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RESUMO
No Brasil, o reforço escolar tem sido apontado como recurso de inclusão educacional e de
redução de deficiências acadêmicas na escola básica regular, independentemente da esfera
administrativa. Inserido nesta temática, a presente pesquisa investigou a influência das
atividades de reforço escolar ofertadas pelas escolas públicas nos processos de escolarização
dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Para isso, nos propusemos a investigar
as crenças dos professores sobre a influência do reforço escolar no processo de
ensino/aprendizagem dos estudantes, buscando compreender o significado atribuído por eles a
essa estratégia de apoio à escolarização nos anos iniciais do ensino fundamental. O estudo foi
realizado por meio de aplicação do questionário remoto aos professores e professoras de duas
escolas públicas municipais de Ouro Preto e entrevistas realizadas por meio das plataformas
Google Meet com seis professoras dos anos iniciais do ensino fundamental. Os resultados
apontam para evidências de vários entraves vivenciados no âmbito dos projetos de reforço
escolar oferecido nas duas escolas. Essas ações de reforço eram desenvolvidas em contextos
escolares permeados por muitas limitações corporificadas em carências e dificuldades tanto
materiais, quanto propriamente educacionais. Há precariedade de investimento dos poderes
públicos e instâncias superiores, o que reflete no trabalho pedagógico no interior da instituição,
e interferem no desenvolvimento dos projetos. Além disso, as professoras, em sua maioria,
apresentaram crenças bastante similares sobre a relação entre participação familiar e
aprendizagem dos estudantes. Crenças estas que eram influenciadas por elementos sociais,
culturais e profissionais construídos ao longo da vida pessoal, acadêmica e profissional.

Palavras-chave: Reforço escolar. Fracasso escolar. Desigualdades escolares. Crenças dos
professores.

ABSTRACT

In Brazil, school reinforcement has been pointed out as a resource for educational inclusion and
reduction of academic deficiencies in regular basic school, regardless of the administrative
sphere. As part of this theme, the present research investigated the influence of tutoring
activities offered by public schools on the schooling processes of students in the early years of
elementary school. To do so, we proposed to investigate the teachers' beliefs about the influence
of tutoring on the teaching/learning process of students, trying to understand the meaning
assigned by them to this support strategy for schooling in the early years of elementary school.
The study was carried out by applying a remote questionnaire to the teachers of two municipal
public schools in Ouro Preto - MG and interviews conducted using Google Meet platforms with
six teachers from the early years of elementary school. The results point to evidence of several
obstacles experienced in the school tutoring projects offered in the two schools. These tutoring
actions were developed in school contexts permeated by many limitations embodied in material
and educational shortages and difficulties. There is a precariousness of investment from the
public authorities and higher instances, which reflects on the pedagogical work inside the
institution, and interferes in the development of the projects. In addition, most of the teachers
had very similar beliefs about the relationship between family participation and student
learning. These beliefs were influenced by social, cultural, and professional elements built
throughout their personal, academic, and professional lives.

Keywords: School reinforcement. School failure. School inequalities. Teachers' beliefs.
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1 INTRODUÇÃO

O reforço escolar como espaço/tempo de superação (ou reprodução) das desigualdades
educacionais constitui o tema desta dissertação de mestrado. No contexto desse trabalho,
tomamos como principal indicador a perspectiva dos professores a respeito desta prática
desenvolvida pelas escolas de ensino fundamental. Reforço escolar é aqui entendido como
recurso de inclusão educacional e de suprimento das dificuldades no processo de aprendizagem
na escola regular, independentemente da esfera administrativa.
Para entender a oferta do reforço escolar pelas instituições públicas brasileiras,
interessa-nos também contextualizar a procedência do reforço escolar, desde o período em que
foram implantados os programas de educação compensatória, no auge das discussões sobre a
produção do fracasso escolar até os seus usos nas propostas escolares atuais.
Historicamente, na virada do século XIX para o século XX, as discussões sobre a
produção do fracasso escolar se deram, principalmente, em um cenário social, econômico e
político em que se produziu a expansão dos sistemas de ensino na Europa e, também na
América. Segundo Patto (1990), desta expansão, emergiram dois grandes problemas
provenientes do aumento das demandas sociais por escola nos países industriais capitalistas da
Europa e da América. Em primeiro lugar, a necessidade de explicar as diferenças de rendimento
escolar, e em segundo lugar, o desigual acesso aos níveis mais elevados de escolarização.
Nesse contexto, a educação sofria forte influência de pesquisadores das áreas médicas
e psicológicas, o que contribuía para estudos que buscavam explicar o insucesso escolar. Pouco
mais tarde, essa discussão começou a ser tratada também no Brasil, em um cenário em que
estava ocorrendo o início de um processo de massificação da educação no país. Segundo Patto
(1990), no início do século XX, no Brasil, havia um contexto ideológico reformista, no qual o
aprendiz passou a ser visto como um problema e, supostamente, isso explicaria o insucesso
escolar. A autora aponta que a década de 1920 seria um marco na história da educação pela
considerável movimentação no que diz respeito à produção do fracasso escolar, o que
influenciou a criação das políticas compensatórias, dentre elas, as propostas de reforço escolar.
Em meados das décadas de 1960 e 1970, as desigualdades educacionais no Brasil serviram de
motivação para a elaboração de políticas que buscaram lidar com o problema do fracasso na
escolarização de crianças e jovens (CHRISTOVÃO e BRANCO, 2014). O cenário político e
social demandava medidas que culminaram com a implementação de projetos na busca por uma
escola pretensamente mais justa e igualitária. Desde então, o reforço escolar se apresenta como
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uma entre as várias medidas adotadas pelos sistemas de ensino e pelas unidades escolares para
solução do quadro de dificuldades escolares.
Dessa forma, é preciso destacar a demanda por pesquisas que busquem ampliar a
compreensão sobre o reforço escolar e os sentidos dados pelos sujeitos envolvidos nesta prática,
pois não só as escolas o oferecem como solução para os problemas escolares como, também,
atualmente, há no mercado escolar, uma crescente busca por essa alternativa como estratégia
de compensação ou antecipação (NOGUEIRA, 2011), comumente utilizada por famílias de
camadas médias, principalmente, para sanar as eventuais dificuldades escolares dos filhos e
fomentar o sucesso escolar. Outras vezes, em camadas populares por indicação/e ou intervenção
das escolas, o reforço surge como medida para ajudar os alunos na superação das dificuldades
e a alcançarem melhores resultados escolares.
É notório nos últimos anos que, embora tenha ocorrido investimento governamental em
ações de combate ao fracasso escolar, sobretudo ações de investimento em reforço escolar, por
meio de programas, projetos e políticas públicas, percebemos que, no campo das pesquisas, o
debate sobre reforço escolar e suas implicações ainda é pouco explorado principalmente na área
educacional.
A identificação da pouca incidência de estudos científicos sobre o reforço escolar se deu
por meio de um levantamento dos trabalhos acadêmicos nacionais produzidos nos últimos 20
anos sobre a temática. Esse levantamento evidenciou que a temática do reforço escolar é um
campo fértil a ser explorado e ainda há muito a ser estudado sobre as implicações deste tipo de
proposta pedagógica no meio educacional, sobretudo, enquanto uma ação de combate ao
fracasso escolar.
A partir do levantamento, foi possível identificar apenas 83 trabalhos entre teses e
dissertações produzidas nos últimos 20 anos que tratam estritamente do tema do reforço escolar,
sendo que a maioria deles discute os seus aspectos políticos e pedagógicos, e poucos abordam
a relação entre o reforço escolar e as desigualdades escolares.
Nesta perspectiva, a presente pesquisa poderá contribuir com o campo da Sociologia da
educação e, especialmente, em seus estudos sobre as desigualdades escolares, tendo em vista
que o reforço escolar, nosso objeto de estudo é, até os dias atuais, considerado como uma
alternativa - tanto no âmbito pedagógico quanto da política pública -para a redução das
dificuldades de aprendizagem e, por consequência, para a superação do fracasso escolar.
Além da relevância científica de um estudo sobre o reforço escolar no contexto da educação
brasileira, o interesse pelo tema também tem um viés da experiência profissional da
pesquisadora. Ainda como estudante de graduação, uma experiência pessoal de participação
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como docente voluntária em um projeto social, contribuiu para a construção do meu interesse
pela temática. Projeto este que oferecia reforço escolar de forma gratuita a alunos da rede
pública de um bairro em situação de vulnerabilidade social no município de Ouro Preto-MG. A
vivência no projeto evidenciou grande procura por parte dos pais para obterem uma vaga e
cadastrarem os filhos nessa iniciativa. Percebendo a grande movimentação dos pais sobre essa
iniciativa, surgiu meu interesse em pesquisar o impacto que a frequência no projeto tinha para
a escolarização das crianças e adolescentes. Fruto desse interesse, desenvolvi um estudo
monográfico de conclusão do curso de Pedagogia, em 2018, na Universidade Federal de Ouro
Preto, intitulado “A influência do projeto social no processo de escolarização de alunos do
Ensino Fundamental e Médio em contexto vulnerável” (CAMPIDELE, 2018). Os resultados
da pesquisa (CAMPIDELE, 2018), embora indicassem um efeito positivo na escolarização dos
jovens participantes (maiores taxas de aprovação, menos episódios de recuperação, percepção
positiva das mães dos alunos), não foram conclusivos e deixaram margem a outras
possibilidades para continuidade da pesquisa sobre a temática do reforço escolar. Isso porque o
escopo do trabalho realizado não permitiu uma compreensão mais ampla sobre a influência do
reforço escolar nos processos de escolarização dos estudantes.
Levando-se em consideração as lacunas deixadas pelo estudo anterior, e a identificação
de lacunas nas pesquisas no campo da educação sobre a temática do reforço escolar, surgiu a
oportunidade de realização de uma nova proposta, que resultou na delimitação do tema da
presente pesquisa de mestrado.
Nesta proposta, consideramos relevante investigar os sentidos atribuídos ao reforço
escolar do ponto de vista dos professores, atores educacionais que vivenciam cotidianamente
nas escolas a realidade destas atividades. Além disso, é preciso considerar que as atividades de
reforço oferecidas pelas e nas escolas públicas possuem características diferentes e não há uma
homogeneidade na oferta. Nessa perspectiva, acreditamos que dependendo do tipo de oferta,
essa atividade pode ter influência positiva sobre o processo de escolarização ou, ao contrário,
potencializar as desigualdades, por meio de processos de exclusão e estigmatização.
Portanto, a realização da pesquisa se deu com base nos estudos da Sociologia da
Educação, no campo das discussões sobre desigualdades e fracasso escolar. Neste campo, para
dialogar com os estudos sobre o reforço escolar, apropriamo-nos dos conceitos de fracasso
escolar, desigualdades de escolarização e a noção de “crenças” dos professores (CRAHAY et
al., 2016).
Este estudo se propõe, portanto, a investigar as crenças dos professores sobre a
influência do reforço escolar no processo de ensino/aprendizagem e sua influência nos
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processos de escolarização de estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, de escolas
públicas no município de Ouro Preto MG. O estudo parte da seguinte questão orientadora:
Quais as crenças dos professores sobre a influência do reforço escolar na superação ou na
reprodução do fracasso escolar de estudantes do ensino fundamental?
Em síntese, nosso objetivo geral foi investigar as crenças docentes sobre a influência do
reforço escolar nos processos de ensino/aprendizagem dos estudantes dos anos iniciais do
ensino fundamental.
Para o alcance deste objetivo geral, pretendeu-se também,
•

Identificar os tipos e modalidades de oferta de reforço escolar nos anos iniciais

do ensino fundamental nas escolas da rede pública do município de Ouro Preto.
•

Identificar os critérios utilizados pelos professores para encaminhamento dos

alunos ao reforço escolar.
•

Investigar os elementos sociais, culturais e profissionais que subsidiam as

crenças dos professores sobre o reforço escolar.
A pesquisa aqui apresentada está organizada em três capítulos, além desta introdução e
as conclusões. Na primeira parte, faz-se uma revisão da literatura em que se discute a relação
entre reforço escolar e o contexto das desigualdades educacionais no Brasil, em que buscamos
compreender o fracasso e/ou sucesso escolar no escopo das múltiplas desigualdades escolares
e sociais em nosso país. E, também apresentar uma discussão sobre as políticas públicas de
atendimento aos alunos em situação de fracasso no contexto nacional e estadual, assim como
as especificidades de reforço escolar propostas por tais políticas.
Na segunda parte, disserta-se sobre os procedimentos metodológicos utilizados na
pesquisa, indicando o caminho investigativo percorrido. Inicialmente, discutiu-se os subsídios
teóricos/metodológicos que fundamentaram nossa escolha por estudar as crenças docentes. A
seguir, apresentamos o processo de seleção do campo empírico, composto por duas escolas
públicas municipais localizadas na cidade de Ouro Preto, interior de Minas Gerais, que
ofertavam atividades de reforço escolar para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental,
no município de Ouro Preto. Nossa amostra é composta por seis participantes, sendo duas
professoras de turmas de reforço e quatro professoras regentes de turmas regulares dos anos
iniciais do ensino fundamental. A coleta dos dados foi realizada por meio da aplicação de
entrevistas e questionários remotos por meio das plataformas Google Meet e Google Forms.
Finalmente, a terceira parte traz os resultados da pesquisa, apresentando as análises
realizadas a partir dos dados extraídos dos questionários e das entrevistas com as professoras,
focalizando suas crenças sobre a influência do reforço escolar no processo de escolarização de
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estudantes do ensino fundamental em escolas públicas. As considerações finais fecham esta
dissertação.
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2 CONSTRUINDO O OBJETO DE ESTUDO: O REFORÇO ESCOLAR E AS
DESIGUALDADES EDUCACIONAIS

Estudar o “reforço escolar” como um espaço/tempo educacional que se articula aos
processos de escolarização de crianças dos anos iniciais do ensino fundamental e, por
consequência, ao fenômeno do fracasso e/ou sucesso escolar exige compreendê-lo no escopo
das múltiplas desigualdades escolares e sociais em nosso país.
Estamos cientes de que tal tarefa é bastante complexa porque implica penetrar em um
terreno pouco explorado. De fato, as pesquisas existentes sobre o reforço escolar abordam
aspectos isolados desse objeto, focalizando principalmente as suas dimensões institucionais,
pedagógicas ou ligadas às políticas educacionais. É também tarefa complexa porquanto nos
exigiu um minucioso levantamento dos estudos sociológicos sobre as desigualdades de
escolarização, que, de maneira muito pontual, sinalizaram o reforço escolar, como um “tema”
relevante para entender algumas dimensões destas desigualdades (por ex. CARVALHO, 2009).
No entanto, a construção desse objeto de estudo seria certamente impossível sem se
fazer referência aos estudos sociológicos clássicos e contemporâneos, que evidenciaram o que
está em jogo na produção do fracasso escolar e das desigualdades escolares. Para tanto,
construiremos neste capítulo um percurso teórico que nos conduzirá a compreender dimensões
das desigualdades de escolarização que atingem com mais severidade as famílias de camadas
populares, principalmente no que diz respeito às situações de fracasso escolar. E em seguida
discutiremos o reforço escolar no âmbito das políticas públicas de educação, internacionais e
nacionais que tinham ou ainda têm por finalidade “compensar” ou reduzir as dificuldades
escolares dos estudantes e, supostamente, por consequência, os efeitos destas desigualdades.

2.1 Desigualdades de escolarização no contexto brasileiro

Atualmente, o Brasil é considerado um dos países com maiores índices de desigualdades
do mundo, ocupando o 7º lugar entre os mais desiguais, segundo os dados do Relatório de
Desenvolvimento Humano (RDH) de 2019, intitulado "Além da renda, além das médias, além
do hoje: desigualdades no desenvolvimento humano no século XXI", publicado pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2019).
No entanto, o documento também explicita progressos em áreas fundamentais, em nível
mundial, no sentido de escapar da pobreza e da obtenção de um nível básico de escolaridade,
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apesar da permanência de importantes disparidades. Nesse quesito, é importante ressaltar o
evidente papel da educação como ferramenta de transformação de uma sociedade marcada por
profundas desigualdades sociais.
Conforme vinha sendo destacado por Schultz (1964 apud Viana e Lima, 2010),
economista fundador da teoria do capital humano, a educação é peça fundamental para criar ou
aumentar o capital humano, tornando possível desenvolvimento e distribuição social de renda.
Conforme Viana e Lima (2010), em uma análise sobre a teoria do capital humano e sua relação
com o desenvolvimento econômico, a educação oferece grande contribuição ao
desenvolvimento econômico de uma sociedade como um todo. Dessa forma, “[...] para a teoria
do capital humano, a educação torna as pessoas mais produtivas, aumenta seus salários e
influencia o progresso econômico” (VIANA, LIMA 2010 p, 137). Nesse sentido, a educação
é fundamental para “criar e aumentar” o capital humano, pois é por meio do processo educativo
que este produzirá algumas atitudes e conhecimentos para capacitar para o trabalho. Dessa
forma, a educação é tida como um dos fatores que auxiliam no desenvolvimento e na
distribuição social de renda.
Tendo em vista as ressalvas das teorias do capital humano e da sua capacidade de
abordar a desigualdade de modo mais amplo, nos seus âmbitos social, político, econômico e
cultural, como também os seus limites para explicar os modos como as sociedades podem se
tornar menos desiguais, além da sua visão mecanicista e utilitarista da relação entre economia
e educação, ressalta-se o mérito de colocar a educação no centro da discussão sobre o
desenvolvimento da sociedade.
Nessa perspectiva, o investimento em educação é o mais promissor para dissolver as
questões da desigualdade e promover condições igualitárias. A educação tem uma função
imprescindível na vida dos indivíduos. Desta forma, o comprometimento da instituição escolar
e dos seus agentes (miolo pedagógico) no enfrentamento de quaisquer tipos de discriminação é
fundamental para que a equidade seja um eixo norteador das relações sociais na dinâmica dos
espaços escolares.
No caso do Brasil, em que as profundas desigualdades sociais (re)produzem múltiplas
desigualdades educacionais, é importante pensar em políticas educacionais que promovam
condições para (re)distribuir as oportunidades e reduzir tais desigualdades. Desta forma, para
reduzir a distorção na oferta de ensino de qualidade, essas ações necessitam de incentivos e
colaboração social, política e administrativa principalmente, dos entes federados – União,
Estados e Municípios. Nessa perspectiva, a educação deve ser entendida como solução, ou pelo
menos como atenuante para as desigualdades sociais.

21

Essas questões foram alvo de debates antes mesmo das décadas de 1960 e 1970 no país,
em que as desigualdades educacionais já vinham servindo de motivação para a elaboração de
políticas que buscavam lidar com o problema do fracasso escolar na escolarização de crianças
e jovens (CHRISTOVÃO e BRANCO, 2014). Houve um alargamento das produções de
pesquisas no campo educacional com caráter qualitativo, e no final dos anos 1970, o debate
sobre as questões educacionais se ampliaram, causando maior preocupação com pesquisas e
estudos nesse campo. Embora tenha ocorrido essa ampliação, Gatti (2004) atenta para o fato de
que a pesquisa nesse período ainda era considerada escassa e principiante, e as pesquisas de
cunho quantitativo ainda eram elementares e pouco complexas.
Ainda na década de 1960, estudos internacionais começaram a apontar erros nos dados
oficiais latino americanos que conduziam pesquisadores e autoridades educacionais destes
países a análises e políticas que não levavam em conta o principal problema do fluxo de alunos
nos sistemas, que era a excessiva taxa de repetência escolar, principalmente nas primeiras séries
do ensino fundamental RIBEIRO (1991, p. 7).
No período da década de 1970, o impulsionamento das pesquisas no setor educacional
gerou visibilidade internacional para o setor e, com isso, ocasionou tentativas de investimentos
pelos bancos internacionais, por meio de incentivos e empréstimos financeiros para a área.
Contudo, como afirma Fonseca (1998), quando a educação adentra na lógica economicista, ela
perde sua autonomia e por consequência também seu papel social.
Partilhando do mesmo pensamento, Santos, et al. (2012) aponta que:

A partir da década de 1960, os programas de pós‐graduação em Educação e as
faculdades de Educação tiveram um forte apelo economicista, tanto nas teorias
educacionais quanto nas políticas públicas. Como efeito, houve o desmantelamento
da escola pública e o reforço da educação como negócio (SANTOS et al., 2012, p.
4354).

