestrado). Universidade Estadual de Campinas. São Paulo, 2001. 

 

Este estudo teve como objetivos:  identificar as relações entre a proposta legal sobre os 

estudos de recuperação e a prática que a efetiva; identificar as percepções do processo de 

recuperação pelos elementos envolvidos: diretores, professores coordenadores, professores, 

pais de alunos e alunos e obter informações acerca do sentido e da qualidade do processo de 

recuperação nas escolas, identificando pontos positivos, dificuldades e oportunidades de 

melhoria. O trabalho constou de análise da legislação sobre estudos de recuperação a partir de 

sua implantação pela LDB n.º5692/71 e de pesquisa qualitativa efetuada na rede pública de 

ensino do Estado de São Paulo abrangendo diretores de escola, professor coordenador, 

professores, pais de alunos e alunos. Em sua conclusão a autora aponta que as falhas dos 

estudos de recuperação realizados nas escolas públicas estão relacionadas ao preparo dos 
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professores, à metodologia docente e, também a causas estruturais em nível de sistema de 

ensino e de escola. 

 

 

10. QUAGLIATO, Maria Francisca. Estudos de Recuperação no Ensino 

Fundamental: Aprendizagem ou discriminação? Dissertação (Mestrado). 

Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. São Paulo, 2003. 

 

A finalidade da pesquisa que localizou as normatizações federais e estaduais que analisaram, 

explicaram e conceitualizaram os estudos de recuperação, desde sua implantação até o início 

do ano de 2002, foi procurar identificar os elementos que definem o encaminhamento dos 

alunos para esses estudos, assim como os desafios que as escolas enfrentam para que os 

estudos de recuperação possam se transformar em mais uma oportunidade de aprendizagem 

para os alunos que deles necessitam. Como principais conclusões a autora aponta que os 

estudos de recuperação/reforço oferecidos pela Secretaria Estadual de Educação pouco têm 

contribuído para reverter a situação dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. 

A falta de professores preparados para atender dificuldades específicas de alunos 

encaminhados para recuperação; a falta de espaço físico para realização das aulas em outro 

período; a falta de transporte dos alunos; o não comparecimento dos alunos às aulas de 

recuperação; a falta de envolvimento da família; a descrença de que todo aluno pode aprender, 

a forma como cada professor concebe e executa a avaliação e a falta de um projeto 

pedagógico são os elementos que se destacaram na pesquisa como aqueles que constituem os 

obstáculos para o insucesso dos estudos de recuperação.  

 

 

11. CORTEZ, Raquel Cristina.  Recuperação Escolar e as diferentes modalidades 

de execução, Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação - Universidade 

de São Paulo. São Paulo, 2004.  

 

Esta pesquisa avaliou os resultados obtidos nos processos de reforço e recuperação escolar de 

dois diferentes projetos. O primeiro apresentou uma nova modalidade de reforço e 

recuperação em que dois professores trabalharam juntos em sala de aula com o objetivo de 

promover a superação das dificuldades escolares. O segundo estudo disponibilizou 

informações sobre as aulas de recuperação paralela em quatro escolas do interior paulista. Os 

resultados obtidos mostraram que a interação entre os professores de sala regular e os 

professores de reforço é maior quando estes trabalham juntos no período normal de aulas. 

Como conseqüência destes dois critérios (dois professores juntos em sala e recuperação no 

período regular de aulas) obtiveram-se avanços importantes na freqüência e aprendizagem dos 

alunos.  

 

 

12. LEMOS, Mônica, Ferreira. A atividade de reforço na escola pública como espaço 

para a construção da cidadania, Dissertação (Mestrado). Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. São Paulo, 2005. 

 

A pesquisa, de caráter colaborativo, visou contribuir com professores de uma escola pública a 

refletirem a respeito dos espaços que promoviam em salas de aula para a formação de 

cidadãos mais conscientes. Discutiu como a atividade de reforço se organizou como espaços 

de formação, a partir de um programa de formação de professores denominado Ação Cidadã. 

Foram coletados materiais de oito aulas, sendo utilizadas três aulas para análise e discussão. A 
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interpretação das aulas analisadas mostrou que os temas foram conduzidos de forma a 

colaborar para a formação de cidadãos mais participativos nas operações em sala de aula.  