Como resultado desse desmantelamento, alguns anos mais tarde, na década dos anos
1980, o cenário ainda se manteve. Esse período considerado peculiar na história da educação
brasileira sofreu uma acentuada desaceleração da escolarização, ocasionando desigualdade de
oportunidades (MARTELETO et al, 2012). Ferrari (1985), nos atenta que nos anos 1980, os
dados sobre analfabetismo apresentavam pouca variação dos anos anteriores. Em seu artigo
“Analfabetismo no Brasil: tendência secular e avanços recentes”, o autor confronta os dados
estatísticos das PNAD de 1977 e de 1982, e aponta para uma tendência secular do alto índice
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de analfabetismo no Brasil, bem como as origens históricas das desigualdades educacionais
regionais.
Em seu trabalho, Ferrari (1985) afirma que a escola, ao contrário do que se espera, vinha
produzindo o analfabetismo por meio de um processo de exclusão, tanto de alunos que não
chegavam a ser admitidos no processo, quanto daqueles que eram admitidos e excluídos
posteriormente dentro do processo, e ainda dos que estavam dentro do processo e eram
excluídos por meio de reprovações ou repetências. (FERRARI, 1985, p. 48). Os apontamentos
de Ferrari (1985) são um reflexo do que a história e as pesquisas vêm mostrando no que diz
respeito às condições do sistema educacional, e à afirmação de que garantir somente o acesso
à educação não é suficiente para solucionar os problemas e garantir a igualdade.
A escola no período dos anos 1970 a 1990 assumia um caráter elitista e seletiva,
apresentando um número de reprovações altíssimo, segundo Ribeiro (1991). Neste sentido, o
autor, em “Pedagogia da repetência” denunciou essa situação de elitismo e seletividade da
escola, apontando que, ao contrário do que evidenciavam os dados oficiais daquele momento
indicando a evasão como motivo elucidativo para os altos índices de exclusão educacional na
América Latina, a repetência era o principal obstáculo à universalização da educação.
A partir de 1985, Ribeiro (1991) afirma que, em contexto brasileiro, a utilização de
metodologias alternativas foi proposta para determinar indicadores educacionais utilizando-se
de dados censitários ou de grandes surveys, como as PNAD da FIBGE (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que eram
realizadas anualmente. Essa metodologia, chamada modelo PROFLUXO levava em
consideração elementos como frequência ou não à escola; série e grau em que o estudante estava
matriculado; e a última série concluída com êxito. Segundo esse modelo PROFLUXO, Ribeiro,
em 1982, apresenta dados sobre as transições entre séries do ensino fundamental mostrando um
novo quadro da realidade educacional brasileira. Os dados apresentados por Ribeiro mostram
que a taxa de evasão entre a 1ª e a 2ª séries era desprezível (2,3% da matrícula) em relação à
de repetência (52,5%), a qual o autor considerou como sendo o ponto importante para
compreender a realidade educacional brasileira. Segundo o autor, apresentar a evasão como
motivo principal para o insucesso da educação brasileira distorcia a realidade, pois as taxas de
evasão eram muito baixas, nas primeiras séries. Embora as estatísticas oficiais mostrassem uma
taxa elevada de evasão para o sistema escolar como um todo, elas não apresentavam dados
desagregados das primeiras séries, principalmente aqueles relativos à repetência escolar, muito
proeminentes nestas séries, assim como às taxas bem inferiores de evasão nas primeiras séries
do ensino fundamental.
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As taxas de evasão escolar, ao contrário do que indicam os dados do MEC, são muito
baixas nas primeiras séries do 1º Grau. Este fato faz com que a visão de que as crianças
no Brasil abandonam precocemente a Escola por motivos de ordem social ou cultural
está completamente equivocada e que as famílias fazem um esforço enorme para que
seus filhos permaneçam na Escola e que é a péssima qualidade da escola que impede,
através da repetência, a universalização da Educação Fundamental da população
brasileira (RIBEIRO, 1991, p.20).

Esse cenário de repetência no sistema de ensino, diz muito sobre as condições da
qualidade da educação e as condições de permanência para os alunos. Nesse sentido, um marco
importante também na história da educação no Brasil, e que representou muito na luta contra
as desigualdades educacionais, principalmente no campo da educação e nas reflexões sobre as
condições de acesso e permanência no sistema escolar, é a Constituição de 1988, a qual
representa uma grande conquista para os direitos sociais. Como grande conquista educacional
descrita no texto da constituição, a educação foi inserida como um direito social, afirmando-se
como um direito de todos os cidadãos, prevendo a igualdade de condições para o acesso e a
permanência na escola.
No documento, a SEÇÃO I – Da Educação Art. 205 estabelece que: “A educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). Nesse sentido, a Educação
reafirma‐se como direito de todos os cidadãos no texto constitucional, demonstrando que é um
direito social, e que por meio dela é possível corrigir as desigualdades existentes,
principalmente, quando a constituição garante que não só o acesso será prioridade, como
também as condições para que esse direito seja exercido dentro do sistema educacional.
Poucos anos depois, outro marco importante também na história da educação e para as
questões das desigualdades de escolarização são os anos de 1990, período que houve um
contexto de reformas educacionais no Brasil. Segundo Silva e Abreu (2008), em uma análise
sobre as reformas educacionais, o contexto das políticas educacionais nos anos 1990, uma das
grandes implementações de mudanças foi a Lei de Diretrizes e bases da educação nacional 1996
- LDB 9394/96, (BRASIL, 1996), que reafirma o direito à educação, garantido pela
Constituição Federal, e estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado em relação
à educação escolar pública, definindo as responsabilidades, em regime de colaboração, entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
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No documento, Título II - Dos princípios e fins da educação nacional - Art. 3º, entre
outros princípios, o texto prevê um ensino baseado na igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola, gratuidade do ensino, garantia de padrão de qualidade, valorização da
experiência extraescolar, além de vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas
sociais. Os escritos do documento representavam para as desigualdades de escolarização uma
promessa de solução, uma vez que garante educação gratuita, de qualidade com condições de
permanência para todas as idades, recenseando a população em idade escolar para o ensino
fundamental, e os jovens e adultos que a ela não tiveram acesso.
Na última década do século (1990 - 2000), como resultado dos investimentos e ações
no campo de ensino, e a consequente expansão educacional, o quadro das desigualdades de
escolarização, embora tenha se modificado continuamente, os avanços ainda foram lentos em
relação ao esperado, embora o nível de escolarização da população tenha se elevado,
principalmente entre os mais jovens.
Conforme dados apresentados por Silva e Hasenbalg (2000), em um artigo que discorre
sobre as tendências educacionais no Brasil, destaca-se nessas duas décadas finais do século que
a elevação do patamar educacional, bem como a diminuição das desigualdades educacionais
não foram acompanhadas pela elevação do nível de renda, nem tampouco houve melhorias em
sua distribuição.
Segundo Silva e Hasenbalg (2000), o nível médio de escolaridade alcançado pelos
jovens no período de 1976 a 1986, sofreu mudanças modestas, em relação ao período
subsequente, que se deram em razão das condições sociais favoráveis. No período subsequente,
após os anos 2000, os autores atribuem o crescimento mais favorável não só às melhorias das
condições sociais, mas também apontam para uma democratização mais intensa no sistema
educacional.
Outro destaque apontado pelos autores na década de 2000, é que cerca de 46% da
melhoria no nível médio de escolaridade dos jovens foi ocasionada por melhores condições de
origem familiar, destacando principalmente o aumento do nível de escolaridade da mãe, o que
foi chamado pelos autores como efeito “bola de neve”, o qual destaca o efeito que o aumento
de escolaridade de uma geração, especialmente de sua porção feminina, tem sobre a
escolarização da geração seguinte de filhos (SILVA e HASENBALG, 2000, p. 13).
Contemporaneamente, embora se reconheça os avanços destacados anteriormente,
principalmente, em relação à ampliação da educação básica, o cenário educacional continua
desalentador com a persistência de múltiplas formas de desigualdade social e escolar. Ao
apresentar dados sobre a Evolução da desigualdade na educação brasileira, Jorge Abrahão de
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Castro (2009), demonstra que o analfabetismo no Brasil ainda persiste em elevado contingente.
O autor demonstra que o número médio de anos de estudo se encontra em um patamar
insatisfatório em razão da elevada proporção de analfabetos entre adultos e idosos e da baixa
escolarização destes. Os dados apresentados por (CASTRO, 2009) são de que, a população com
mais de 40 anos tinha, à época da sua pesquisa, a menor média de anos de estudo, 5,9 anos, ao
passo que a população de 25 a 29 anos chegava a 8,9 anos de estudo, ou seja, 3,0 anos de estudo
a mais.
Quando analisa o analfabetismo sob aspectos regionais e de renda, o autor verifica
graves níveis de desigualdade. Em uma tabela que analisa a média de anos de estudo da
população de 15 anos ou mais de idade, segundo os quintos de rendimento mensal familiar per
capita, verificou que a renda é um elemento determinante no analfabetismo, concluindo em seus
dados que a taxa de analfabetismo entre os mais pobres é nove vezes superior àquela verificada
entre os mais ricos. Segundo os achados do autor, “indiferentemente da categoria selecionada
para análise, existe tendência de os mais ricos sempre estarem em melhor situação que os mais
pobres” (CASTRO, 2009, p. 678).
Da mesma forma, documentos como o Relatório de Observação n° 5 – As
Desigualdades na escolarização no Brasil- lançado em novembro de 2014 pelo Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República Brasil, (2014), demonstra
que desde 2006, sob o ponto de vista da equidade, os problemas no acesso, permanência e
desempenho educacional na alfabetização, desde a educação infantil até o ensino médio,
evidenciam níveis de desigualdades que desfavorecem as populações da zona rural, os mais
pobres, os pretos e os pardos. Nesse documento, os dados apresentados são construídos
baseados em informações da PNAD/IBGE, do EducaCenso do INEP/MEC e de outras fontes
oficiais sobre o acesso e permanência da população brasileira no sistema de ensino.

A situação de baixa escolaridade do conjunto da população brasileira e as evidentes
desigualdades no acesso e permanência na escola. A média nacional passou de 6,9
anos de estudo em 2005, para 7,9 anos em 2012, ainda abaixo dos 9 anos estabelecidos
como ensino fundamental. As distâncias entre os grupos populacionais estão
diminuindo, mas a desigualdade persiste: em 2012, à escolaridade média no Nordeste
foi de 6,7 anos, enquanto no Sudeste foi de 8,5 anos; na zona rural foi de 5,1 anos,
enquanto foi de 8,4 anos na área urbana; entre os pretos e pardos, foi de 7,1 anos, e
entre os brancos, 8,7 anos; entre os 20% mais pobres, 5,3 anos; e entre os 20% mais
ricos, 10,5 anos (BRASIL, 2014, p. 11).

Com dados mais atualizados, a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios –
PNAD, realizada no Brasil, em 2015, informa que a taxa de analfabetismo das pessoas de 15
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anos ou mais de idade foi estimada em 8,0% (12,9 milhões de analfabetos), permanecendo com
tendência de queda. No ano de 2014, esse indicador havia sido 8,3% (13,2 milhões) e, em 2004,
11,5% (15,3 milhões) (Gráfico 6). A Região Nordeste continuou a apresentar a maior taxa de
analfabetismo (16,2%), embora com proporção menor que a observada em 2014 (16,6%). As
menores taxas também continuaram sendo nas Regiões Sul (4,1%) e Sudeste (4,3%). Além
disso, a taxa de analfabetismo mostrou aumento à medida que a idade avançava, atingindo
22,3% entre as pessoas de 60 anos ou mais em 2015. Para a faixa imediatamente anterior, de
40 a 59 anos de idade, a taxa foi menor que a metade da observada para o último grupo etário
(8,5%) e, entre os mais jovens, de 15 a 19 anos de idade, não chegou a alcançar 1,0% (IBGE,
2016).
Em relação ao grau de instrução da população brasileira, o mesmo documento indica
que, em 2015, mais da metade da população de 25 anos ou mais tinha concluído o ensino
fundamental ou equivalente (52,0%), 26,4% tinham o ensino médio completo, e apenas 13,5%
possuíam o superior completo. Os dados da PNAD 2015 também indicam que, comparando-se
os resultados de 2014 e 2015, não houve mudança significativa no grau de instrução desta
população. Verifica-se, contudo, um pequeno acréscimo no grupo que concluiu o ensino médio
ou equivalente, que passou de 25,5% para 26,4%.
Outros dados importantes referem-se às taxas de frequência à escola, ou seja, a taxa de
escolarização das crianças e jovens brasileiros em um mesmo grupo etário. Para as crianças e
adolescentes de 6 a 14 anos de idade, faixa correspondente ao ensino fundamental obrigatório,
a taxa foi de 98,6% para o conjunto do País, com algumas distorções regionais. Para o grupo
de 15 a 17 anos, faixa etária equivalente à frequência ao ensino médio, a taxa foi de 85,0% para
o Brasil, sem distorções regionais. No País, 30,7% dos jovens de 18 a 24 anos estavam
frequentando escola em 2015.
Por outro lado, também é importante destacar os resultados sobre a qualidade da
educação e desempenho dos alunos, pois, como expresso na constituição federal, o país precisa
alcançar os níveis educacionais compatíveis com seu potencial de desenvolvimento, para
garantir o direito educacional. Dessa forma, é utilizado o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb), iniciativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) para mensurar o desempenho do sistema educacional brasileiro a partir
da combinação entre a proficiência obtida pelos estudantes em avaliações externas de larga
escala (Sistema de Avaliação da Educação Básica ‐ Saeb) e a taxa de aprovação, indicador que
tem influência na eficiência do fluxo escolar as entre etapas/anos na educação básica.
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Levando em consideração o desempenho de todas as redes de ensino do país, o relatório
do resumo técnico do Ideb (2020), apresentou resultados (Figura 1) que demonstram que o país
vem melhorando seu desempenho nos anos iniciais do ensino fundamental, alcançando em
2019, um índice igual a 5,9, demonstrando que a meta proposta foi superada em 0,2 pontos.
Nesse relatório, os estados do Ceará e do Piauí, superaram a meta proposta para 2019 em 1,3 e
1,1 pontos, respectivamente. Além disso, nove unidades da Federação alcançaram um Ideb
maior ou igual a 6,0, sendo elas: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Ceará, Paraná, Santa
Catarina, Goiás, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Destaca-se que os dois últimos estados
não alcançaram a meta planejada (IDEB 2020, p. 14).
Figura 1 - Ideb ‐ Anos iniciais do ensino fundamental ‐ total

Fonte: INEP/MEC, 2020.
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Os dados apresentados demonstram que houve avanços significativos nos anos iniciais
do ensino fundamental. No entanto, mesmo que tenhamos avançado em relação ao acesso à
educação, conforme observado nos dados apresentados, são identificados problemas
recorrentes que indicam a manutenção de altos níveis de desigualdade no interior do sistema
educacional.

Ademais, pesquisas têm mostrado maiores níveis de desigualdades que

desfavorecem as populações da zona rural, os mais pobres, os pretos e os pardos (CARVALHO,
2005, 2012; SOUZA, 2012; IPEA, 2011). Os estudos de Carvalho (2001, 2003, 2009), por
exemplo, indicam ainda grande desigualdade de gênero no processo escolar, em relação às
dificuldades escolares de meninos e meninas e ao encaminhamento das crianças para atividades
de recuperação (reforço escolar). Seguindo o direcionamento dos dados, e para melhor
compreensão sobre os efeitos das desigualdades sociais sobre à escolarização e o
funcionamento dos mecanismos sociais que produzem o fracasso escolar nos meios mais
desfavorecidos, o tópico a seguir discorrerá sobre o fracasso escolar nas famílias populares
como produto das interseções entre socialização familiar e escolar.

2.2 Origem social e destino escolar

Para compreender as desigualdades educacionais no Brasil, é preciso inicialmente olhar
para a desigualdade social ao longo da história, e perceber como não é de hoje que
pesquisadores de variadas áreas (economia, educação, sociologia), vem se dedicando a
compreender esse processo. Do ponto de vista da produção teórica sobre a relação entre
desigualdades sociais e fracasso escolar, optou-se por fazer um recorte temporal iniciando pela
segunda metade do século XX, período pós-guerra, o qual houve uma grande movimentação
no sentido de modernização no Brasil em vários setores, inclusive no campo educacional,
impulsionado por avanços de pesquisas sociológicas. Inicialmente, discute-se brevemente a
emergência das teorias da reprodução nos Estados Unidos e Europa que evidenciaram a estreita
relação entre origem social e escolarização, para em seguida apresentar as influências de
diferentes abordagens sobre o fracasso escolar no contexto da educação brasileira. Por último,
discute-se o fracasso escolar como um fenômeno multifacetado e complexo que não pode ser
resumido à relação entre origem social e escolarização.
No Brasil, a corrente de pensamento que busca desvendar as nuances dos processos de
desigualdade social e escolar tem forte influência da sociologia francesa. Pesquisas
quantitativas realizadas logo após o final da segunda-guerra mundial, em países como Estados
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Unidos, França e Inglaterra – o chamado empirismo metodológico1 - evidenciavam as
disparidades sociais quanto às oportunidades de acesso e de sucesso escolar, evidenciando uma
relação comprovada estatisticamente entre origem social e destino escolar.

Em resumo, eu diria que todo esse estoque de pesquisas (surveys, relatórios, enquetes
etc.) apresentavam um fato estatístico irrecusável: as disparidades sociais quanto às
oportunidades de acesso e de sucesso na escola. A partir daí, o estudo das
desigualdades educacionais passaria a ocupar um lugar central na Sociologia da
Educação. Temos aqui uma excelente ilustração de como fatos sociais e políticos
conduzem a uma problemática sociológica (NOGUEIRA, 1990, p.56).

Decorrente deste movimento político e científico pós-guerra, a década de 1960 foi
considerada um período de expansão para as ciências sociais, tanto no surgimento de novos
pesquisadores, quanto no número de pesquisas nesse campo.
De fato, desde início dos anos 1960, a sociologia da educação na França e em outros
países, como Inglaterra e Estados Unidos, já vinha buscando compreender os processos das
desigualdades sociais perante a escola em função da posição das famílias dos alunos nas
relações de produção econômica (BAUDELOT e ESTABLET, 1971), ou na estrutura de
distribuição do capital cultural (BOURDIEU e PASSERON, 1975).
Em conformidade com os estudos sobre as desigualdades escolares, e em consonância
com as ideias do cenário dos anos 1960 e 1970, Bourdieu (1998) contribuiu com sua teoria da
reprodução cultural, apresentando explicação expressivamente bem elaborada, teórica e
empiricamente, para o problema das desigualdades escolares e, especificamente, para a relação
entre origem social e destino escolar. O sociólogo ficou bastante conhecido também, por criar,
em 1967, o centro de sociologia de educação e da cultura e seu trabalho ganhou visibilidade e
reconhecimento nacional e internacionalmente.
Ainda no mesmo período, entre as décadas de 1950 e 1970, em um contexto de
massificação da educação, na Europa e, também, nos Estados Unidos, à escolarização passou a
ser vista como recurso para a superação dos problemas presentes naquele momento, tais como
atraso econômico, autoritarismo, privilégios associados às sociedades tradicionais, e construção
de uma nova sociedade, pautados nos princípios da justiça, modernidade e democracia
(BOURDIEU, 1998). Naquela conjuntura, era atribuída à escola pública a missão de solucionar
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Segundo Nogueira, (1990), o termo “methodological empiricism” foi cunhado por Karabel e Halsey (1977) para
denominar um conjunto de investigações empíricas, quase sempre quantitativas, realizadas por estes países para
avaliar a situação da educação no pós-guerra, tendo em vista a corrida pelo desenvolvimento tecnológico e
econômico.
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os problemas de acesso à educação, garantindo igualdade de oportunidades para todos os
cidadãos e mobilidade social.
Ao contrário dessa pretensa escola salvadora, Bourdieu (1998) apresentou uma nova
forma de compreender a escola rompendo com a ótica positivista expressa na sociologia
funcionalista e denunciou, por meio da teoria da reprodução social, que o sistema escolar era
um fator de conservação social, pois legitimava as desigualdades sociais e atribuía à herança
cultural e social o caráter de um dom natural. Por outro lado, além de revelar a função
reprodutora e conservadora do status social, Bourdieu também alertava para o fato de que esta
mesma escola poderia ter uma função formadora, e exercer um papel frente às desigualdades
(BOURDIEU, 1998). Com isso, a sociologia da educação passou a caracterizar-se pelas críticas
e denúncias às desigualdades escolares como uma expressão das desigualdades sociais. Desde
então, a instituição escolar passou a ser estudada como um lugar central de diferenciação,
divisão das classes sociais ou de reprodução das relações de força entre grupos ou classes da
formação social.
Em paralelo ao pensamento sobre a escola exercendo um papel frente às desigualdades
sociais (seja de manutenção, seja de superação), as análises de Patto (1990) na obra “A
produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia” - um trabalho minucioso, em
uma perspectiva histórica sobre fracasso escolar no Brasil - discutem o insucesso escolar como
um fenômeno que atinge, indiscutivelmente, de modo mais contundente, as camadas mais
desfavorecidas da sociedade.
Patto (1990) analisou o contexto histórico em que vinham se configurando as nuances
da produção do fracasso escolar e o pensamento científico e educacional sobre esta produção,
demonstrando a forte influência do pensamento psicológico sobre a compreensão do fenômeno
no país. As discussões sobre a produção do fracasso escolar vieram se configurando em um
cenário e contexto do século XIX, período em que ainda apresentava grandes reflexos das
revoluções sociais e econômicas do século anterior. Acerca dessas discussões, Patto (1990)
pondera que à psicologia coube, naquele momento, apontar as diferenças individuais como
explicativas para o fracasso escolar. Patto (1990) ressalta também que a psicologia exerceu
forte influência nos estudos sobre fracasso escolar bem como nas políticas para combatê-lo. E
ainda que grande parte das explicações para as dificuldades escolares articulavam-se em duas
vertentes: a da medicina e das ciências biológicas; e colocavam forte peso nos aspectos
individuais e biológicos para as explicações do insucesso escolar. Decorrente disso, havia um
expressivo empenho dos psicólogos em desenvolver pesquisas que buscassem verificar
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rendimentos e aptidões dos indivíduos para identificar e analisar as possíveis causas das
dificuldades escolares.
Concomitante às discussões psicológicas, as pautas raciais também vieram à tona, com
o objetivo de debater a educação ofertada para a população negra no Brasil e a incidência do
fracasso escolar nesta população. Nessa época. As primeiras teorias racistas estavam sendo
formuladas sob respaldo do cientificismo do século XIX. Segundo Patto (1990), a partir dos
primeiros anos do século XIX, aconteceram intensas divulgações das ideias racistas, sendo
entre 1850 a 1930 o ponto mais alto, em que as doutrinas antropológicas foram formuladas
pelos fisiólogos, defendendo a tese poligenista, segundo as qual prega que a origem da espécie
humana é múltipla, o que segundo Patto, autoriza a conclusão de que existem raças anatômicas
e fisiologicamente distintas e, portanto, psiquicamente desiguais. Patto (1990) destaca que, para
Poliakov, duas características marcaram o que o autor chamou de época de ouro das teorias
raciais: o cientificismo ingênuo e o racismo militante. Nessa época, foram datadas as primeiras
tentativas de comprovação empírica da inferioridade racial de pobres e não brancos.
Acerca das questões ligadas à raça, Lilian Schwarcz (1993) aponta que essas questões
eram centrais em debates acadêmicos do século XIX e mesmo bem antes. Segundo a autora, o
debate sobre raça tem reiteradamente influenciado ideologias de perseguição e exclusão de
segmentos sociais específicos em todo o mundo. Nessa perspectiva, visando entender a
relevância e as variações na utilização desse tipo de teoria no Brasil, no período que vai de 1870
a 1930, a pesquisadora escreveu “O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial
no Brasil, 1870-1930”, procurando demonstrar que, as ideias dos intelectuais brasileiros sobre
raça caracterizavam-se pela especificidade, não raro pela adaptação criativa e seletiva de
conceitos face à realidade social do país. Neste trabalho, Schwarcz (1993) buscou esclarecer as
formas pelas quais o conceito de raça foi histórica e socialmente construído, para isso analisou
o contexto em que surgiram as primeiras instituições científicas no país, a partir do início do
século XIX, e o marco de 1870, quando teriam emergido os conceitos impregnados pelo
positivismo, evolucionismo e materialismo. Para a autora, o que importa é compreender “como
o argumento racial foi política e historicamente construído, assim como o conceito “raça” que
além de sua definição biológica acabou recebendo uma interpretação, sobretudo social.”
(SCHWARCZ, 1993, p.17).
Sendo assim, Schwarcz destaca que a partir dos anos 1870, as teorias raciais europeias
como o evolucionismo, o positivismo, o naturalismo, e o social darwinismo, começam a
difundir-se, passando por adaptações de acordo com o contexto político e social brasileiro. A
partir de então, as teorias raciais serviram de argumento para o estabelecimento de critérios
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diferenciadores de cidadania, bem como meio de pensar um projeto civilizatório para o país,
além de legitimar as diferenças sociais da antiga ordem escravocrata.
Dessa forma, o debate acerca das diferenças individuais e as pesquisas sobre as causas
do fracasso escolar, bem como os programas educacionais destinados às classes mais
empobrecidas, estavam carregados de uma visão preconceituosa e socialmente estereotipada,
conforme afirma Patto (1990). Nesse sentido, a autora defende que era antiga e persistente no
pensamento humano, a ideia de que havia uma inferioridade congênita ou adquirida das classes
subalternas. Suas exposições denunciam algumas possíveis causas que justificariam as
dificuldades de aprendizagem pelas crianças, sendo levado em consideração o que era chamado
de “carência cultural” ou o elevado analfabetismo dos pais das crianças, a falta de interesse por
instrução e de perspectiva de futuro pelos grupos populares (PATTO, 1990, p. 69).
Um apontamento importante verificado nos estudos de Patto (1990) refere-se à década
de 1920. A autora descreve este período como um marco na história da educação brasileira em
que houve intensa movimentação intelectual a respeito do ensino e que, posteriormente,
influenciou os rumos da educação no país, implicando as discussões sobre o fracasso e a criação
de políticas compensatórias implementadas em meados de 1960. Um panorama reformista veio
se configurando com uma sucessão de fatores que influenciaram a busca de soluções para os
problemas impostos à educação naquele momento, incluindo explicações para o insucesso
escolar nas quais o aprendiz era considerado um transgressor, a teoria da higiene mental escolar,
e as contribuições da teoria da carência cultural. Todo este movimento intelectual e político
contribuiu para a implementação de programas de educação compensatória na década de 1960
em nosso país.
Segundo essa linha de pensamento, Patto (1990) identificou nas pesquisas nacionais,
três teorias principais acerca do fracasso escolar: a teoria da Carência Cultural, a Diferença
Cultural e a do Desencontro Cultural. “A explicação da desigualdade educacional entre as
classes sociais vinha sendo formulada nos Estados Unidos desde os anos 1960” (p. 117), e
encontrou aceitação como explicação do fracasso escolar no Brasil a partir de 1970.
Conforme Patto (1990), neste período, como tentativa de justificar o fracasso escolar
nas camadas populares, a teoria da carência cultural foi a que teve maior destaque nas pesquisas
brasileiras (SCHULTZ, 1964, CUNHA, 1970, POPPOVIC, 1972). O artigo de Schultz, por
exemplo, intitulado “Déficit escolar no ensino primário e suas implicações” publicado na
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBPE) foi bastante emblemático desta perspectiva
que associava fracasso escolar dos estudantes de camadas populares à privação cultural, e
obteve forte repercussão no país. O autor rebateu dados do Censo Escolar que apontavam a taxa
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de 34 % de crianças e adolescentes na faixa de 7 a 14 anos fora da escola, defendendo que este
número era na realidade muito inferior. A explicação dada pelo autor foi a de que as crianças
não estavam na escola porque apresentavam déficit cognitivo, deficiências físicas e mentais,
doenças ou não apresentavam nenhum interesse pela escola. Logo depois, segundo Patto
(1990), o tema chegou a ser objeto de um número especial da Revista Brasileira de Estudos
Pedagógicos em 1972.
Desde as décadas de 1960 e 1970, para justificar a desigualdade educacional entre as
classes sociais, era utilizada a teoria da carência cultural. Esta teoria era utilizada para explicar
que “a pobreza ambiental nas classes baixas produz deficiência no desenvolvimento psicológico
infantil, que seriam a causa de suas dificuldades de aprendizagem e adaptação escolar”
(PATTO, 1990. p. 117).
Conforme destaca a autora, a teoria da carência cultural relaciona as dificuldades de
aprendizagem dos alunos às suas condições de vida, isto é, associa o fracasso escolar à pobreza
material e intelectual do seu contexto familiar. “Basicamente, a “teoria da carência cultural”
passava a explicar essa desigualdade pelas diferenças de ambiente cultural em que as crianças
das chamadas classes “baixas” e “médias” se desenvolviam. (PATTO, 1990. p.117).
No entanto, a teoria da privação cultural, embora bastante difundida no Brasil, também
sofreu contestações. Um movimento acadêmico se iniciou no país contestando e questionando
a teoria e sua visão sobre a carência cultural de crianças e adolescentes pobres como
hegemônicas no campo educacional naquele período. Patto (1990) destaca ainda alguns pontos
polêmicos sobre a produção das teorias da carência cultural: restrição teórico-metodológica,
precariedade teórica da literatura, além de uma possível manifestação sutil de preconceito
racial. Ademais, salienta para o fato de que essa teoria estava carregada de uma visão
estereotipada do aluno no contexto familiar, uma vez que a diferença cultural estaria relacionada
à distância entre a socialização do aluno no ambiente familiar e a socialização dentro da escola
e, não exatamente, às capacidades intelectuais dos estudantes.
Em uma abordagem crítica às teorias que priorizam uma análise macrossociológica
sobre o fracasso escolar e, também, àquelas que estabelecem uma relação determinista e
indiscutível entre origem social e fracasso escolar, Bernard Lahire (2003), destaca que, em vez
de os teóricos tomarem por objeto a fé coletiva na necessidade de uma escola democrática e o
modo como, historicamente, os atores sociais chegaram a viver esse sentimento imperioso, eles
retomaram valores comuns para deles fazer instrumentos de avaliação crítica da realidade
social.
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Lahire (2003) refere-se também à indissociabilidade entre desigualdade e às crenças na
legitimidade de um bem, de um saber ou de uma prática na sociedade contemporânea. Nesse
sentido, para o autor, só há desigualdade quando existe um forte desejo coletivo. O desejo
coletivo de subgrupos não constrói por si só desigualdades sociais, é necessário que atinja uma
população mais ampla. Dessa forma, é necessário que as crenças coletivas convertam a
diferença em desigualdade. E para que a diferença se converta em desigualdade, é necessário
que tanto os dominados quanto os dominantes acreditem na carência como justiça.
Conforme constatado nas teorias sociológicas, à escola era conferida uma credibilidade,
uma crença e legitimação dos saberes por ela ensinados. Estudos também apontam para outros
fatores além do acesso, como condições de permanência e qualidade, além de outras formas
que estabelecem hierarquização no processo educacional, tornando a experiência escolar
desigual para os pares, sejam crianças, jovens ou adultos. Em se tratando da função social da
certificação escolar ou do diploma, Pierre Bourdieu (1988) apresenta uma explicação, de que
os agentes sociais buscam por autoridades que o legitimem a atuar no mundo social. Nesse
sentido, o espaço social condiciona e estrutura as ações dos agentes, definindo suas condições
de vida social, suas lutas e regras. E como vivemos em sociedades desiguais e diferenciadas,
marcadas por fortes discrepâncias sociais e econômicas, como vêm mostrando os estudos
sociológicos desde o início da segunda metade do século passado, os seus efeitos perversos
ainda são fortemente sentidos por uma população que é excluída do direito à educação de
qualidade e impelida a experimentar o fracasso escolar em seu itinerário educacional.
Atualmente, o fracasso escolar ainda é um fenômeno persistente na realidade brasileira,
sobretudo nas escolas públicas, afetando principalmente as classes mais baixas. E, embora a
teoria da privação cultural tenha deixado permanências no pensamento e nos discursos sobre o
fracasso escolar - como também influenciado fortemente os programas educacionais destinados
ao reforço escolar, como veremos adiante-, novas teorias e pensamentos foram sendo
delineados em uma perspectiva mais crítica. O cenário das pesquisas científicas sobre o tema
tem apontado para explicações bem distintas sobre as causas e soluções para o fracasso dos
estudantes, tomando-o como um fenômeno complexo e multifacetado, levando-se em
consideração, por um lado, os aspectos internos ao sistema de ensino e à instituição escolar,
constituindo os fatores intraescolares (RIBEIRO 2013, FERNANDEZ, 2001; COLLARES,
1992). De outro lado, as causas do fenômeno são explicadas por elementos que se localizam
fora dos muros da escola, encontrando-se no aluno em seu contexto familiar e social (fatores
extraescolares), PEREIRA, 2006; GOBBI, 2008; ALMEIDA, 2011; BATISTA E SILVA,
2013).
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Além disso, podemos entender, de acordo com Lahire (1995), que o fracasso escolar é
uma categoria produzida pela e na escola, social e historicamente, e que, portanto, varia de
sentido conforme as formas de organização social e a época histórica. Como vimos em uma
breve análise histórica sobre o fracasso escolar na educação brasileira, é notório que ele passou
a ser entendido na década dos anos 1980 como um fracasso também da escola, por diversos
questionamentos, entre eles, a precariedade do ensino oferecido às classes populares (PATTO,
1990). Então, se as teorias da reprodução que tanto influenciaram o pensamento educacional
no Brasil, focalizavam os aspectos extraescolares (origem social do aluno, capital cultural),
Patto (1990) chama a atenção para os aspectos internos do sistema de ensino e da escola como
sendo também responsáveis pelo fracasso escolar.
Já para autores como Pereira (2006) e Gobbi (2008), o fracasso e o sucesso escolar são
duas faces da mesma moeda, isto quer dizer que para as autoras, é possível encontrar
explicações para o fracasso quando se discute o sucesso, da mesma forma que se encontra
explicações para o sucesso quando se discute o fracasso. Em seu trabalho, Roseane Vital Gobbi
buscou compreender o gerenciamento da escolaridade de famílias com baixo nível de
escolaridade e capital econômico cujos filhos apresentavam desempenho escolar diferentes. Os
dados encontrados pela autora apontam que a mobilização pessoal dos alunos em relação a sua
escolarização era diferente, e embora para as famílias cujos filhos não obtinham sucesso
escolar, a escola desempenhava papel importante, fazendo com que os pais, mesmo que de
maneiras diferenciadas, participassem da escolarização dos seus filhos.
Adriana da Silva Alves Pereira (2006) analisa situações de sucesso escolar em meios
populares e, para isso, parte do pressuposto de que tanto o aluno quanto sua família
desempenham um importante papel para que essa situação se configure, reforçando a ideia de
que as causas do fenômeno do fracasso podem ser justificadas por situações externas aos muros
da escola.
A análise de Pereira (2006) buscou compreender o que ocorria com alunos que em
"situação de fracasso" rompiam com todas as dificuldades, obtendo sucesso ao longo do
processo de escolarização. Diante seus achados, Pereira evidencia que o que diferencia os casos
de sucesso e fracasso escolar em famílias no mesmo grupo social ocorre por meio da
mobilização pessoal dos alunos, que ocorre de formas diferenciadas. Além disso, são frutos
também das práticas socializadoras e a participação das famílias no processo, rompendo com a
ideia da omissão parental, pois, segundo a autora, “a “ausência” ou "omissão", no interior das
escolas, de forma alguma determina a falta de participação dos pais e que a "invisibilidade" dos
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pais, dentro da instituição escolar, não é sinônimo de falta de participação” (PEREIRA, 2006,
p. 196).
Conforme o pensamento de Almeida (2011), a diferença de desempenho entre os grupos
sociais na escola é produto das ações do que se legitima como cultura escolar. Sendo assim,
entre os estudantes, há aqueles em que a cultura escolar é a cultura do seu próprio grupo social
(camadas médias e elites), e nela encontram-se imersos desde o nascimento. Por outro lado, há
aqueles estudantes em que a cultura escolar é desconhecida para eles (camadas populares),
fazendo com que o desempenho se torne desigual (ALMEIDA, 2011). Dessa forma, os
desfavorecidos são por consequência os grupos populares em que as lógicas socializadoras são
distantes da cultura escolar. Sendo assim, seria um tanto injusto esperar que os dois grupos
apresentem desempenho semelhantes, tendo em vista que a exigência pesa mais em um do que
em outro.
No entanto, estudos nacionais como os de Almeida (2007), Paixão, (2006), Pereira
(2006), Piotto (2008), Portes (2000) e Vianna (2005), como também internacionais (THIN,
2006; LAHIRE, 1995), são exemplos de pesquisas que demonstram que pais dos meios
populares têm buscado cada vez mais fazer parte dos processos de escolarização dos filhos,
compreender as lógicas socializadoras escolares e apropriar-se da cultura escolar em prol do
melhor desempenho dos filhos.
Além das diferentes lógicas socializadoras e dos aspectos associados à origem social
dos estudantes, há ainda outros fatores que contribuem para o fenômeno do fracasso escolar no
processo de escolarização das camadas populares. Atualmente, há estudos que comprovam que
as características do território influenciam diretamente sobre as oportunidades educacionais.
Nessa direção, pesquisas desenvolvidas pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação,
Cultura e Ação Comunitária – Cenpec, têm apontado que, de fato, há um efeito do território
sobre as oportunidades educacionais. Para Batista e Érnica (2012), pesquisadores do Cenpec, a
hipótese do efeito territorial sobre os empreendimentos educacionais, permite a compreensão
da produção e reprodução de desigualdades escolares associadas à estratificação social e às
condições de oferta educacional (p. 642). Nesta perspectiva, o território de localização da
moradia das famílias influencia diretamente nas condições da oferta escolar e,
consequentemente, no desempenho escolar, na relação família escola e na relação entre escola
e comunidade. Em “Família escola, território vulnerável” (BATISTA, SILVA, 2013), vemos
uma discussão mais profunda sobre o assunto. O trabalho é derivado de uma pesquisa no campo
de estudos que investiga os efeitos das desigualdades socioespaciais na educação e na
escolarização de crianças e jovens moradoras de regiões periféricas da capital São Paulo.
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Dado o fenômeno da segregação social no espaço físico de uma metrópole como São
Paulo, a pesquisa constatou a presença, no contexto estudado, do efeito de lugar, de
vizinhança ou território, vale dizer, de uma limitação das oportunidades educativas
oferecidas pelos estabelecimentos de ensino localizados em espaços segregados,
resultante das desigualdades condicionadas pelo isolamento social, cultural e espacial
de sua população (BATISTA, SILVA 2013, p.23).

Conforme supracitado, os dados analisados pela pesquisa evidenciam que há relação
proporcional entre os níveis de vulnerabilidade social do território, e as ofertas educacionais
oferecidas nesse território, pois a medida em que os níveis de vulnerabilidade sociais
aumentam, tornam-se limitadas a oferta e a sua qualidade educacional no entorno deste
território (BATISTA, ÉRNICA, 2012).
Conforme demonstram os estudos aqui citados, a origem social tem se destacado como
elemento chave para compreender a diferença de desempenho entre alunos de grupos sociais
distintos. Segundo Arroyo (1993), a diferença de classe social pode ser considerada um dos
principais fatores para o fracasso nas camadas populares.

É essa escola das classes trabalhadoras que vem fracassando em todo lugar. Não são
as diferenças de clima ou de região que marcam as grandes diferenças entre escola
possível ou impossível, mas as diferenças de classe. As políticas oficiais tentam
ocultar esse caráter de classe no fracasso escolar, apresentando os problemas e as
soluções com políticas regionais e locais (ARROYO, 1993, p. 21).

Nessa perspectiva, os dados e as teorias supracitados reforçam mais uma vez a ideia
de que os fatores extraescolares exercem forte influência sobre o processo de escolarização dos
alunos, produzindo o fracasso escolar e evidenciando mais uma vez que há uma relação entre o
desempenho escolar e a origem social, conforme já vinham comprovando as teorias desde o
pós-guerra.
No entanto, sabemos que o fracasso escolar é um fenômeno complexo e multifacetado,
sendo composto tanto por fatores extraescolares quanto intraescolares. Mello (1979) já
apontava em seus estudos na segunda metade da década de 1970, a necessidade de observar o
que acontecia no interior das escolas e dos sistemas educacionais brasileiros, colocando em
pauta a emergência de investigar os fatores intraescolares como relevantes para compreender
as desigualdades de escolarização. A autora também destacou que não se pode deixar de levar
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em conta as políticas públicas educacionais e seus modos de implementação na realidade social
e escolar2.
Portanto, a seguir, discutiremos quais são as principais medidas adotadas pelo Estado
Brasileiro para enfrentar o problema do fracasso escolar, especialmente no que se refere a
implementação de políticas públicas, sobretudo, nas últimas décadas.