 

 

13. LOPES, Maria Elisa Pereira. Representação Social: a voz do aluno sobre a sala 

de Recuperação de Ciclos. Dissertação (Mestrado). Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. São Paulo, 2005. 

 

Esta pesquisa teve como objetivo desvelar as representações sociais que os alunos constroem 

acerca de seu processo de aprendizagem, por meio dos conteúdos revelados por professores e 

alunos sobre sucesso/fracasso escolar. Evidenciou em suas conclusões que a construção de 

sentidos sobre fracasso ou sucesso escolar, anunciados nas falas das crianças e dos 

professores, não se constituem como construções individuais, mas como construções 

coletivas, determinadas historicamente. 

 

 

14. PEREIRA, Ana Maria. Práticas de Reforço e Recuperação em Escola 

Fundamental Estadual de Ciclo II em São Paulo. Dissertação (Mestrado). 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2005. 

 

O estudo teve por finalidade discutir a operacionalização do reforço e recuperação como 

meios de evitar o fracasso no regime de Progressão Continuada. Partiu de pesquisa 

documental da legislação desde a década de 1960 até o início da década de 2000, 

estabelecendo comparação com o que foi observado na pesquisa de campo realizada em uma 

escola de Ciclo II – 5ª a 8ª séries da rede estadual paulista. Os dados foram organizados em 

três categorias: seleção de alunos para a composição das classes, processo de ensino na sala 

de reforço e, por fim, processo de avaliação e retorno para a classe regular. Os resultados 

confirmaram a hipótese de que as escolas fazem o atendimento formal, burocrático das 

exigências legais, mas não é possível negar a interferência do professor nesse processo. 

Concluiu ainda, que as práticas de aulas de recuperação permanecem as mesmas das classes 

regulares, pautadas por exercícios de treinamento e repetições de tarefas, centrando-se o 

processo, principalmente, nos conteúdos que os alunos deveriam ter assimilado. A autora 

finaliza o trabalho indicando que as práticas atuais de recuperação escolar são muito 

semelhantes às adotadas na década de 1980, agravadas pelo regime da progressão continuada. 

 

 

15. ASSIS, Élio de.  O projeto de recuperação no contexto da Progressão Continuada: 

Um estudo sobre a perspectiva dos professores. Dissertação (Mestrado). 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2006. 

 

O objetivo desta pesquisa foi de apresentar a perspectiva de professores da rede pública 

estadual paulista, que ministram aulas no projeto Recuperação de Ciclo I- voltado a atender os 

alunos que ao final do ciclo I, correspondente aos quatro anos iniciais do Ensino 

Fundamental, não alcançaram os objetivos e foram encaminhados para o citado projeto. A 

coleta de dados foi realizada através de aplicação de questionário a vinte e quatro professoras 

de diversas escolas pertencentes a uma Diretoria de Ensino paulista. O questionário era 

composto de treze questões, sendo quatro de dados sócio demográficos e nove a respeito do 

projeto Recuperação de Ciclo I, progressão continuada e ciclos de aprendizagem. Os 

resultados mostraram que as professoras que trabalharam no projeto centralizaram suas 

expectativas na necessidade de formação permanente, no acompanhamento familiar e na 
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motivação dos alunos, além da adequação do mesmo às necessidades de alfabetização 

apresentadas pelos alunos. Os resultados também chamaram a atenção para as questões 

referentes ao cotidiano escolar e os desafios enfrentados para que o projeto Recuperação de 

Ciclo I se torne efetivamente, mais uma oportunidade de aprendizagem. 

 

 

16. OMURO, Selma de Araújo Torres. A recuperação de Ciclo II na visão de alunos da 

rede estadual paulista de ensino. Dissertação (Mestrado em Educação: História, 

Política, Sociedade). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2006 

 

Esta pesquisa empírica objetivou investigar a visão alunos do Ensino Fundamental II da rede 

estadual de uma cidade do Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo, a respeito do 

funcionamento de classe de Recuperação de Ciclo II, da qual faziam parte. A autora valeu-se 

de entrevistas com os oito alunos participantes, análise de seus cadernos e de documentos 

escolares (fichas de avaliação individual, históricos escolares, projetos de recuperação 

paralela, atas de resultados finais). Os resultados da coleta permitiram concluir que os alunos 

explicam a situação de fracasso escolar de formas diversas: alguns responsabilizam a si 

próprios, outros a problemas externos, demonstrando diferentes mecanismos afetivos e 

disposições para assimilar os resultados escolares insatisfatórios. O estudo confirmou a 

hipótese inicial de que a maioria revela dificuldade em estabelecer uma relação significativa 

com os saberes escolares e, dessa forma, tem sua permanência na escola constantemente 

prejudicada. 