2.3 Políticas públicas nacionais de atendimento aos alunos em fracasso escolar
Nesta seção apresentaremos, mesmo que brevemente, os pressupostos de programas
internacionais de educação compensatória e suas influências nas políticas públicas nacionais
para atendimento aos alunos em situação de fracasso escolar. O intuito é discutir: em que
medida o “reforço escolar” oferecido pelas escolas públicas de ensino fundamental ainda é
conformado por um ideal compensatório ou, ao contrário, se configura como um espaço/tempo
escolar capaz de possibilitar aprendizagens e superação do fracasso escolar?
No contexto da década de 1960, em que efervescia o pensamento intelectual e político
sobre o fracasso escolar, na Europa e nos Estados Unidos, considerando o iniciante processo
de massificação da educação, as lutas por igualdade racial e aumento da oferta de políticas
públicas em educação, a centralização das expectativas nas escolas, e o fato de a escola passar
a ser compreendida como peça central para promoção da prosperidade econômica, a
problemática das desigualdades de oportunidades educacionais, bem como a demanda por
oportunidades igualitárias consolidaram-se, dando origem a “interpretações culturalistas para
as quais as disparidades culturais entre os grupos sociais explicariam as desigualdades
educacionais” (CHRISTOVÃO e BRANCO 2014, p. 210).
Nessa perspectiva, havia uma hipótese da necessidade de intervenção educativa precoce
e sistemática a fim de aumentar a capacidade de adquirir conhecimentos escolares pelas
crianças dos grupos desfavorecidos.

Justamente esta hipótese estaria na base das estratégias compensatórias de ensino,
dirigidas aos grupos desfavorecidos, iniciadas nos Estados Unidos, a partir dos anos
60, por meio de programas como Head Start e Title I, por exemplo, e que têm como

2

Nas duas últimas décadas, diversos estudos têm se dedicado a estudar fatores internos ao sistema escolar
brasileiro e às escolas, sejam os programas, a gestão educacional, as metodologias dos professores, a infraestrutura,
os recursos disponíveis, o clima escolar, dentre outros (SOARES, 2005; COSTA e KOLINSKY, 2008; FRANCO,
BROOKE e ALVES, 2008; OLIVEIRA, 2013, são exemplos).

39

meta lidar com os obstáculos em torno da igualdade de oportunidades identificados a
partir daquele momento (CHRISTOVÃO E BRANCO 2014, p. 211).

Esses programas de educação compensatória tinham como pressupostos as teorias da
privação cultural. Segundo Nogueira (1990)
[...] pretendia-se, entre outras coisas, corrigir as desigualdades escolares mediante a
implantação de medidas assistenciais e pedagógicas visando compensar as
desvantagens materiais dos grupos socialmente desfavorecidos e as supostas carências
culturais resultantes de um ambiente familiar pouco estimulante. Inúmeros projetos
de ensino compensatório foram assim implantados nos Estados Unidos, buscando
através de uma intervenção precoce (a partir dos 5 ou 6 anos) desenvolver a
capacidade de aprendizagem das crianças consideradas como portadoras de déficits
culturais (p.53).

Deste modo, a educação compensatória surgiu como uma ferramenta para alavancar o
avanço econômico, social e de pobreza sendo utilizada como instrumento para retirar a
população marginalizada do seu atraso (MELLO, 1980). Nesse propósito, os programas de
“Educação Compensatória” (EC) se constituíam em uma série de medidas adotadas para
solucionar os problemas prioritariamente educacionais no contexto pós-guerra, principalmente,
nos Estados Unidos. Ferraz et al (2018), afirmam que os programas de educação compensatória
foram desenvolvidos em vários países, sendo os Estados Unidos os pioneiros na sua criação e
elaboração. Assim, a expansão dos programas foi influenciada pelo modelo americano,
inspirando vários outros países como a Inglaterra, França, e posteriormente Portugal e Brasil,
que tomaram como referência suas propostas e ações, para elaboração de seus próprios
programas de educação compensatória.
Segundo Ferraz et al (2018), os programas de educação compensatória nos Estados
Unidos e em alguns países europeus continham características comuns. A ideia da privação
cultural estava na base de grande parte dos programas de educação compensatória, que
surgiram, principalmente, entre o final da década de 1950 e a década de 1970. E, também, em
relação aos seus objetivos, pois de modo geral, tais programas pretendiam corrigir as
deficiências culturais da criança produzidas pelo meio familiar de origem.

Os programas focavam diferentes períodos do percurso escolar das crianças e jovens,
sendo que a redução do número de estudantes por turma, as habilitações e formação
contínua dos(as) professores(as), um maior envolvimento das famílias no processo
educativo, ofertas curriculares de caráter cultural, cuidados de saúde e de
aconselhamento, entre outros serviços, eram características de programas tais como o
Demonstration Guidance Project (1956-1962), o Higher Horizons Program (19591962), ou o Philadelphia Public Schools Program (1960 a 1962) (Wilkerson, 1965).
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Com o programa Education Priority Areas, desenvolvido em 1967, a Grã-Bretanha
introduz a EC na Europa (Plowden Report, 1967), expandindo-se nas décadas
seguintes por vários países (Países Baixos, França, Espanha e Portugal, entre outros)
(FERRAZ et al., 2018, p. 89).

Ainda sobre as características dos programas, Ferraz et al (2018) apontam que eles
desenvolviam ações que buscavam estimular o sucesso escolar dos alunos e, para isso, suas
intervenções dividiam-se em dois tipos: os programas que focavam o período pré-escolar, e
aqueles que buscavam uma intervenção ao longo do período escolar.
No entanto, os autores apontam ainda que os estudos acerca dos programas de educação
compensatória nestes países identificaram impactos positivos no desenvolvimento das ações no
percurso escolar dos alunos, no entanto esse quadro não se sustentou e, em poucos anos, já foi
possível perceber o declínio dos resultados.
No caso do Brasil e Portugal, Christovão e Branco (2014) afirmam que os contextos
históricos, social, econômico, cultural e educacional dos países se contrastavam com os de
países que lhes serviram como modelo; já que naqueles países, o objetivo era reduzir as
desigualdades e fomentar o desenvolvimento tecnológico e econômico. Os autores ressaltam
que, naquele momento, Brasil e Portugal vinham enfrentando um sistema político ditatorial.
“No caso português, Salazar esteve no poder de 1926 a 1974, no chamado Estado Novo. Já no
Brasil, tivemos o governo militar de 1964 a 1985, que reduziu salários de professores como
forma de desestimular a docência”, além de um escasso investimento na educação
(CHRISTOVÃO e BRANCO; 2014. p.213). As semelhanças nos regimes políticos de Brasil e
Portugal permanecem até mesmo após esse período, uma vez que foram necessários ao menos
10 anos após o regime militar para que houvesse iniciativas de democratização da educação nos
dois países” (CHRISTOVÃO, BRANCO, 2014, p. 226).
A experiência da educação compensatória no Brasil, possuía características marcadas
por aspectos mais políticos do que pedagógicos. Dessa forma, (MELLO, 1980 p. 58), aponta
que as propostas compensatórias no Brasil não foram pensadas para as minorias populacionais
como nos Estados Unidos, e sim, para uma maioria, que fazia parte de uma categoria social
denominada como “carente cultural”. Outra característica desse programa no Brasil, foram as
reivindicações da educação pré-escolar, como pré-requisito para o desenvolvimento da criança
na educação regular. A partir de então, começou a circular um discurso oficial a favor da
educação pré-escolar, o que, segundo Mello (1980 p. 59), contribuiu para mascarar a questão
central que era o “estrangulamento do 1º grau” (anos iniciais do ensino fundamental) Mello
(1980 p. 60). Para a autora, essa proposta de investimento na educação pré-escolar tinha um
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viés político implícito visando a desmobilização e redução do descontentamento da população,
contribuindo então para estabilização de estruturas dominantes e privilégios.
Embora os programas de educação compensatória tenham caído por terra, no Brasil,
mas também nos demais países em que foram implantados, devido às avaliações que apontavam
a ineficácia de suas ações, traços e características de algumas das medidas adotadas naquele
contexto ainda estão presentes no sistema escolar brasileiro (FERRAZ et al, 2018), como é o
caso das aulas extraclasse, que atualmente são denominadas como reforço escolar, e constituem
o objeto de nosso estudo.
Desde o momento em que a discussão sobre o fracasso escolar passou a ser objeto
intenso de várias análises, sobretudo a partir da década de 1990, buscar alternativas para a sua
compreensão e superação passou a ser o foco central de vários estudos, análises, pesquisas, e
proposições nos sistemas de ensino, o que contribuiu para se pensar em mudanças importantes
no sistema de ensino, no Brasil (DOURADO, 2005).
Conforme apontado por Dourado (2005), o Documento Regional BRASIL: Fracasso
escolar no Brasil: políticas, programas e estratégias de prevenção ao fracasso escolar disserta
sobre a elaboração de políticas e estratégias para prevenção do fracasso escolar no Brasil,
destacando a parceria entre a Secretaria da Educação Básica, órgão do Ministério da Educação
(MEC) responsável pela implementação de diferentes políticas para o ensino infantil,
fundamental e médio, e as secretarias estaduais e municipais, em busca de construir um padrão
de referência para a educação básica, baseado em qualidade e pautas sociais.
Além disso, Dourado (2005) destaca o empenho do MEC, nos anos 2000, em
desenvolver ações no sentido de implementação de políticas amplas, na busca em contribuir
para a melhoria dos processos de organização e gestão da educação básica, e adequação das
condições de infraestrutura das unidades escolares. Segundo o autor, tais ações visavam
também o fortalecimento de mecanismos de participação da comunidade local e escolar e,
ainda, pela proposição de políticas de formação, valorização e profissionalização docente por
meio da articulação entre formação inicial e formação continuada. (DOURADO, 2005 p. 20).
Nessa perspectiva, o sistema brasileiro educacional é resultado das mudanças e reformas
ao longo do processo, que vem acontecendo desde as alterações introduzidas em 1988 por meio
da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, e, posteriormente, em 1996,
com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 9394/96) e ainda a
aprovação do Plano Nacional de Educação - PNE, em 2001.
Buscando garantir acesso permanência, gestão democrática e qualidade na educação,
essas leis tiveram aprovação, a fim de garantir diretrizes e bases para a educação nacional e
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estabelecer normas para gestão e organização dos diferentes níveis. Conforme esclarece
Dourado (2005), essas ações estavam vinculadas ao compromisso assumido pelo Brasil no
Fórum Mundial sobre Educação de Dakar em abril de 2000 no que concerne à garantia de
educação para todos, sendo este um papel atribuído a União, por meio do Ministério da
Educação em articulação com os poderes públicos Estaduais e Municipais.
Nos dizeres de Dourado (2005, p. 20), para o MEC a garantia da inclusão no processo
educativo se consolidaria com uma escola de qualidade, espaço onde todos tivessem acesso ao
mundo letrado, aos bens culturais, ao desenvolvimento tecnológico e à cidadania. Dessa forma,
o maior desafio que a escola precisava enfrentar, era garantir condições de aprendizagem para
o aluno. Portanto, as políticas empreendidas pelo Ministério da Educação e Cultura priorizaram
maior articulação entre os níveis educacionais. Segundo Dourado (2005), a ideia principal do
órgão era combater o fracasso escolar implementando medidas não só no campo do ingresso e
permanência, mas também em ações que pudessem converter a situação de baixa qualidade, e
refletir sobre estratégias de mudanças.
Pensando em otimizar as políticas propostas, foram empreendidas ações e programas
voltados especificamente para a superação do fracasso escolar, a partir dos anos 1990.

[...] o intuito de melhorar a qualidade da educação brasileira que o governo vem
desenvolvendo, por meio das secretarias do MEC e do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, um conjunto de projetos e ações que visam a
melhoria da qualidade educacional, em regime de colaboração com as redes de ensino
em âmbito estadual e municipal. Esses projetos abrangem diversas áreas e aspectos
que contribuem direta e indiretamente para formação do aluno e dos professores. Os
recursos são provenientes, dentre outras fontes, do salário-educação e destinam-se ao
ensino fundamental, incluindo a educação infantil (creche e pré-escola), educação de
jovens e adultos, educação especial, áreas remanescentes de quilombos e educação
indígena. Destinam-se, ainda, a programas como Aceleração da Aprendizagem, Paz
nas 21 Escolas, Transporte e Saúde do Escolar e outros que visam à inclusão
educacional. Há, ainda, o atendimento ao ensino médio, por meio de outras fontes de
recursos. A aplicação dos recursos é direcionada à qualificação de docentes; aquisição
e impressão de material didático-pedagógico de alta qualidade; aquisição de
equipamentos e adaptação de escolas com classes de ensino especial (DOURADO,
2005 p.21).

Dourado (2005) cita também os programas desenvolvidos para o fortalecimento e
participação na gestão educacional, conselhos escolares, conselhos municipais de educação e
FUNDESCOLA. O Programa de Fortalecimento de Conselhos Escolares tinha por objetivo
contribuir com a discussão sobre a importância da criação de conselhos escolares nas
instituições, intentando o fortalecimento dos conselhos existentes. O Programa Nacional de
Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação tinha como metas a criação de novos
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conselhos, bem como integração dos conselhos já existentes e a formação de no mínimo dois
conselheiros por município. O terceiro programa, o FUNDESCOLA, objetivava promover um
conjunto de ações voltadas para a melhoria da qualidade das escolas do ensino fundamental,
ampliando a permanência das crianças nas escolas públicas, assim como a escolaridade nas
regiões. Quanto às ações que visavam apoio à saúde e alimentação escolar, os programas
desenvolvidos no período foram o PNSE - Programa Nacional de Saúde Escolar, e PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Visando colaborar com as condições de deslocamento para os alunos, Segundo Dourado
(2005), o Governo Federal dispôs de dois programas voltados ao transporte dos estudantes: o
Programa Nacional de Transporte Escolar (PNTE) e o Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar (Pnate), ambos criados no ano de 2004. Além desses programas e
projetos, foram empreendidas ações no sentido de buscar apoio à melhoria do acesso e
permanência aos diversos níveis e modalidades da educação básica, por meio dos programas:
Programa de apoio à educação infantil: seminários nacionais e a consolidação de diretrizes;
Programa de apoio à política de ampliação do Ensino Fundamental para 9 Anos; Projeto de
Regularização do Fluxo Escolar; Alfabetização de adultos: Programa Brasil Alfabetizado;
Programa de apoio a educação de jovens e adultos: Fazenda Escola; Programa de Melhoria e
Expansão do Ensino Médio; O Projeto de Manutenção do Ensino Médio – PMEM; Programa
Nacional do Livro Didático – PNLD; Programa Nacional Biblioteca da Escola –PNBE; O
Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. Além desses, foram desenvolvidos também
outros programas, projetos e ações de formação continuada de professores no Brasil como
alternativa visando a superação do fracasso escolar. Todos esses programas, projetos e ações
foram desenvolvidos em articulação com demais secretarias do MEC e com o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação.
O Plano Nacional de Educação (PNE), documento elaborado em 1996 e aprovado em
2001, traçou diretrizes e metas para a educação em nosso país, com o intuito de que estas fossem
cumpridas até o fim dos 10 anos, período de sua vigência. Um novo plano foi proposto,
elaborado e aprovado no ano de 2014. Nesse plano, novas metas foram estabelecidas, sendo
que uma delas era oferecer educação em tempo integral como uma ação voltada à superação do
fracasso escolar.
Para tanto, foi feita inicialmente, no âmbito da vigência do PNE 2001-2011, uma
primeira versão do Projeto Mais Educação, criada pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e
regulamentada pelo Decreto 7.083/10, em 2008. Constituiu-se como estratégia do Ministério
da Educação para indução da construção da agenda de educação integral nas redes estaduais e
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municipais de ensino, visando ampliação da jornada das escolas públicas para realização de
atividades diversas (PORTAL MEC, 2020).
Com a aprovação do PNE para o período de 2014-2024, em cumprimento da sua meta
6 - “Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos
(as) da educação básica. (PNE 2014-2024 meta 6, p, 97) -, o MEC propôs o programa Educação
Integral, publicado em abril de 2016, por meio da Resolução 2.749/2015. Esta resolução dispôs
sobre o funcionamento e operacionalização das Ações de Educação Integral nas escolas
estaduais. Com as novas ações propostas, além de o estudante ter o acompanhamento
pedagógico e orientação de estudos, ele também participaria de atividades que contribuíssem
para sua formação integral. O decreto 47.227, publicado em 03 de agosto de 2017 que garantiu
sua implementação gradativa na rede pública, contribuiu para que se ampliasse o número de
estudantes atendidos.
No mesmo período, o Ministério da Educação e Cultura lançou o programa Novo Mais
Educação. Esse programa foi criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela Resolução
FNDE nº 5/2016, como estratégia do Ministério da Educação para melhorar a aprendizagem
em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada
escolar de crianças e adolescentes.
Em ambas as versões do Projeto Mais Educação, o Ministério da Educação buscou
implementar suas ações oferecendo atividades e projetos de reforço escolar aos alunos. Em
2016, foi veiculado nas mídias (G1, 2016), que o MEC pretendia por meio do Programa Novo
Mais Educação, apoiar financeiramente escolas que desejassem dar aulas de reforço de
matemática e de português no ensino fundamental em 2017.
Refletindo sobre a ampliação do tempo escolar, proposta pelo programa educação
integral, bem como sobre as relações entre a ampliação do tempo de escola e o incremento da
qualidade do trabalho educativo que se realiza dentro dela, Cavaliere (2007), discorre sobre a
escola em turno integral, defendendo que a concepção de educação integral não envolve apenas
o aumento da carga horária letiva. Para a autora, “uma concepção de educação integral, que
envolva múltiplas dimensões da vida das crianças e adolescentes, precisa de um tipo de escola
onde ocorram vivências reflexivas, no sentido deweyano do termo” (CAVALIERE, 2007,
p.1022). Defende também que “a ampliação do tempo de escola somente se justifica na
perspectiva de propiciar mudanças no caráter da experiência escolar, ou melhor, na perspectiva
de aprofundar e dar maior consequência a determinados traços da vida escolar” (CAVALIERE,
2007, p.1021). Para a autora, o que ocorre no desenvolvimento da educação integral “é um
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grande conjunto de atividades de diferentes naturezas, às quais se junta o reforço escolar”
(CAVALIERE 2014, p. 1213).
Uma proposta do governo de Minas Gerais que também teve um importante impacto na
educação pública do estado, foi o Programa de Intervenção Pedagógica (PIP), desenvolvido
pela Secretaria de Estado de Educação (SEE), em 2008. Esse programa não abrangeu as redes
municipais com suas ações, embora alguns municípios tenham participado das capacitações
oferecidas pelas SREs, mas não contaram com o monitoramento e apoio das equipes. Segundo
Simões (2012) esse programa, era um instrumento de gestão capaz de reverter o cenário
apresentado nos anos iniciais do ensino fundamental, que demonstrava que 31% dos alunos da
rede estadual estavam chegando ao 3º ano do ensino fundamental sem saber ler palavras,
quando a alfabetização já deveria estar consolidada.
A partir desse cenário, Simões (2012) destaca a relação do programa (PIP) com a
alfabetização das crianças e a qualidade do ensino ofertado para essa etapa da escolaridade, e
que este representava um grande desafio para a educação mineira. O programa foi concebido
como uma das mais importantes políticas públicas implementadas na área educacional, tendo
em vista a introdução do ensino fundamental de 9 anos no estado de Minas Gerais. Seu principal
objetivo foi melhorar o aprendizado dos alunos e reduzir os índices de repetência.
Contemporaneamente, os investimentos dos órgãos públicos nas ações dos programas
destacados acima, bem como no reforço escolar, configuram-se ainda como estratégias de para
modificar o quadro das desigualdades e do fracasso escolar. As escolas estaduais e municipais
que foram contempladas com o investimento do governo tiveram baixo desempenho nas
avaliações de larga escala (PORTAL MEC, 2020). Nessa perspectiva, um dos objetivos seria
melhorar o desempenho dos alunos nas avaliações e contribuir de forma ampla para o processo
de aprendizagem diminuindo as desigualdades na escolarização.
Segundo Cavaliere (2014), no ano de 2014, houve investimentos dos órgãos
governamentais, por meio de uma Resolução do FNDE a fim de vincular o Programa Mais
Educação ao Programa Escola Aberta, viabilizando as atividades de educação integral e
funcionamento da escola aos finais de semana. As características das ações desses programas
os quais o governo vem empreendendo investimento, demonstra que ainda há certa
permanência de alguns elementos do pensamento de uma educação compensatória, uma vez
que a ideia seria “compensar” as defasagens escolares com atividades e ações, em um
prolongamento do período na escola. Sendo assim, ainda permanece a ideia do discurso da
escola como “redentora da humanidade” (MELLO 1980, p. 56). Conforme já vinha sendo
questionado por Guiomar Namo de Mello desde a década de 1980 (MELLO, 1980, p 64),
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“deveríamos parar de pensar em termos de educação compensatória e, em vez disso, considerar
mais seriamente e de maneira sistemática as condições e os contextos do ambiente educativo”.
Diante da premissa de Mello (1980) e do pressuposto de que o reforço escolar deve se
constituir como política e prática educacional que contribua para a superação das dificuldades
de aprendizagem de inúmeros estudantes brasileiros, e, principalmente, daqueles que ainda
estão em desvantagem na corrida escolar, fez-se necessário uma revisão das pesquisas mais
recentes sobre o reforço escolar no sistema educacional brasileiro e ampliar a compreensão
sobre esta realidade.

2.4 A produção acadêmica brasileira sobre o reforço escolar (2000-2020)

Nos últimos anos, embora tenhamos observado investimento do governo para
desenvolver ações no combate ao fracasso escolar, sobretudo ações de investimento em reforço
escolar, percebemos que este debate ainda é pouco explorado no campo das pesquisas,
sobretudo na área de educação. Essa constatação partiu de um levantamento de estudos
acadêmicos nacionais, limitando-se a teses, dissertações e artigos de periódicos produzidos nos
últimos 20 anos (2000 a 2020) em trabalhos que discutem a temática do reforço escolar em
vários âmbitos. O levantamento dos estudos foi feito a partir da aplicação do descritor “reforço
escolar” em portais que acumulam a produção acadêmica nacional Google Acadêmico, Portal
de periódicos e Catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Na busca pelo descritor supracitado no Catálogo e teses de dissertações da CAPES,
foram identificadas publicações sobre o reforço escolar desde o ano de 2000 até o ano de 2019,
totalizando um somatório de 83 trabalhos. É evidente que outros estudos tangentes ao tema do
reforço escolar também poderiam ser encontrados desde que a busca se pautasse por outros
descritores, tais como: “educação integral”, “educação compensatória”, “aulas particulares”,
etc. Contudo, optamos pela utilização de um único descritor como forma de afunilar, orientar e
facilitar o processo de seleção dos estudos pautando-nos pela necessidade de encontrar estudos
que tivessem o reforço escolar como tema central. Neste grupo de 83 trabalhos, foi realizada
uma seleção criteriosa a fim de verificar os estudos em que o reforço escolar fosse o tema
central. Refinando trabalhos sobre o descritor “reforço escolar” de 83, chega-se a um número
de 23.
A partir desta análise, por meio da busca avançada, observamos que os 23 estudos
selecionados são dissertações de mestrado, e sua maior concentração temporal de publicação
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se encontra a partir da última década (2010), totalizando 19 trabalhos desenvolvidos nesse
período. É possível supor que este acúmulo de pesquisas nos últimos dez anos seja reflexo de
maiores dos investimentos dos governos em projetos e programas de combate ao fracasso
escolar.
Destaca-se que dos 23 trabalhos identificados, seis não estavam disponíveis para
consulta, o que reduziu o corpus analítico para um total de 17 estudos, sendo que estes passaram
por uma leitura e análise bastante detalhada e aprofundada.
O material analisado foi classificado em três categorias de acordo com a proposta
teórico/analítica e metodológica dos estudos: a) pesquisas empíricas, b) estudos teóricos e c)
pesquisas de intervenção. Estas categorias foram elaboradas com a pretensão de colocar em
evidência o objetivo central e as características básicas de cada trabalho, buscando ao mesmo
tempo salientar os pontos em comum com os outros.
Sendo assim, na primeira categoria estão os estudos empíricos sejam de natureza
qualitativa ou quantitativa, isto é, que envolveram procedimentos de trabalho de campo, como
entrevistas, observação, encontros grupais, aplicação de questionários, testes ou análise de
documentos. Nessa categoria, foram identificados oito trabalhos: Andrade (2017), Silva
(2017), Barboza (2016), Silva (2014), Birenbaum (2010), Mota (2011), e Dias (2008).
A segunda categoria, composta apenas por um trabalho, foi classificada como estudo
de cunho teórico, em que a pesquisa encontrada apresentou como objetivo central investigar o
estado do conhecimento referente ao tema do reforço escolar. Tal estudo, desenvolvido por
Silva (2010), objetivou investigar o estado do conhecimento referente à avaliação formativa,
tendo foco especial nos mecanismos de recuperação e reforço escolar.
A terceira categoria, engloba estudos que se configuraram como pesquisas-ação, ou
seja, que desenvolveram e aplicaram uma proposta de intervenção na realidade. Embora nessa
categoria tenhamos trabalhos empíricos, consideramos adequado os classificamos nesta
categoria específica, tendo em vista a centralidade de sua proposta de intervenção ou de ação.
Assim, nessa categoria, foram identificados sete trabalhos: Cunha (2016), Farias (2016), Lopes
(2015), Amaral (2014), Santos (2014), Passos (2013), Justino (2010), Vasconcelos (2009) e
Lemos (2005).
A seguir, o Quadro 1 apresenta a síntese dos trabalhos encontrados e classificados de
acordo com a proposta teórico-analítica e metodológica.
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Quadro 1 - Estudos identificados segundo proposta teórico-analítica e metodológica
Categorias

Natureza dos estudos

Nº de
trabalhos

Referências dos estudos encontrados

Categoria 1

Pesquisas empíricas

7

Andrade (2017); Silva (2017); Barboza
(2016); Silva (2014); Birenbaum (2010);
Mota (2011); Dias (2008).

Categoria 2

Pesquisa teórica

1

Silva (2010)

Categoria 3

Pesquisas-ação

9

Cunha (2016); Farias (2016); Lopes
(2015); Amaral (2014); Santos (2014);
Passos (2013); Justino (2010);
Vasconcelos (2009); Lemos (2005).

Fonte: Conforme a autora.

Na primeira categoria, os estudos empíricos analisados apresentam diferenças entre as
metodologias de pesquisa adotadas, revelando enfoques distintos de investigação.
Por meio de referenciais teórico-metodológicos consideravelmente distintos, Andrade
(2017) e Barbosa (2016), investigaram, em abordagem qualitativa, a prática do ensino de
matemática pela perspectiva dos professores. Andrade (2017) buscou compreender as
concepções de ensino da matemática a partir do que os sujeitos expressavam sobre suas práticas.
O seu lócus de pesquisa se deu em espaços de formação continuada, realizando
acompanhamento ao grupo de professores que lecionavam para alunos indicados para aulas de
reforço escolar na área de matemática.
Já Barbosa (2016) investigou a percepção dos professores quanto ao uso das novas
tecnologias em um projeto de recuperação da aprendizagem de matemática. Com uma
abordagem qualitativa, Barbosa (2016) coletou dados na rede pública paulista com professores
que lecionavam matemática. O objetivo da pesquisa foi investigar a utilização das novas
tecnologias pelos docentes no ensino de Matemática, no âmbito do Projeto Aventuras
Currículo+. Esse projeto foi uma proposta da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo,
inserida na plataforma do Projeto Currículo+, implantado pelo Programa Novas Tecnologias Novas Possibilidades, articulados ao Currículo do Estado de São Paulo, e voltou-se para a
recuperação intensiva de aprendizagem em Matemática nas escolas da rede estadual de ensino.
Segundo a página virtual da Secretaria de educação do Estado de São Paulo, a iniciativa foi
lançada em 2014, visando incentivar a utilização da tecnologia como recurso pedagógico
articulado ao currículo, para inspirar práticas inovadoras em sala de aula visando o
desenvolvimento da aprendizagem e disponibilizando aos alunos recursos digitais para reforçar,
recuperar ou complementar seus estudos dentro e fora da escola.
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Embora tenham apresentado perspectivas distintas, os dois trabalhos apontaram em suas
conclusões que as condições materiais de trabalho, o investimento em novas tecnologias bem
como a formação continuada dos professores eram elementos importantes para o ensino e
aprendizagem do aluno, contribuíam juntamente com outros elementos para a melhoria da
prática docente no âmbito das atividades de reforço escolar. Além disso, os dois estudos
apresentam contribuição para as discussões acerca da utilização das novas tecnologias em
atividades de reforço de Matemática, bem como suas implicações.
Os estudos de Dias (2008), Silva (2014) e Birenbaum (2010) buscaram compreender
as condições de aprendizagem dos alunos, bem como as concepções dos professores
relacionadas às dificuldades de aprendizagem no contexto das aulas e projetos de reforço
escolar. Dias (2008) realizou um trabalho de observação e aplicação de testes a alunos da 4ª
série de uma escola pública da rede estadual do interior de São Paulo, a fim de verificar a
situação em que eram lecionadas as aulas de reforço no que dizia respeito às atividades de
leitura e escrita. Silva (2014), apresenta um estudo sobre as ações das professoras relacionadas
às decisões de encaminharem alunos ao reforço escolar. Já Birenbaum (2010), amparou-se por
uma abordagem responsiva, que tinha como foco central a discussão das preocupações e dos
problemas do sujeito. Seu propósito foi avaliar o Caderno de Apoio Pedagógico de matemática
do 9º ano do ensino fundamental - um recurso vinculado ao programa de reforço escolar da
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, após verificar inquietação por parte das
equipes pedagógicas e dos professores em geral, com relação à aprendizagem dos alunos, na
passagem do ensino fundamental para o médio, especialmente no que tange à matemática.
Os resultados das duas primeiras pesquisas (DIAS, 2008; SILVA, 2014) são
consonantes em relação à avaliação da intervenção do reforço escolar, apontando que o reforço
teve pouco efeito na melhoria da aprendizagem dos estudantes. Quanto ao estudo de Birenbaum
(2010), os resultados apontam mérito e relevância do referido caderno utilizado no reforço
escolar, porém com algumas ressalvas e aspectos a serem aperfeiçoados, tendo em vista que,
segundo a percepção dos professores entrevistados, havia limitações quanto ao aproveitamento
dos alunos.
Os trabalhos de Mota (2011) e Silva (2017) atentaram-se para compreender os
significados e representações do reforço escolar para os alunos e professores. Mota (2011)
propôs-se a compreender a dinâmica do reforço escolar no espaço da Educação Integral
atravessado pela dimensão da subjetividade sob a visão Psicanalítica. Para tanto, a autora
abordou a relação ensino-aprendizagem e a forma como a subjetividade dos estudantes e
professores se configurava nessa relação, apoiada em referenciais da psicanálise freudiana. Os
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resultados de Mota apontaram para a importância da subjetividade, para além dos conteúdos
das classes de reforço escolar, destacando a importância dos conteúdos simbólicos que
emergem da relação entre os atores envolvidos no processo e que não podem ser
desconsiderados.
Já Silva (2017) identificou e analisou as representações sociais do professor sobre o
reforço escolar, baseada na perspectiva psicossocial. Para a autora, os fatores externos tais como
as condições de vida do aluno, a ausência da família no acompanhamento na vida escolar do
estudante, interferências de natureza moral/social, falta de recursos materiais e restrição de
acesso às informações, foram identificados como fatores principais para as dificuldades de
aprendizagem dos estudantes.
Nessa perspectiva, as pesquisas de Mota (2011) e Silva (2017) identificaram elementos
exteriores ao conteúdo do currículo escolar como fatores que interferem no processo de ensino
e aprendizagem no interior das classes do reforço escolar. As autoras apontaram a importância
da dimensão da subjetividade e dos aspectos materiais e simbólicos, externos ao currículo
estritamente escolar, como importantes fatores das dificuldades de aprendizagem apresentadas
pelos estudantes no ambiente do reforço escolar.
Na segunda categoria Estudos teóricos, foi identificado apenas o trabalho de Silva
(2010), em que a autora apresenta um estado do conhecimento sobre as avaliações formativas
com foco especial nos mecanismos de recuperação e reforço escolar. O período compreendido
para a análise foi entre 1999 e 2009. Nesse período, a autora identificou e analisou 37 trabalhos,
sendo 30 dissertações e sete teses de doutorado. A autora relata ter encontrado outros trabalhos
que também tratavam do assunto pesquisado, no entanto, não compuseram seu levantamento,
pois ora não estavam no período proposto (1999 a 2009), ora por não pertencerem às
Universidades abrangidas pela pesquisa. A partir desse levantamento, os trabalhos foram
divididos em três categorias: Categoria 1- Dimensão político-social da Avaliação; Categoria 2A prática da avaliação no Regime de Progressão Continuada; e Categoria 3- Representações
sobre a avaliação no Regime de Progressão. Na primeira categoria, foram enquadrados os
trabalhos que tratavam da dimensão político-social da Avaliação. Na segunda categoria, a
autora procurou trabalhar com as pesquisas que foram na escola verificar a prática avaliativa de
um determinado contexto escolar. Na última categoria, agrupou os trabalhos que investigavam
as representações dos alunos, pais, professores, a respeito dos problemas apresentados na
realidade escolar expressando os desencontros da política de avaliação proposta e a prática
efetiva das escolas.
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A partir das análises das pesquisas, a autora desvendou os processos e mecanismos de
avaliação instituídos oficialmente como elementos fundantes do regime de progressão
continuada no interior da escola, identificando os avanços e pontos críticos da implementação
das práticas avaliativas e processos organizacionais e estruturais na dinâmica escolar. Destacou
ainda grandes contribuições dessas pesquisa no campo educacional, quando as mesmas revelam
que a garantia dessa modalidade de aprendizagem, para se efetivar na realidade escolar, deve
no mínimo levar em consideração: o ritmo diferenciado de aprendizagem de cada aluno, a
necessidade de maior interação entre os professores das classes regulares e dos professores
responsáveis pelo reforço e recuperação e provisão de recursos para a oferta de metodologias
alternativas para garantir a aprendizagem dos alunos.
Na terceira e última categoria, foram analisados os trabalhos que realizaram proposta de
intervenção ou a elaboração de plano de ação no lócus da pesquisa. Sendo assim, os trabalhos
foram subdivididos em 2 grupos. No primeiro grupo de trabalhos, Cunha (2016), Justino (2010),
Vasconcelos (2009) e Lemos (2005) realizaram uma proposta de intervenção ora denominada
de reforço escolar, ora desenvolvendo a proposta dentro de um projeto de reforço escolar já
existente na escola
A pesquisa de Justino (2010) desenvolveu uma proposta de intervenção oferecendo
reforço escolar, e avaliando seus efeitos pautado por análises avaliativas. A pesquisa foi
desenvolvida em quatro fases: a) avaliação diagnóstica, b) aplicação de pré-teste para avaliação
inicial das habilidades de conhecimento dos alunos, c) uma ação de intervenção de reforço
escolar para a alfabetização baseada na metodologia fônica e d) um pós-teste para avaliação e
análise da proposta de intervenção. Os resultados da pesquisa indicam, conforme afirma
Justino, a eficácia da atividade de intervenção para superação das dificuldades para maior parte
dos alunos envolvidos no reforço escolar.
Cunha (2016) também realizou uma intervenção no reforço escolar do 5º ano de uma
Escola Estadual de Ensino Fundamental no distrito de Riozinho, município de Cacoal-RO. Para
tanto, fez uso da pesquisa-ação, objetivando analisar em que medida sua proposta de
intervenção contribuiria para melhorar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos
frequentes no reforço escolar. Sua proposta de intervenção englobou diversas estratégias de
ensino, por meio de jogos, materiais didáticos manipuláveis e vídeos. Segundo o autor, em seus
resultados verificou que sua proposta de intervenção favoreceu a socialização, tornou as aulas
interessantes, motivou os alunos e promoveu o aprendizado por oportunizar a proatividade dos
alunos nas atividades desenvolvidas.
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Com uma proposta denominada projeto de ação, Lemos (2005), também realizou uma
intervenção nas atividades do reforço escolar, e aponta, após análise dos dados, uma
reinterpretação das aulas por parte dos professores, fruto da intervenção proposta na pesquisa.
Por outro lado, Vasconcelos (2009) analisou as dimensões da proposta de reforço
escolar e estudos de recuperação de aprendizagem, no município de Araçatuba-SP, envolvendo
o processo de formulação da política e os elementos que compunham a implementação desta
proposta em escolas do ensino fundamental. Em sua abordagem qualitativa, investigou duas
escolas de ensino fundamental focalizando o funcionamento do reforço e das atividades de
recuperação em diferentes realidades. Após análise dos dados, o autor constatou um processo
de ressignificação e apropriação da proposta de reforço escolar e estudos de recuperação, com
adaptações em função do contexto particular de cada unidade escolar investigada. Para o autor,
cada escola realizou a sua leitura da proposta em função de vários aspectos, dentre eles a sua
própria forma de organização; a maneira como eram encaminhadas as ações pelos seus
integrantes, no contexto escolar; e a relação entre a administração central e a local.
No segundo grupo de estudos, os autores Passos (2013), Amaral (2014), Santos (2014),
Lopes (2015) e Farias (2016) analisaram o projeto de Reforço Escolar da Secretaria de
Educação do Estado do Rio de Janeiro, implementado no estado em 2012, em perspectivas e
anos diferentes. Em decorrência dos resultados encontrados, os autores apresentaram à
Secretaria Estadual de Educação, um plano de ação educacional com ações significativas para
solucionar problemas ligados ao desenvolvimento do Projeto.
O trabalho de Passos (2013) se centrou nas escolas da Diretoria Regional Metropolitana
III do Rio de Janeiro que implementaram o projeto de Reforço Escolar. Baseado na análise dos
dados obtidos por meio de aplicação de questionários aos professores envolvidos no projeto,
Passos traçou um diagnóstico para a elaboração de um Plano de Ação Educacional (PAE),
propondo estratégias de divulgação do Projeto e reforçando as ideias da Formação Continuada
para os professores. Além disso, sugeriu algumas estratégias de aprimoramento, bem como fez
um levantamento das condições da infraestrutura das escolas, propondo melhorias.
Enquanto isso, Amaral (2014) propôs uma avaliação dos limites de implementação do
mesmo projeto. A proposta de Amaral visava identificar e analisar a existência de problemas
na implementação e as causas da não adesão ou da adesão parcial das escolas no projeto. Para
tanto, aplicou questionários aos professores e gestores de duas escolas que aderiram ao projeto,
e identificou fatores extraescolares e intraescolares que dificultaram a adesão das escolas. A
partir destes questionários, Amaral também apresentou um Plano de Ação Educacional (PAE)
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em que propôs estratégias para divulgação do projeto e melhorar a adesão das escolas, bem
como contribuir para melhorar o seu processo de implementação.
Na mesma direção, Santos (2014) e Lopes (2016) também analisaram o processo de
implementação do projeto de reforço escolar em escolas estaduais do Rio de Janeiro. Santos
analisou a proposta em uma escola de ensino médio no município de Japeri e o seu foco era
apresentar estratégias a serem adotadas para ampliar a adesão dos alunos ao projeto. Já Lopes
(2016) baseou sua análise no desenvolvimento do projeto Reforço Escolar em uma escola
estadual do município de Nova Iguaçu, na perspectiva da gestão escolar. Sua pesquisa,
verificou os desafios e as perspectivas do gestor escolar na liderança do projeto e propôs
possíveis soluções para os problemas organizacionais encontrados.
Tomados em conjunto, os estudos apresentados caracterizam-se por uma diversidade de
enfoques e métodos investigativos, o que sugere a multiplicidade de perspectivas pelas quais o
tema do reforço escolar pode ser explorado: política educacional, gestão escolar, prática docente
(metodologias e didáticas, currículo, subjetividade e representação dos estudantes e professores,
formação continuada, ou a eficácia dos projetos no atendimento às dificuldades de
aprendizagem.
Entretanto, ressalta-se a ausência de pesquisas no campo da Sociologia da educação que
estudem a percepção dos professores em relação ao lugar social e simbólico do reforço escolar
na superação ou manutenção das desigualdades educacionais vividas pelas crianças oriundas
de meios populares em seus percursos de escolarização. Portanto, esse trabalho se pauta pela
necessidade de responder ao questionamento: Quais as crenças dos professores sobre o papel
do reforço escolar para a superação do fracasso na redução das desigualdades escolares para
estudantes das camadas populares?
Os estudos de Carvalho (2001, 2003, 2004, 2005,) dão pistas para responder a este
questionamento. A socióloga vem dedicando-se a estudar os processos escolares cotidianos que
levam os estudantes pobres e negros a serem aqueles mais frequentemente apontados pelos
professores como vivendo situações de fracasso escolar e mais encaminhados por eles às
atividades de reforço escolar. Carvalho também aponta a existência de “um número maior de
meninos do que de meninas a apresentarem dificuldades em seu processo de escolarização,
recebendo conceitos negativos e indicações para atividades de recuperação” (CARVALHO,
2012, P. 39). Ademais, a autora aponta o espaço do reforço escolar como reprodutor de estigmas
e estereótipos por meio de julgamentos dos professores (CARVALHO, 2004).
Diante das pistas de Carvalho e do questionamento que orienta a presente pesquisa, é
relevante trazer o tema “reforço escolar” para o centro do debate sobre desigualdades
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escolares, tendo em vista que é preciso ampliar a compreensão sobre os sentidos dados pelos
sujeitos envolvidos, pois não só as escolas o oferecem como uma solução para os problemas
escolares como também, atualmente há no mercado escolar, uma crescente busca das famílias
por essa alternativa como estratégia de compensação ou antecipação das aprendizagens
escolares (NOGUEIRA, 2011).
No entanto, essa prática do reforço escolar como antecipação da aprendizagem é muito
comum nos grupos de camadas médias, e ocorre geralmente como complemento à
escolarização, a fim de favorecer a aprendizagem dos estudantes/filhos. Outras vezes, ainda nos
contextos das famílias de camadas médias, o reforço escolar acontece até mesmo por indicação
das escolas, como medida para ajudar os alunos/filhos na superação das dificuldades e o alcance
de melhores resultados escolares ou, até mesmo, para sanar possíveis defasagens do ensino
ofertado pelas escolas. Diante deste quadro, cresce cada vez mais a procura destas famílias,
mais favorecidas social, econômica e culturalmente por oferta de oportunidades educacionais
diferenciadas para os filhos tais como aulas particulares de disciplinas específicas, atividades
de apoio às tarefas escolares, participação em atividades extraescolares complementares à
escolarização oficial como aulas de línguas estrangeiras ou de música (GOMES et al, 2010).
Entretanto, para os estudantes de camadas populares, o reforço escolar acontece na
maioria das vezes por iniciativas mais fragmentadas e menos estáveis das suas famílias ou,
principalmente, pela oferta das escolas ou dos sistemas escolares. Nessa perspectiva, é
importante destacar os apontamentos de Gomes et al (2010) sobre o quadro atual em que se
aplica às ações do reforço escolar no Brasil, tendo em vista que, em um país em que se associa
a falta de qualidade da educação ao baixo “recurso por alunos” (valor aluno) despendido pelo
Estado, o reforço escolar parece ter o desafio de suprir deficiências do sistema educacional, e,
assim “compensar” a falta de investimento educacional.
Acontece que, em uma sociedade tão desigual quanto a brasileira, essa dinâmica social
e a dependência da escola e da escolarização em relação às formas de participação e
investimento das famílias na escolarização contribuem perversamente (e veladamente) para
ampliar e aprofundar as desigualdades, tendo em vista que as famílias dos diferentes grupos
sociais dispõem desigualmente dos recursos simbólicos e materiais necessários para tal
investimento. Em outra ótica, o reforço escolar pode servir não só para suprir carências das
escolas regulares em função de alunos com dificuldades e/ou baixo desenvolvimento em relação
aos demais, mas também servir de “elevador social” no mercado educacional, ou, ao contrário,
se constituir como um espaço/tempo escolar que contribui criar estereótipos sobre estudantes
mais desfavorecidos social e culturalmente e já penalizados pelo persistente fracasso escolar.
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Assim, a variedade de tipos e modos da oferta do reforço escolar tem,
fundamentalmente, dois extremos: de um lado, a oferta dispendiosa de aulas e atividades de
apoio extraescolares, utilizadas pelas famílias