 

 

17. NORCIA, Márcia Josefina. A recuperação no processo de ensino-aprendizagem: 

legislação e discurso dos professores. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 

Educação- Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008.  

 

Este trabalho teve como objetivos principais: analisar as práticas de recuperação implantadas 

na educação paulista como resultado do regime de progressão continuada e organização do 

ensino fundamental em ciclos, bem como compreender os discursos de professores sobre as 

práticas da recuperação no regime de progressão continuada. A autora analisou a legislação 

federal e estadual voltada às regulamentações de processos de avaliação e recuperação 

escolar. Além disto, aplicou questionários a trinta professores da rede pública de São Paulo 

buscando desvelar seus discursos sobre as práticas de recuperação no regime de progressão 

continuada. Dentre os dados obtidos revelou que 67% dos professores consideraram que 

houve mudanças significativas a partir da organização em ciclos, principalmente por afastar o 

fantasma da repetência, mas 37% se declararam contra a recuperação no sistema de ciclos por 

considerar que não há respaldo suficiente aos professores para trabalhar com as práticas de 

recuperação e que o tempo que antecede a recuperação ao final do ciclo é longo demais 

(quatro anos). A autora conclui o trabalho indicando que apesar das sucessivas deliberações 

normativas, não houve mudanças substanciais nas práticas de recuperação, atribuído a isto à 

falta de recursos físicos e humanos para a efetivação dos projetos e à falta de avaliação dos 

resultados das práticas de recuperação. 
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18. PEREIRA, Fábio Hoffmann. Encaminhamentos à recuperação paralela – um 

olhar de gênero. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Educação- Universidade 

de São Paulo. São Paulo, 2008.  

 

O autor tinha como objetivo verificar se os motivos pelos quais meninos e meninas são 

encaminhados à recuperação paralela são semelhantes ou diferem de acordo com o sexo do 

aluno. A pesquisa baseou-se em estudos sobre as relações de gênero e educação e sobre o 

fracasso e o sucesso escolar. A pesquisa de campo foi realizada em uma escola do Município 

de Embu, no Estado de são Paulo e contou com observações em reuniões de conselho de 

classe e entrevistas semi-estruturadas com as professoras regentes de classe, responsáveis pelo 

encaminhamento das crianças e com as professoras atuantes no Projeto Letras e Livros – 

destinado a alunos com dificuldade de leitura. Os resultados apontaram para a confirmação de 

que ainda se culpabiliza a família e a pobreza de algumas crianças, na maioria meninos, pela 

dificuldade de aprendizagem apresentada e constatou que as construções sociais sobre o 

masculino e feminino contam muito ao avaliar quem precisa ou não de apoio extra na 

aprendizagem escolar. 

 

 

Foram identificadas, ainda, outras três dissertações de Mestrado apresentadas em duas 

universidades da cidade de Santos e uma de Piracicaba, todas no interior do Estado de São 

Paulo, não indexadas no sistema on line, a cujos resumos não foi possível ter acesso: 

 

FONTANELLI, Fernanda Conceição. Recuperação Escolar: Desafios da prática pedagógica. 

Dissertação (Mestrado em Semiótica, Tecnologias de Informação e Educação). Universidade 

Braz Cubas, 2006. 170p. (Orientadora: Rosemary Roggero) 

 

GUION, Daniela Cristina. Classes de recuperação de ciclo na cidade de Piracicaba: a 

implantação do programa e a visão dos alunos. Dissertação (Mestrado em Educação). 

Universidade Metodista de Piracicaba 2003. 111p. (Orientador: Júlio Romero Ferreira) 

 

MACHADO, Maria Lucia dos Santos. Formação Contínua: o caminho se faz ao caminhar - 

Análise dos encontros de formação de professores para classes de aceleração/recuperação de 

ciclo, em 2004, na Diretoria de Ensino de Santos. Dissertação (Mestrado em Educação). 