mais abastadas como estratégias de

compensação ou antecipação às aprendizagens escolares fomentando a vida escolar das crianças
e jovens desses grupos sociais (NOGUEIRA, 2011), e de outro, o reforço escolar oferecido
pelas escolas públicas, a grupos sociais menos favorecidos social e economicamente e,
portanto, mais dependentes das ações da escola e da própria distribuição desigual da oferta.
O objeto de nosso estudo situa-se no segundo extremo, o reforço escolar oferecido pelas
escolas públicas a uma população de alunos e famílias menos favorecidas econômica e
socialmente. Além disso, quando nos referimos ao reforço escolar, precisamos nos atentar sobre
o tipo de oferta que é apresentado pelas escolas públicas aos seus alunos, em um contexto muitas
vezes de carências sociais e culturais vividas pelas famílias, quanto também de precariedades
das escolas.

Sobre as modalidades de reforço escolar ofertadas pelas escolas públicas

municipais e estaduais ainda há lacunas nos estudos sobre os seus efeitos na redução do fracasso
e da exclusão escolar.
Decerto, na ótica de uma oferta, nem sempre altamente racionalizada sobre o reforço
escolar nas escolas públicas, como uma atividade gratuita, complementar ou “compensatória”
das atividades educacionais e curriculares regulares e destinada aos alunos que apresentam
dificuldades em seu processo de escolarização, o reforço escolar demanda novos estudos e
análises. Certamente, precisamos compreender como as escolas públicas oferecem seus
projetos de reforço escolar, quais as crenças dos professores e professoras sobre estas práticas
educacionais, sobre quem são os estudantes usuários destas propostas e em que medida estas
atividades cumprem a função de colaborar para a superação do fracasso escolar.
Para tanto, no capítulo seguinte, apresentaremos a configuração do campo empírico de
pesquisa e o caminho metodológico perseguido para o desenvolvimento do trabalho.
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3 CRENÇAS DOS PROFESSORES SOBRE O REFORÇO ESCOLAR: ASPECTOS
TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Neste capítulo, discutiremos, inicialmente, os subsídios teóricos/metodológicos que
fundamentam nossa escolha por estudar as crenças docentes, ou seja, para investigar, interpretar
e analisar o que pensam os professores sobre o reforço escolar. Em seguida, descreveremos o
desenho metodológico da pesquisa e, por fim, apresentaremos o contexto empírico das duas
escolas pesquisadas.
Como afirma Crahay et al (2016), a maioria dos estudos empíricos acerca do que pensam
os professores sobre os diversos aspectos do universo escolar está publicada em revistas de
língua inglesa e a predominância do termo “crença” (belief) para analisar a ótica docente sobre
os fenômenos educacionais é bastante presente. Diferentemente, segundo o autor, os franceses
preferem utilizar o termo/conceito “representação” para fazer tais análises. Os autores ainda
afirmam que existe uma grande variação conceitual quando a intenção é estudar o que pensam
os atores escolares, e outros termos também são bastante comuns nas pesquisas científicas como
“...teorias pessoais, perspectivas, concepções, preconcepções, teorias implícitas, percepções,
atitudes, disposições...” (CRAHAY et al, 2016, p. 317).
Diante de tal variação conceitual optamos por estudar às crenças dos professores sobre
o reforço escolar e sua influência no sucesso ou fracasso escolar dos estudantes dos anos iniciais
do ensino fundamental, por entender que o conceito tem potencial para ajudar a compreender o
que pensam os profissionais sobre a temática, por abarcar uma dupla dimensão: social e
individual. Certamente que crenças são compartilhadas no interior dos grupos sociais e a
maioria delas é de origem social e estão cravadas nas culturas; no entanto, ao mesmo tempo,
elas também implicam uma “adesão individual” ao conteúdo social/cultural compartilhado nos
diversos contextos sociais. “Assim, as crenças dos professores englobariam ao mesmo tempo
elementos pessoais e elementos compartilhados pelo conjunto da comunidade docente”
(CRAHAY, et al, 2016, p. 318). Ressalta-se que, por “elementos pessoais ou individuais”,
entendemos sempre aqueles referentes à história de vida dos sujeitos, ou seja, imbricados em
sua origem social, em processos de socialização e de construção do habitus que configuram os
seus modos de pensar, sentir, crer e agir no mundo (BOURDIEU, 2008). Elementos que vão
se atualizando e se reconfigurando ao longo dos percursos da vida, no trânsito em diferentes e
plurais contextos sociais e culturais, por meio da construção de um “patrimônio individual de
disposições” (LAHIRE, 2005). Já os “elementos compartilhados pela comunidade docente” se
referem aos saberes, conhecimentos e informações que circulam no campo da formação e da

57

atuação profissional e, também, nas escolas e nas redes/sistemas educacionais e que se
articulam aos elementos pessoais, configurando o sujeito docente (CRAHAY et al, 2016).
Nas últimas três décadas do século passado (século XX), Iaochite (2014) aponta que no
contexto da educação, as pesquisas efervesceram os questionamentos e ideias a respeito do
pensamento do professor, em especial sobre as crenças dos docentes, tendo em vista as
significativas reafirmações da importância destas crenças no processo ensino aprendizagem.
Analisando a definição do termo no dicionário, crença é definida por um estado,
processo mental ou atitude de quem acredita em pessoa ou coisa. Essa definição nos remete a
ideia de algo subjetivo e que, portanto, não quer dizer que seja uma ideia unificada. Nos estudos
de Crahay et al (2016), o conceito de crença tem aproximações com o de representações, e
ambos exprimem uma ideia de subjetividade imbricada na sua dimensão social. “O conceito de
crenças dos professores remete a conteúdos mentais, relacionados ao ensino, compilados em
esquemas ou conceitos, podendo tomar a forma de proposições ou asserções” (CRAHAY et al,
2016, p. 317). Já em Soares e Bejarano (2008), às crenças são tomadas pelos autores como
frutos de elaborações individuais, mas produzidas a partir de contexto sociocultural. Para eles,
às crenças são concepções individuais, mas que extrapolam a individualidade, pois estão
inseridas em uma convivência coletiva, as quais podem sofrer influência, tanto quanto serem
influenciadas.
Segundo Pajares (1992), a dificuldade em estudar as crenças dos professores foi
ocasionada por problemas de definição, conceptualizações deficientes e diferentes
entendimentos sobre crenças e estruturas de crenças. Portanto, em direção à construção de um
significado para o termo “crenças dos professores”, segundo o autor, e a impossibilidade de
atribuir-lhes um único significado bem definido e claro, é preciso ter clareza de pensamento e
expressão, na escolha dos conceitos para defini-lo. Sendo assim, o autor afirma que crença é
um conceito difícil de ser definido e não pode ser desassociado de outros conceitos semelhantes.
Dessa forma, destaca a aproximação das crenças com os termos: conhecimento, atitude,
opinião, ideologia e salienta que esses diferentes termos aplicáveis às crenças corroboram a
complexidade de sua definição. Portanto, não há um consenso na definição das crenças,
principalmente em função da variedade de áreas que dela fazem estudos, bem como a depender
dos interesses dos pesquisadores.
Em Ribeiro et al (2018), às crenças são consideradas representações sociais por serem
conteúdos mentais, organizados a partir de aspirações de origem social. Sendo assim, os dois
termos - crenças e representações - para estes autores (CRAHAY et al, 2016 e RIBEIRO et al,
2018), são frutos de construções cognitivas e sociais, que possuem uma natureza dupla e
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híbrida, indissociavelmente individual e social. Essas representações ou crenças dos professores
desempenham uma função, e podem desempenhar um papel de orientação ou guia de
comportamentos, ações ou práticas ao longo da carreira, inspirados pelas experiências
adquiridas.
Além de reconhecer uma complexidade na definição do que são crenças no campo de
pesquisas, Crahay et al (2016) apontam também uma dificuldade quanto à identificação das
fronteiras entre crenças e conhecimentos, o que segundo os autores, fazem com que muitos
especialistas acabem tratando os termos de maneira concomitante, ou até mesmo “... estimar
que seria mais sensato considerar os saberes dos professores como sendo, essencialmente,
crenças” (KAGAN, 1992 apud CRAHAY et al, 2016, p. 319).
Crahay et al (2016) destacam algumas distinções entre crenças (beliefs) e conhecimentos
(knowledges), mostrando que, embora sejam conceitos próximos e intercambiáveis, há
diferenças epistêmicas entre os dois termos:

Os conhecimentos supõem um acordo entre as mentes – um acordo intersubjetivo –
fundado sobre um conjunto de provas e/ou argumentos que permitem justificar a
validade das proposições retidas ou, ao menos, suas maiores verossimilhanças em
relação a outras concepções relativas ao mesmo objeto ou ao mesmo fenômeno. Por
extensão, podemos considerar que, em princípio, às crenças não pressupõem um
acordo intersubjetivo que repousa sobre um sistema de validação rigoroso.
Certamente muitas crenças são amplamente compartilhadas no seio de determinados
grupos sociais, mas sua evidência se sustenta mais no fato de que elas são difundidas
e não contestadas do que no fato de que elas foram provadas ou justificadas por uma
argumentação rigorosa (CRAHAY et. al, 2016, p. 318).

Soares e Bejarano (2008), também reconhecem dificuldades para diferenciar
conhecimento e crenças dos professores e destacam a necessidade de atenção aos elementos
que os diferenciam. Para os dois autores, entre os dois conceitos ocorre uma relação de que o
conhecimento possui valorização e aceitabilidade na comunidade, por meio dos seus
argumentos convincentes, pois mesmo quando não consegue modificar uma crença, ao mesmo
pode, por vezes, incomodar e causar questionamentos.
Na perspectiva de Kagan (1992) e Crahay et al (2016), o conhecimento constitui um
subconjunto das crenças dos professores. O pensamento de Kagan (1992) compartilhado com
Crahay et al (2016) é de que a utilização da expressão crença de professores, deve subentender
o termo conhecimentos. Sendo assim, às crenças dos professores abarcariam então os
conhecimentos decorrentes das experiências profissionais adquiridas pelos professores ao longo
da carreira, e que vão se moldando de acordo com suas experiências profissionais e pessoais.
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De acordo com essas experiências, às crenças dos professores podem determinar sua prática, e
esta passa por um processo de evolução conforme as experiências. Segundo Crahay et al (2016),
há controvérsias em relação às crenças e os conhecimentos dos professores serem modificáveis.
Um apontamento importante colocado pelos autores, é que, de uma maneira ou outra, os
professores acabam mudando ao longo de sua carreira, e há uma evolução tanto no campo
profissional como também no pessoal, passando por etapas de desenvolvimento ao longo das
fases da profissão. Mudanças estas que ocasionam também evolução nas crenças dos
professores. Assim, os autores chamam atenção para dois elementos constitutivos das crenças
dos professores: as temporalidades e a complexidade das experiências sociais e escolares, sendo
que ambos pressionam permanentemente às crenças sobre o mundo e sobre o universo escolar.
E ainda que a principal função - social e psíquica - das crenças é dar sentido às experiências
vividas, ou seja,

[...] para compreender e explicar as realidades às quais os indivíduos se confrontam
em sua vida cotidiana, eles recorrem a ideias de origem e de status diversos. Há,
portanto, uma preocupação de compreensão, uma tentativa de dar sentido às ações
cumpridas e àquelas a realizar (CRAHAY et al, 2016, p. 325).

Nesta perspectiva, às crenças dos professores lhes possibilitam crer, pensar e agir no
cotidiano das suas vidas profissionais. Isso porque, sendo construídas nas experiências pessoais
e escolares e, também, dos conhecimentos e modelos de pensamento aprendidos ao longo da
vida produzidos ao longo da vida pessoal, educacional e profissional, às crenças possibilitam a
orientação dos modos de agir e também a organização e ordenamento do mundo, das coisas e
das próprias crenças, em um processo de retroalimentação.
Segundo PAJARES (1992, p. 314), “todos os professores têm crenças,
independentemente de quão definidas e rotuladas, sobre seu trabalho, seus alunos, seu assunto
e suas funções e responsabilidades”. Essas crenças educacionais são necessárias pois, segundo
Pajares (1992), afetam o desempenho dos alunos,

[...]a natureza dos conhecimentos, desempenho dos professores e alunos (atribuições,
lócus de controle, motivação, apreensão da escrita, matemática, ansiedade), as
percepções de si mesmo e sentimentos de autoestima (autoconceito, autoconceito
estima), e confiança para realizar tarefas específicas (auto eficácia) (PAJARES, 1992,
p. 316).
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Contudo, o autor destaca também que o professor tem crenças sobre outros assuntos
alheios aos temas específicos de sua profissão. Estas crenças certamente acabam influenciando
direta ou indiretamente sua prática profissional, embora elas não sustentem e nem sejam
específicas para o processo educacional.
Uma compreensão importante a respeito das influências das crenças nas práticas dos
professores, é a ideia de que os professores se utilizam de referências para classificar e
interpretar as pessoas e acontecimentos da realidade. Essas referências são as representações
sociais, que segundo Alda Judith Alves-Mazzotti (2008), constituem-se de elementos essenciais
à análise dos mecanismos que interferem na eficácia do processo educativo. Para Alves
Mazzotti (2008), o caminho de estudo das representações sociais é promissor no sentido da
investigação de como se formam e funcionam os sistemas de referência que são utilizados para
classificar pessoas e grupos e para interpretar os acontecimentos da realidade. Assim, os
sistemas de referências, ou seja, as classificações e ordenamentos do mundo social construídos,
consciente ou inconscientemente pelos professores interferem nos modos como eles percebem
e/ou compreendem o mundo escolar.
Nesse sentido, no cotidiano da escola, ocorre de maneira indireta, influência das crenças
e conhecimentos nos modos como os professores pensam e agem. Portanto, Ribeiro et al (2018,
p. 7) apontam que os professores são influenciados pelo contexto, processos de construção de
suas identidades, questões de legitimidade e por sua experiência, desta forma fazem uso de suas
crenças e conhecimentos para agir em sua prática docente.
Em uma análise sobre as crenças docentes em relação a reprovação, avaliação e justiça,
Ribeiro et al (2018) identificaram características de perfil e contexto dos professores que podem
ter influenciado suas crenças sobre os temas. Um dos apontamentos levantados por Ribeiro et
al (2018), é o fator que leva os professores a aderirem a reprovação. Para os autores, o fator que
leva a compreender a adesão dos professores à reprovação, está relacionado à sua experiência
em sala de aula, levando-os a concluir que quanto mais experiente era o professor, menos ele
aderia à reprovação, em virtude de suas experiências.
Além disso, a pesquisa também aponta para a relação entre a formação dos professores
e a maior ou menor adesão à reprovação. Para Ribeiro et al (2018), ter conhecimento sobre
pesquisas sobre os efeitos da reprovação, e ter um título de mestrado ou doutorado, estavam
relacionados a uma menor adesão à prática de reprovação. Assim, estes autores destacam a
formação profissional como um importante fator que afeta as crenças dos professores.
Por fim, um outro aspecto importante destacado por Soares e Bejarano (2018) a respeito
das crenças, é a segurança que ela propicia às ações e ou tomada de decisões pelos professores.
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Para os autores, isso ocorre porque as crenças possibilitam um sentimento de segurança e,
portanto, elas dão sentido às ações. Desta forma, direcionam os caminhos, as práticas e ações
dos professores.
A partir destes estudos, é possível verificar que às crenças dos professores sobre os
diversos fenômenos, objetos e situações do mundo escolar, estão diretamente relacionadas à
sua formação e sua experiência na carreira, práticas pedagógicas e tomada de decisões, sendo
importante destacar que não é possível separá-las dos demais componentes simbólicos que a
compõem, das vivências sociais e culturais no mundo. Por esta razão, para compreender as
crenças dos professores que participaram desta investigação a respeito do reforço escolar
ofertadas pelas duas escolas investigadas, buscamos desenvolver o percurso metodológico
descrito a seguir.
3.1 O percurso metodológico da investigação e os instrumentos de coleta de dados
Pautado em uma abordagem qualitativa, este estudo objetiva investigar as crenças dos
professores sobre a influência do reforço escolar no processo de ensino/aprendizagem dos
estudantes. Nesta perspectiva, a pesquisa qualitativa se torna necessária uma vez que esta
abordagem se preocupa em responder a questões mais particulares nas ciências sociais, ou seja,

[...] a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo
das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à
operacionalização de variáveis (MINAYO 2001, p. 21-22).