Universidade Católica de Santos, 2005. 163p. (Orientadora: Maria Amélia Rosário Santoro 

Franco) 
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ANEXO B - Listagem dos documentos oficiais do Estado, expedidos tanto pelo Ministério 

da Educação como pela Secretaria Estadual de Educação, utilizados no 

trabalho 

 

 

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961;  

 

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n. 5.692, de 11 de agosto de 1971;  

 

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996;  

 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, PARECER CEE N. 8/97. Regime de 

Progressão Continuada. Legislação do Ensino Fundamental e Médio. 1997a. p. 150-155;  

 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, PARECER CEE N. 22/97. Avaliação e 

Progressão Continuada. Legislação do Ensino Fundamental e Médio. 1997b. p. 254-257; SÃO 

PAULO, (Estado) Secretaria do estado da Educação,  

 

DIRETRIZES E BASES PARA O ENSINO DE 1º E 2º GRAUS – Edição especial, 

Coordenadoria do Ensino Básico e Normal – Departamento do Ensino Básico, outubro de 

1971;  

 

SÃO PAULO, (Estado) Secretaria do estado da Educação, Novas diretrizes referentes aos 

processos de avaliação, promoção e recuperação de alunos. Resolução. SE. 134 de 

04/05/1976;  

 

SÃO PAULO, (Estado) Secretaria do Estado da Educação, O que já mudou na Escola Pública 

Paulista? O cidadão pergunta, o Governo presta contas. SEE – SP, 1997;  

 

SÃO PAULO, (Estado) Secretaria do estado da Educação, Coordenadoria de estudos e 

normas pedagógicas. Orientações às escolas e diretorias de ensino sobre reforço e 

recuperação da aprendizagem e procedimentos relativos à avaliação e ao encaminhamento 

dos alunos ao final do ano letivo. Junho, 2004;  

 

SÃO PAULO, (Estado) Secretaria do estado da Educação, Recuperação de Ciclo. Promoção 

e Recuperação. Ministério da Educação e Cultura – Departamento de Ensino Fundamental, 

Departamento de Documentação e Divulgação, Brasília, DF, 1974; 
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ANEXO C - Listagem de publicações da Associação dos Professores do Ensino Oficial do 

Estado de São Paulo – APEOESP e da União dos Diretores de Escola do 

Magistério Oficial – UDEMO, cujos dados vieram a complementar as 

publicações oficiais. 

 

 

APEOESP: 

Revista de Educação.  n.12, março, 1998. p.64.  

Revista de Educação, n. 9. São Paulo, junho, 1998. p. 87.  

Revista de Educação n.º 12. São Paulo, março, 2001.  

Revista de Educação, n.13. São Paulo, dezembro, 2002. p. 15-23 e p. 37-43.  

Revista de Educação, n. 16, março, 2003. p.5-9 e 10-19.  

Revista de Educação, n.9, junho, 2003. p. 20-22.  

Subsídios ao debate sobre o plano estadual de Educação – Publicação do Sindicato Estadual 

dos Professores. São Paulo, agosto, 2003. p. 39-42 e p. 43-47.  

Caderno de formação n.º 17. Inclusão e avaliação da escola pública.  São Paulo, janeiro, 

2007.  

 

 

UDEMO 

Boletim Informativo, n.01, janeiro, 2000.  

Jornal Diretor UDEMO –Jornal do Projeto Pedagógico, Ano IV, n.01, janeiro, 2001. Jornal 

Diretor UDEMO - Jornal do Projeto Pedagógico, Ano V, n.01, janeiro, 2002. Revista Diretor 

UDEMO -  Capacitando. São Paulo, outubro, 2002.  

Revista Diretor UDEMO  - Revista do Projeto Pedagógico, 2004.  

Revista Diretor UDEMO - Revista do Projeto Pedagógico, 2006.  
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ANEXO D - Exemplos de fichas relativas ao desenvolvimento escolar de alunos 

encaminhados à recuperação 

 

 



ANEXO D  260 

 
 



ANEXO D  261 

 
 



ANEXO D  262 

 
  



263 

ANEXO E - Alguns desenhos de alunos 
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