Portanto, embora haja diferentes estratégias metodológicas para este tipo de
investigação, para (MINAYO et al 2005, p.74), todas elas possuem o mesmo objetivo:
compreender as relações, as visões e o julgamento dos diferentes atores sobre a intervenção na
qual participam, entendendo que suas vivências e reações fazem parte da construção da
intervenção e de seus resultados
Conforme Minayo (2001), no trabalho de campo, quando se refere a pesquisas
qualitativas, a entrevista é uma das estratégias mais usadas no sentido mais amplo da
comunicação verbal. Dessa forma, buscamos então adotar como instrumentos de coleta de
dados a aplicação de questionário e entrevista semiestruturada.
Para este trabalho, a utilização destes instrumentos favorece o alcance de nosso objetivo
que é investigar as crenças dos professores sobre a influência do reforço escolar no processo de
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ensino/aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido, o caminho traçado neste estudo foi por
meio das seguintes etapas e procedimentos metodológicos: A primeira etapa consistiu na
realização de um levantamento e mapeamento das escolas públicas municipais e estaduais que
ofertam reforço escolar no município de Ouro Preto. Na sequência, foi realizada a seleção de
duas escolas que apresentaram oferta de diferentes tipos de reforço escolar para integrar o
campo empírico da pesquisa.
Dado que a aplicação do questionário aos professores dos anos iniciais do ensino
fundamental nas duas escolas selecionadas configura-se como a terceira etapa do nosso
procedimento metodológico, buscamos então nesse momento produzir dados sobre a visão dos
professores tanto sobre o reforço oferecido pela escola, quanto sobre os alunos encaminhados
a esta atividade. A quarta etapa se concretiza com a seleção de três (3) professores (um professor
de reforço e dois professores regentes de turma) de cada escola para a realização de entrevistas
semiestruturadas, totalizando seis (6) entrevistas. A seguir, detalhamos como se deu o
procedimento de seleção da amostra da pesquisa.
3.1.1 A escolha do campo empírico e da amostra da pesquisa

A primeira etapa deste estudo consistiu no processo de seleção do campo empírico no
qual a investigação está sendo desenvolvida. O primeiro passo consistiu na realização de um
levantamento e mapeamento de todas as escolas públicas que ofertavam os anos iniciais do
ensino fundamental e propostas de reforço escolar no município de Ouro Preto – MG durante
o ano de 2019.
Para tanto foi realizada uma pesquisa exploratória junto às secretarias de educação
estadual (25ª SRE) e municipal do município de Ouro Preto e, após o levantamento de todas as
escolas públicas estaduais e municipais de ensino fundamental que ofertavam atividades de
reforço escolar, para os anos iniciais, no município de Ouro Preto, totalizando 14 instituições,
decidimos trabalhar somente com as escolas municipais. Esta opção se deu porque esta era a
rede de ensino que apresentava variedade na oferta da atividade, como também maior número
de escolas desenvolvendo propostas de reforço escolar (9 escolas). Com esse levantamento, foi
possível verificar que havia diferenças entre as formas como aconteciam as propostas de reforço
escolar nas escolas municipais de anos iniciais do ensino fundamental. Nessa rede, havia
escolas que ofereciam as atividades de reforço escolar no contraturno das aulas regulares dos
alunos (nomeamos como modalidade 1). Outras escolas relataram desenvolver suas atividades
de reforço escolar no mesmo turno de matrícula dos estudantes, ou seja, durante o horário das
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aulas regulares (modalidade 2). Sendo assim, decidimos então que conhecer as duas propostas
de reforço escolar oferecidas pela rede municipal de ensino seria relevante para a investigação
por propiciar uma maior diversidade empírica e ampliar a compreensão sobre o objeto de
estudo.
A partir destes pressupostos, optamos por selecionar duas escolas de ensino
fundamental que apresentassem ofertas diferentes de reforço escolar (no turno e no contraturno)
para integrar o campo empírico da pesquisa.
Antes de iniciar a pesquisa, obtivemos a anuência da secretaria municipal de educação
e da direção das duas escolas selecionadas para a pesquisa. O anonimato das duas escolas e de
seus profissionais está garantido na pesquisa, que foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa
CEP/UFOP. De acordo com as atribuições definidas na Res. CNS 466/12 e/ou Res. CNS
510/16, o comitê manifestou aprovação da pesquisa por meio do parecer número 3.721.630, na
data de 24 de novembro de 2019.
Após ter selecionado as escolas, no decorrer do processo de contato e negociação com
os gestores, a pesquisa precisou passar por uma reestruturação metodológica. No início do ano
de 2020, em janeiro, chegou ao Brasil, o COVID-19, uma doença descoberta na China causada
por um novo Coronavírus. Desde então, o vírus vem se espalhando exponencialmente por todo
o globo terrestre – e já causou milhões de mortes. O ministério da saúde, juntamente com a
Organização Mundial de Saúde, recomendou como forma de conter a transmissão do
Coronavírus, que a população entrasse em quarentena e, consequentemente, adotasse o
distanciamento social. Com isso, todos os locais públicos, fontes de aglomerações, foram
fechados por tempo indeterminado, incluindo a suspensão das aulas nas escolas das redes
públicas e privadas em todo o país.
Com o cenário da pandemia, e a necessidade de seguir as orientações de isolamento e
distanciamento social, a metodologia proposta inicialmente de realização de entrevistas
presenciais com professores, crianças/adolescentes que frequentavam atividades de reforço
escolar e suas famílias (pais/mães ou responsáveis), não foi mais possível, pois o acesso direto
aos sujeitos, principalmente, aos estudantes e aos seus pais, estaria impossibilitado. Por esta
razão, foi necessária uma nova estruturação metodológica que se adequasse aos imperativos do
contexto atual. A partir deste novo cenário, imposto pela pandemia, foi adotada uma nova
proposta metodológica para a pesquisa, que contemplasse a coleta de dados por meio da
aplicação de entrevistas e questionários remotos utilizando as plataformas Google Meet e
Google Forms com os professores, a fim de conhecer a escola, a proposta de reforço ofertada e
o que os sujeitos pensam sobre essa as propostas desenvolvidas nas instituições. A mudança
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levou em conta os novos protocolos sanitários, considerando que os relatos dos professores
constituem as maiores fontes de dados para a nossa pesquisa e que, através das entrevistas,
provavelmente terão maiores condições de participar remotamente da pesquisa, como também
por considerarmos que eles/as são importantes informantes e contribuirão para a compreensão
do objeto pesquisado.
Nesse novo formato, inicialmente foram aplicados questionários eletrônicos
(APÊNDICE 1) a todos os professores dos anos iniciais das duas escolas. Posteriormente serão
selecionados, em cada uma das escolas, três professores (dois docentes regentes de turmas
regulares e um docente responsável pelo reforço escolar) para realização das entrevistas
semiestruturadas (APÊNDICES 2 e 3), totalizando seis professores nas duas escolas a serem
entrevistados.

3.2 As escolas pesquisadas e a oferta do reforço escolar

O campo empírico desta pesquisa é composto por duas escolas públicas municipais de
educação básica na cidade de Ouro Preto MG. A apresentação das escolas será baseada nas
informações disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) relacionadas ao IDEB. O IDEB é um indicador de qualidade
educacional que combina informações de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil
e Saeb), – obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do ensino
fundamental e 3ª série do ensino médio) – com informações sobre rendimento escolar
(aprovação), índices de níveis socioeconômicos, indicadores de complexidade da gestão das
escolas, além de realizar comparação dos resultados em relação às demais escolas. Como fontes
complementares, faremos uso dos dados do Censo escolar referente ao ano de 2019, também
disponibilizados pelo INEP.
A primeira escola, que chamaremos de Escola A, está localizada em um bairro nas
proximidades do centro da cidade. A Escola B está localizada em um bairro pouco mais afastado
do centro, e considerado em situação de “vulnerabilidade social”3.

3

A vulnerabilidade social pode ser compreendida a partir de múltiplos condicionantes, sendo também a privação
de três principais campos: os recursos pessoais, os recursos de direitos e os recursos em relações sociais. Sendo
assim, a vulnerabilidade social para a autora, se configura como “um conjunto de características, de recursos
materiais ou simbólicos e de habilidades inerentes a indivíduos ou grupos, que podem ser insuficientes ou
inadequados para o aproveitamento das oportunidades disponíveis na sociedade” (MONTEIRO 2011, p.35).
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A primeira escola, “Escola A” oferta a modalidade 2 de reforço escolar, ou seja, as
atividades são desenvolvidas no mesmo turno das aulas dos alunos. Segundo os dados oficiais
(INEP, 2017), a escola possuía cerca de 147 alunos matriculados, portanto seu indicador da
gestão escolar encontrava-se no nível 34. Com relação a esses indicadores, a nota técnica do
IDEB 040/2014 justifica que a complexidade da gestão escolar é baseada em quatro elementos:
porte da escola; número de turnos de funcionamento; complexidade das etapas ofertadas pela
escola e número de etapas/modalidades oferecidas. Essas variáveis indicam que quanto mais
elevadas as categorias, mais elevadas são as complexidades da gestão. Nessa categoria (nível
3), a infraestrutura da escola conta com 10 turmas, além de uma turma de atividades
complementares; 9 salas de aulas; 37 funcionários, entre eles 17 professores e 2
auxiliares/monitores/tradutores de libras.
Com relação aos estudantes, os dados do IDEB disponibilizados no site do INEP,
também apontam classificação em relação ao indicador de nível socioeconômico (NSE). Desta
forma a classificação do INSE é subdividida em 6 níveis, sendo que as escolas que estão no
grupo 1 possuem mais alunos situados nos níveis mais baixos da escala, e as escolas que
possuem alunos no grupo 6 possuem alunos situados nos níveis mais altos da escala. A Escola
A está classificada no grupo 4, indicando um nível médio dos alunos em relação a sua situação
socioeconômica.
Por meio dos dados divulgados pelo INEP referentes ao ano de 2017, a escola possuía
uma turma de atividade complementar, portanto fazia parte do Programa Mais Educação. Um
programa que faz parte das estratégias do Ministério da Educação para induzir a ampliação da
jornada escolar a organização curricular na perspectiva da educação integral. Dados mais
recentes da escola divulgados pelo Censo 2019, confirmam a existência de duas turmas de
atividades complementares, com uma média de 21 alunos por turma. O que nos leva a
compreender que possivelmente o aumento da oferta de aulas complementares está relacionado
ao aumento da demanda pelos alunos e, possivelmente, um crescimento no número de
matrículas na escola.

4

Nível 1- Porte inferior a 50 matrículas, operando em único turno e etapa e apresentando a Educação Infantil ou
Anos Iniciais como etapa mais elevada. Nível 2 Porte entre 50 e 300 matrículas, operando em 2 turnos, com oferta
de até 2 etapas e apresentando a Educação Infantil ou Anos Iniciais como etapa mais elevada. Nível 3 Porte entre
50 e 500 matrículas, operando em 2 turnos, com 2 ou 3 etapas e apresentando os Anos Finais como etapa mais
elevada. Nível 4 Porte entre 150 e 1000 matrículas, operando em 2 ou 3 turnos, com 2 ou 3 etapas, apresentando
Ensino Médio/profissional ou a EJA como etapa mais elevada. Nível 5 Porte entre 150 e 1000 matrículas, operando
em 3 turnos, com 2 ou 3 etapas, apresentando a EJA como etapa mais elevada. Nível 6 Porte superior à 500
matrículas, operando em 3 turnos, com 4 ou mais etapas, apresentando a EJA como etapa mais elevada.
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Nos últimos anos (2005 a 2017), os resultados da escola em relação ao IDEB têm
apresentado uma evolução. No entanto, de acordo com o último resultado divulgado pelo INEP
no ano de 2017, o IDEB da escola teve uma queda e não alcançou a meta estabelecida para a
escola (6,2), e ficou com uma pontuação de 4,2 conforme apresentado no gráfico a seguir.

Gráfico 1 - Evolução do IDEB

Fonte: INEP (2017), disponível em www.portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/resultados
* Não há dados da escola referentes a 2015 e 2019.

Conforme os dados do INEP referentes ao ano de 2018, a Escola A apresentou uma taxa
de rendimento de 89,3% de aprovação nos anos iniciais, e 83,2% de aprovação nos anos finais.
A taxa de reprovação nos anos iniciais apresenta valor de 9%, enquanto a reprovação nos anos
finais é pouco mais elevada representando 15,2%. Sua organização é seriada, desta forma a
aprovação ou reprovação dos alunos acontece no final de cada ano/série.
Com relação às taxas de reprovação, o portal de dados QEdu5 que compila informações
oficiais do INEP (Prova Brasil, Censo Escolar e IDEB) apresenta uma nota técnica indicando
que porcentagens acima de 5% de reprovações indicam a necessidade de se definirem
estratégias para conter o avanço da evasão e /ou reprovação escola. Quando a porcentagem
excede a 15%, a nota técnica indica medidas pouco mais rigorosas, informando a necessidade
de intervenção no trabalho pedagógico tendo em vista o risco de evasão, além de contribuir
com o aumento da distorção idade-série.
Os dados de 2018 desta escola nos apontam ainda que, nesse ano, a escola possuía uma
perspectiva positiva em relação aos anos anteriores com relação à taxa de distorção idade-série.
5

https://www.qedu.org.br/
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Essa taxa de distorção idade-série implica em dizer que a proporção de alunos com atraso
escolar de dois (2) anos ou mais em 2018 foi de 7%, queda positiva em relação ao ano de 2017
que apresentava uma taxa de distorção de 9%.
A escola B, que oferta a modalidade 1 de reforço escolar, ou seja, as atividades são
desenvolvidas no contraturno das aulas regulares, segundo os dados do Censo escola/2018,
possuía cerca de 85 matrículas, sendo 19 na pré-escola, no turno da manhã, e 66 alunos
matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) divididos entre os turnos
da manhã e tarde. No ano de 2019, a escola passou por uma ampliação e começou a funcionar
também como creche no período da manhã, passando a atender alunos desde a creche ao 5º ano.
Sua infraestrutura para atendimento aos alunos conta com banheiros adequados à
educação infantil e a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida. Possui seis salas de aulas,
além de laboratório de informática, sala de leitura, biblioteca, quadra de esportes e parque
infantil. Sua equipe conta com 21 profissionais, sendo que destes, 11 são professores.
Segundo informações obtidas junto à direção da escola, a instituição possui sua
organização pedagógica dividida por ciclos, desta forma, a possibilidade de ciclos de dois, três
ou quatro anos elimina a retenção dentro desse período, por acreditar que, com um tempo maior
disponível, todos podem atingir as expectativas de aprendizagem. Considerando essa
organização, no ano de 2018, final de um ciclo, a Escola B apresentou uma taxa de
rendimento/aprovação de 95,9% nos anos iniciais.
Quanto aos dados sobre a reprovação, a escola apresentou, em 2018, uma taxa de 4,5%,
e sua taxa de distorção idade-série é de 2%, indicando que poucos alunos se encontravam em
situação de 2 anos ou mais de atraso escolar.
Com relação aos dados oficiais de avaliações em larga escala, a escola não teve seus
dados divulgados nos últimos anos, portanto nossa busca baseou-se nos dados do censo escolar
2017. Possivelmente, a escola não possuía número de alunos suficientes para participarem das
avaliações em larga escala, portanto não tem divulgação dos seus resultados e classificações
em relação aos índices de complexidade da gestão e dos níveis socioeconômicos dos alunos
(NSE).
Outras informações sobre as escolas serão obtidas na próxima etapa da pesquisa, por
meio das entrevistas com os professores que complementarão as descrições apresentadas neste
capítulo.
O capítulo 4, apresentará os resultados da pesquisa, discutindo as crenças dos
profissionais da escola sobre as atividades de reforço escolar e sua influência nos processos de
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escolarização dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, na superação do
fracasso escolar.
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4 OS PROFESSORES E SUAS CRENÇAS SOBRE REFORÇO ESCOLAR

Neste capítulo, debruçaremos sobre a análise e discussão dos dados obtidos por meio da
aplicação do questionário (Apêndice 1) e das entrevistas (Apêndice 2 e 3) aos professores
previamente selecionados a partir dos critérios já mencionados. Para essa análise, inicialmente
buscaremos traçar o perfil dos respondentes ao questionário e entrevistados, a fim de possibilitar
melhor compreensão sobre as crenças desses profissionais sobre as atividades de reforço.
Sendo assim, nos tópicos seguintes apresentaremos o perfil sociológico dos professores
utilizando indicadores com base nos dados socioeconômicos (renda familiar), educacionais
(trajetória escolar na Educação Básica, formação acadêmica e pós-graduação) e profissionais
(tempo de exercício na docência, níveis de ensino em que atuam, jornada de trabalho). A seguir
serão apresentadas e discutidas as categorias de análise desta pesquisa.

4.1 Características sociais e profissionais dos professores

Para caracterizar o universo pesquisado, em termos socioeconômicos e socioculturais,
foram utilizados dados obtidos por meio de aplicação de um questionário (Apêndice A) e de
entrevistas semiestruturadas realizadas remotamente (Apêndices B e C), junto aos professores
regentes de turma e professores específicos das aulas de reforço escolar, selecionados em cada
escola para o estudo.
Inicialmente, foram enviados questionários a todos os 31 professores atuantes nas duas
escolas selecionadas para o estudo, sendo 24 docentes na escola A e 7 docentes na escola B.
Desse total, 14 questionários foram respondidos e tabulados. Os resultados obtidos serão
descritos e examinados nos tópicos a seguir.

Quadro 2 - Professores das escolas A e B
Número de professores nas escolas por etapa de ensino

Educação Infantil

Escola
A
5

Escola
B
2

Ensino Fundamental I

7

5

Ensino Fundamental II

12

0

Total

24

7

Etapa de ensino

Fonte: Dados coletados nas escolas pesquisadas
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Quadro 3 - Professores das escolas A e B respondentes ao questionário
Professores das escolas A e B respondentes ao questionário
Escola A
Escola B
Total

4
10
14

Fonte: Dados coletados no questionário aplicado aos professores

4.1.1 Dados sociais dos professores investigados

Os dados coletados por meio da aplicação do questionário indicam a predominância de
mulheres no grupo pesquisado (N=13), sendo somente um professor do sexo masculino. Esse
perfil predominantemente feminino é, segundo INEP (2009), característico do conjunto
brasileiro de professores da educação básica nos anos iniciais do ensino fundamental, e vai se
modificando e ampliando a participação dos homens professores à medida em que se avança
nas etapas do ensino regular.

4.1.1.1 Idade
A idade do grupo de 14 professores participantes da pesquisa varia entre 24 e 51 anos,
sendo dois (2) professores na faixa etária de 21 a 30 anos, quatro (4) com idades entre 31 a 40
anos, cinco (5) na faixa de 41 a 50 anos e três (3) com idades acima de 50 anos. Conforme
podemos observar nesse estudo, os dados sobre a idade dos professores apontam que 12
professores estão acima da idade de 33 anos, reafirmando as constatações de estudos
exploratórios já realizados pelo INEP (2009) constatando que a maioria dos professores
brasileiros (68%) possuem idade superior a 33 anos.

4.1.2 Composição familiar
Em relação à composição familiar, o grupo apresenta uma variação entre os status civil,
sendo composto por sete professoras casadas, duas que vivem em união conjugal consensual,
outras duas professoras solteiras, e duas divorciadas. O único professor homem da amostra é
solteiro e não possui filhos. Entre as professoras, sete não possuem filhos e as outras sete
respondentes declararam ter entre dois a três filhos. Essa composição familiar pouco numerosa
evidencia uma tendência já apresentada pelo Relatório sobre a Situação da População Mundial
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do Fundo de População das Nações Unidas (Unfpa-ONU, 2019), que revelou uma tendência de
redução do número de filhos nas famílias brasileiras.

4.1.3 Religião do grupo familiar

Dentro do grupo foi possível observar também a predominância da religião católica,
sendo que todos os 14 respondentes declararam ter como prática religiosa familiar, a religião
católica. Outros dois docentes declararam ainda, além da religião católica, que outros membros
familiares praticavam a religião espírita.

4.1.4 Família de origem – Escolaridade dos pais

Nesse grupo, as respostas dos professores em relação à escolaridade dos pais e das mães
indicam que as, em sua maioria, eles eram originários de famílias pouco escolarizadas, sendo
que 10 mães e nove pais não concluíram o ensino fundamental. Em relação às mães, o nível de
escolaridade é relativamente maior do que o dos pais, sendo que três mães apresentavam
diploma de curso superior e tinham também feito pós-graduação. Quanto aos pais, entre os mais
escolarizados, estavam dois com diploma de ensino médio e um pai com ensino superior
completo.
Quadro 4 - Escolaridade dos pais e das mães
Escolaridade das Mães

Escolaridade dos pais

Ensino fundamental (1º grau) incompleto

10

Ensino fundamental (1º grau) incompleto

9

Ensino fundamental (1º grau) completo

0

Ensino fundamental (1º grau) completo

1

Ensino médio (2º grau) completo

1

Ensino médio (2º grau) completo

2

Ensino superior incompleto

0

Ensino superior incompleto

1

Ensino superior completo

0

Ensino superior completo

1

Pós-graduação

3

Pós-graduação

0

Total

14

Total

14

Fonte: Dados coletados no questionário aplicado aos professores

Quanto à ocupação dos pais e mães dos professores, os dados indicam que há
predominância de ocupações que demandam um grau menor de escolaridade. Tanto no grupo
de pais, quanto no de mães, a grande maioria exerce ocupações manuais. No grupo de pais, por
exemplo, somente dois pais exercem ocupações que demandam, por pressuposto, ensino médio
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completo (um servidor público, e um técnico em mineração). No grupo de mães, esse dado é
também visível. Entre as 14 mães, somente duas exercem ocupações que demandam
escolarização prolongada, pois são professoras. As demais dedicam-se às atividades manuais,
como afazeres do lar, trabalhos domésticos, serviços gerais e auxiliar de escola, conforme
podemos observar no quadro 5 abaixo.

Quadro 5 - Ocupação dos pais e das mães

Ocupação dos pais

Ocupação das mães

Autônomo

2

Autônoma

1

Aposentado

2

Aposentada

0

Operário

2

Do lar

5

Jardineiro

1

Doméstica

4

Pedreiro

2

Professora

2

Servente de obras

1

Auxiliar de escola

1

Servidor público

1

Serviços gerais

1

Comerciante

2

Técnico em mineração

1

Total

14

Total

14

Fonte: Dados coletados no questionário aplicado aos professores

4.1.5 Escolaridade dos cônjuges
Em relação à escolaridade dos cônjuges dos professores, excluindo os três que se
declararam solteiros quatro (4) declararam que o cônjuge possui ensino fundamental (1º grau)
incompleto, três (3) declararam o cônjuge com ensino médio (2º grau completo), um (1) relatou
que o cônjuge tinha ensino superior incompleto, e um 1) outro com ensino superior completo.
Os outros dois (2) cônjuges possuíam diploma de pós graduação.
Cruzando esses dados com a escolarização dos pais, percebemos que houve uma
ascensão em relação à escolarização dos genitores, demonstrando que os professores se
relacionaram com parceiros mais escolarizados, em relação a seus genitores. No entanto, ao
comparar o grau de escolaridade das onze professoras (todos com diploma de ensino superior)
e de seus cônjuges também é possível observar que mais da metade (N=7) se uniu a cônjuges
menos escolarizados, denotando uma tendência a matrimônios regressivos do ponto de vista do
nível de instrução.
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4.1.6 Renda

No que diz respeito à renda familiar, considerando todos os rendimentos, um dos
professores declarou receber até dois salários mínimos (de 1.045,00 a 2.090,00); outros quatro
professores declararam receber de 2 a 3 salários mínimos (de 2.090,00 a 3.135,00); cinco
recebiam na faixa salarial de 3 a 4 salários mínimos (de 3.135,00 a 4.180,00); apenas um
professor declarou renda na faixa salarial de 4 a 5 salários mínimos (De 4.180,00 a 5.225,00),
e outros 3 declararam receber acima de 5 salários mínimos (Acima de 5.225,00). Considerando
o rendimento dos professores, podemos posicioná-los em diferentes estratos das camadas
brasileiras (B1, B2, C1 e C2), segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil (ABEP,
2015), mesmo que em uma estipulação hipotética por não dispormos de dados mais específicos
sobre a posse de bens de consumo. Dessa forma, seguindo essa classificação dos diferentes
estratos das camadas brasileiras, percebemos que há uma concentração dos professores (10) na
classificação C1, o que os posiciona provavelmente nos estratos inferiores e médios das
camadas médias brasileiras.

Quadro 6 - Professores segundo renda familiar mensal
Renda familiar mensal

Nº de professores

Estrato sócio
econômico6

De 1.045,00 a 2.090,00

1

C2

De 2.090,00 a 3.135,00

4

C1

De 3.135,00 a 4.180,00

5

C1

De 4.180,00 a 5.225,00

1

C1

Acima de 5.225,00 ou mais

3

B2

Total

14

Fonte: Dados coletados no questionário aplicado aos professores

4.2 Caracterização educacional e profissional dos professores
Ao perguntarmos aos professores sobre a rede de ensino frequentada na educação
básica, todos responderam a rede pública, até os anos finais do ensino fundamental. A grande

6

Extrato sócio econômico baseado na classificação da estimativa da Renda Média Domiciliar segundo
classificação da ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – 2019.
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maioria frequentou os anos iniciais do ensino fundamental (10) em escolas estaduais, e apenas
quatro estudaram em escolas municipais nesta etapa do ensino. Quanto aos anos finais do ensino
fundamental, o número de professores que estudaram em escolas municipais foi ainda menor,
caindo para apenas dois professores, enquanto os 12 restantes afirmaram ter frequentado esta
etapa de ensino em escolas estaduais. No ensino médio, a grande maioria permaneceu no ensino
público, sete professores disseram frequentar a rede estadual, apenas um frequentou a rede
municipal, outros quatro estudaram na rede federal e dois dos professores migraram para o
ensino privado para cursar esta etapa de ensino.
Sobre a formação em nível superior, dos 14 respondentes, apenas três frequentaram a
rede privada de ensino, os demais cursaram a graduação em instituições públicas federais e
estaduais. A maioria dos professores possui formação em pedagogia (10). Apenas um professor
possui formação Normal superior e os outros três professores são formados respectivamente
em licenciatura em língua inglesa, licenciatura plena em matemática e ciências sociais. É
importante destacar também que, em dois casos, dois docentes declaram possuir uma segunda
graduação, com formação em letras. Ressalta-se então dois aspectos na trajetória escolar destes
professores. O primeiro é que quase metade dos docentes (6) estudou o ensino médio em escola
pública federal ou privada. O segundo refere-se ao tipo de instituição em que cursaram o ensino
superior, sendo que a grande maioria (11) fez a graduação em IES pública. Estes aspectos
podem indicar um circuito virtuoso7 na trajetória de boa parte dos professores (6) que cursaram
parte da educação básica em instituições de prestígio (escolas privadas ou públicas federais) e,
também, no ensino superior, cursado em universidades públicas. Ressalta-se ainda que a maior
parte deles (11) concluiu a graduação em uma instituição pública federal ou estadual,
consideradas de boa qualidade e prestígio social. Podemos inferir que este número expressivo
de docentes que cursaram o ensino superior público tenha relação com a existência de uma
universidade pública federal e um instituto técnico federal na região de moradia.
Sobre a formação continuada, no grupo, nove docentes realizaram pós graduação, sendo
sete professores com formação a nível lato sensu (especialização) em áreas diversas como:
Orientação educacional; Língua inglesa; Neuroaprendizagem; Inclusão educacional; Educação
especial e inclusiva e psicopedagogia. Outros dois possuem formação em nível Stricto sensu

7

Circuito virtuoso segundo Souza (1990, p. 27), refere-se a frequência a instituições particulares de 1º e 2º grau
e ingresso em instituições públicas em nível superior.
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(mestrado) Entre os quatorze professores, cinco relatam ter conhecimento básico em um
segundo idioma (Inglês), apenas um possui nível avançado no idioma.

Quadro 7 - Características da formação dos professores
Professor

IES

Segunda Graduação

Pós Graduação

Adna
Suelen

UEMG
Estácio de Sá

Não
Não

Orientação Educacional
Não

Elisangela

UFOP

Não

Língua Inglesa

Laís
Elza

UFOP
UFOP

Não
Não

Neuroaprendizagem,
Inclusão educacional

Luana

UFOP

Não

Kátia

UFOP

Letras

Mauro

UFJF

Não

Aline

UFOP

Não

Zilda

UFV

Não

Não
Educação especial e
inclusiva
Não
Mestrado Profissional em
Educação Matemática
Mestrado

Denise

UNIPAC

Letras

Psicopedagogia

Wanda
Rosa
Acássia

UFOP
UNIPAC
UFOP

Não
Não
Não

Não
Libras
Não

Fonte: Dados coletados no questionário aplicado aos professores

Em relação ao tempo de carreira docente, cinco dos professores relataram possuir menos
de cinco anos de experiência na docência, dois professores possuíam de 5 a 10 anos de carreira;
um outro possuía de 11 a 20 anos, e os demais (=6) possuíam mais de 20 anos de carreira
docente. Sendo assim, o grupo tem uma variação em relação à experiência profissional docente,
sendo composto por professores em início de carreira, em fase de estabilização profissional e
em etapas mais avançadas do ciclo de vida profissional (HUBERMAN, 2000).
Em síntese, observando os dados dos professores no que diz respeito à atuação
profissional dos docentes, quando questionados sobre a carga horária semanal, percebemos que
a maior parte dos professores declararam dedicar de 21 a 40 horas/aulas semanais. Três
professoras trabalhavam acima de 40 horas/aulas semanais, e apenas uma relatou trabalhar
menos de 20 horas semanais. No grupo, somente duas professoras declararam assumir cargos
em outras escolas.
Em suma, para sintetizar e dar uma visão global da descrição das características sociais
e profissionais dos professores investigados, apresentamos a seguir, o Quadro 8.
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Quadro 8 - Características socioeconômicas, profissionais e educacionais dos professores
Professor

Idade

Estado Civil

Número
de
filhos

Adna

42

Casado(a)

2

Renda familiar

Formação/
graduação

IES

Segunda
Graduação

Pós Graduação

Nível de ensino em
que atua

Rede de ensino em
que atua

5 Salário
mínimos ou
mais

Pedagogia

UEMG

Não

Orientação
Educacional

Ensino fundamental
(anos iniciais)

Público municipal

Carga horária
semanal

Situação
profissional

Menos de cinco
anos

Efetivo

De 5 a 10 anos

Contratado

Não

Mais de 20 anos

Contratado

Não

Menos de cinco
anos

Efetivo

Não

De 5 a 10 anos

Contratado

Não

Mais de 20 anos

Contratado

Sim

Menos de cinco
anos

Contratado

Não

Menos de cinco
anos

Contratado

Não

De 21 a 40 horas/aula

De 11 a 20 anos

Efetivo

Sim

De 21 a 40 horas/aula

Menos de cinco
anos

Efetivo

Não

Mais de 20 anos

Efetivo

Não

Mais de 20 anos

Efetivo

Não

Menos de cinco
anos

Contratado

Não

Mais de 20 anos

Efetivo

Não

De 21 a 40 horas/aula

Suelen

50

Vive junto (união
conjugal
consensual)

0

3 a 4 Salário
mínimo

Pedagogia

Estácio
de Sá

Não

Não

Ensino fundamental
(anos iniciais)

Público municipal

Elisangela

51

Divorciado(a),
separado(a)

3

3 a 4 Salário
mínimo

Licenciatura
em Língua
Inglesa

UFOP

Não

Língua Inglesa

Ensino fundamental
(anos finais) e
Ensino Médio

Público municipal e
estadual

Laís

26

Solteiro(a)

0

3 a 4 Salário
mínimo

Pedagogia

UFOP

Não

Neuroaprendizagem

Educação Infantil

Público municipal

Elza

37

Casado(a)

2

2 a 3 Salário
mínimo)

Pedagogia

UFOP

Não

Inclusão

Educação infantil

Público municipal

Luana

49

Divorciado(a),
separado(a)

3

5 Salário
mínimos ou
mais

Ciências

UFOP

Não

Não

Direção

Público municipal

Trabalha
em outra
escola

Tempo de
profissão

Acima de 40
horas/aula

Não

De 21 a 40 horas/aula

De 21 a 40 horas/aula

De 1 a 10 horas/aula

De 11 a 20 horas/aula

Kátia

39

Casado(a)

0

2 a 3 Salário
mínimo)

Pedagogia

UFOP

Letras

Educação especial e
inclusiva

Ensino fundamental
(anos iniciais)

Público municipal

Mauro

24

Solteiro(a)

0

2 a 3 Salário
mínimo

Pedagogia e
Ciências
sociais

UFJF

Não

Não

Ensino fundamental
(anos iniciais)

Público municipal

De 21 a 40 horas/aula

De 21 a 40 horas/aula

Aline

33

Casado(a)

0

4 a 5 Salário
mínimo

Licenciatura
Plena em
Matemática

UFOP

Não

Mestrado
Profissional em
Educação
Matemática

Ensino fundamental
(anos finais)

Público municipal

Zilda

39

Solteiro(a)

0

1 a 2 Salário
mínimo

Pedagogia

UFV

Não

Mestrado

Ensino fundamental
(anos iniciais)

Público municipal

Denise

43

Vive junto (união
conjugal
consensual)

0

5 Salário
mínimos ou
mais

Pedagogia

UNIPAC

Letras

Psicopedagogia

Ensino fundamental
(anos iniciais)

Público municipal
De 21 a 40 horas/aula

Wanda

51

Casado(a)

2

3 a 4 Salário
mínimo

Normal
Superior

UFOP

Não

Não

Ensino fundamental
(anos iniciais) e vice
direção

Público municipal

Rosa

42

Casado(a)

2

1 a 2 Salário
mínimo

Pedagogia

UNIPAC

Não

Libras

Ensino fundamental
(anos iniciais)

Público municipal

Acássia

51

Casado(a)

2

3 a 4 Salário
mínimo

Normal
superior

UFOP

Não

Não

Ensino fundamental
(anos iniciais) e
educação infantil

Público municipal

Acima de 40
horas/aula

De 21 a 40horas/aula

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados coletados no questionário aplicado aos professores

Acima de 40
horas/aula
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Nas seções seguintes, apresentaremos as categorias analíticas com as quais trabalhamos
os dados coletados por meio das entrevistas com seis professoras, que versaram sobre o reforço
escolar, e discutiremos os resultados encontrados.

4.3 A realização das entrevistas e as categorias de análise
Levando-se em conta que esta pesquisa tem como objetivo investigar as crenças dos
professores sobre a influência do reforço escolar no processo de ensino/aprendizagem dos
estudantes, e buscando uma análise qualitativa aprofundada das crenças desses professores,
selecionamos, a partir das respostas aos questionários, seis professoras para a segunda etapa da
coleta de dados: duas professoras que já trabalharam com atividades e/ou projetos de reforço
escolar e quatro professoras regentes de turma, sendo três docentes de cada escola.
A partir dessa seleção, foi realizado contato telefônico com as professoras para verificar
se elas se encaixavam nos critérios pré-definidos: ser regente de turma dos anos iniciais do
ensino fundamental e/ou ter trabalhado com reforço escolar nas escolas A ou B. Constatado que
as professoras atendiam aos critérios, foi feito o agendamento das entrevistas que seriam
realizadas virtualmente pela plataforma Google Meet. O agendamento ocorreu conforme
disponibilidade de horários das professoras. Na maioria dos casos, as professoras agendaram
para a mesma semana em que foi realizado o contato. Somente duas professoras tiveram um
pouco mais de dificuldade com relação aos seus horários, devido às intensas demandas de
trabalho naquela semana. Nesses dois casos, as entrevistas foram marcadas para a semana
seguinte.
A primeira entrevista foi realizada no dia 30 de novembro de 2020, as demais
aconteceram no mês de dezembro, sendo a última realizada no dia 11 de dezembro de 2020. As
entrevistas tiveram duração mínima de 25 minutos e no máximo duas horas e 50 minutos.
Durante as entrevistas, as professoras ficaram muito à vontade, falaram com desenvoltura e se
mostraram abertas a dar esclarecimentos. Somente uma professora ficou um pouco mais inibida
e apresentou vocabulário monossilábico em algumas respostas. A seguir, as professoras
selecionadas, todas mulheres, estão apresentadas no quadro 9 com os nomes fictícios de Adna,
Denise, Wanda, Rosa, Kátia e Acássia.
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Quadro 9 - Características sociais e profissionais das professoras entrevistadas
Ida
de

Estado
Civil

N.
Filh
os

Renda
familiar

Formação/
graduação

Segunda
Graduação

Pós
Graduação

Nível de
ensino em
que atua

Rede de
ensino em
que atua

Tempo
de
profissão

Situaçã
o
profissi
onal

42

Casada

2

5 salários
mínimos
ou mais

Pedagogia

Não

Orientação
Educacional

Ensino
fundamental
(anos
iniciais)

Público
municipal

Menos de
cinco
anos

Efetivo

Denise

43

Vive
junto
(união
conjugal
consensu
al)

0

5 salários
mínimos
ou mais

Pedagogia

Letras,

Psicopedago
gia

Ensino
fundamental
anos iniciais

Público
municipal

Mais de
20 anos

Efetivo

Wanda
(Professo
ra do
reforço)

51

Casada

2

3a4
salários
mínimos

Normal
Superior

Não

Não

Ensino
fundamental
(anos
iniciais)

Público
municipal

Mais de
20 anos

Efetivo

Rosa
(Professo
ra do
reforço)

42

Casada

2

1a2
salários
mínimos

Não

Libras

Ensino
fundamental
(anos
iniciais)

Público
municipal

Menos de
cinco
anos

Contrata
do

Normal
superior

Não

Não

Ensino
fundamental
anos iniciais
/ educação
infantil

Público
municipal

Mais de
20 anos

Efetivo

Letras

Educação
especial e
inclusiva

Não

Ensino
fundamental
(anos
iniciais)

Público
municipal

Menos de
cinco
anos

Contrata
do

Prof.

Adna

Acássia

51

Casada

2

3a4
salários
mínimos

Kátia

39

Casada

0

2a3
salário
mínimos

Pedagogia

Fontes: Dados coletados pelo questionário aplicado aos professores

As análises apresentadas neste capítulo foram desenvolvidas em dois níveis. No
primeiro, como um pano de fundo, utilizamos relatos escritos sobre o reforço escolar dos 14
docentes que responderam aos questionários, e, em um segundo nível de análise, mais
aprofundado e particular, discutimos os dados produzidos pelas entrevistas realizadas com as
seis docentes, Adna, Denise, Wanda, Rosa, Kátia e Acássia. Ressalta-se que estes dois níveis
de análise não estão separados visivelmente no texto, mas, ao contrário, estão imbricados e se
interpenetram ao longo das análises elaboradas, com o intuito de compreender às crenças
construídas e (re) produzidas pelas professoras sobre o reforço escolar ofertado nas duas escolas
públicas.
Os dados produzidos por meio das entrevistas, foram tratados, organizados e analisados
por meio da técnica de análise de conteúdos de Laurence Bardin (2006). Para Bardin (2006)
essa técnica consiste no tratamento dos dados a partir de uma sequência de etapas: pré-análise,
exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Dessa forma, a
organização e aprofundamento dos dados foram feitas mediante definição de eixos e categorias
de análises. A definição dos eixos e das categorias de análise se deu a partir da articulação entre

79

a teoria que fundamenta nosso estudo e os dados coletados por meio da aplicação dos
questionários e das entrevistas semiestruturadas realizadas com as seis professoras investigadas.
Sendo assim, com base nas técnicas de análise de conteúdo segundo Bardin (2006), elencando
dois eixos de análises:1) O reforço escolar e sua organização nas escolas; 2) Experiências
docentes com o reforço escolar. No primeiro eixo, foram definidas três categorias de análise:
a) Tempos e espaços do reforço escolar; b) Objetivos do reforço escolar e c) Tipos e
Funcionamento do reforço escolar nas escolas. No segundo eixo, as categorias levantadas para
a análise foram as seguintes: a) Relações entre professores; b) Sucesso e fracasso escolar; c)
Estudantes em fracasso escolar; d) As famílias e à escolarização e e) Desafios e dificuldades
A seguir, a partir dos eixos e categorias definidos, os resultados da pesquisa são
apresentados e discutidos.

4.3.1 O reforço escolar e sua organização nas escolas
O reforço escolar, inserido no processo de ensino e aprendizagem, como as demais
atividades realizadas no ambiente escolar, necessita de condições específicas, organizacionais
e pedagógicas, para seu desenvolvimento. Exemplo disso, é a necessidade específica de
espaços, tempos e profissionais suficientemente adequados para o seu funcionamento. Haja
vista essas considerações, nas categorias seguintes, nos dedicaremos a discutir os relatos dos
professores sobre os modos de organização das aulas de reforço no ambiente escolar das duas
escolas A e B.

4.3.1.1 Tempos e espaços do reforço escolar
O contexto em que se desenvolve o processo de ensino e aprendizagem nas escolas exige
tempos e espaços em condições adequadas para o desenvolvimento das propostas educacionais.
De acordo com Escolano (2001, p. 26), “o espaço escolar tem de ser analisado como um
constructo cultural que expressa e reflete, para além de sua materialidade, determinados
discursos”. Para o autor, o espaço escolar é um elemento significativo do currículo, uma fonte
de experiência e aprendizagem. Do mesmo modo, tanto as temporalidades quanto as
espacialidades configuram os discursos e as práticas pedagógicas em uma determinada
instituição escolar. De acordo com Nogueira (2020), fundamentada em Bernstein (1998), o
discurso pedagógico e curricular se transforma em uma determinada prática pedagógica, com
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especializações do tempo, do conteúdo e do espaço, ou seja, é nesta tríade que a educação
escolar se constitui e se materializa. Neste sentido, os modos como os tempos e espaços são
organizados nas escolas vão constituir uma base material e simbólica na qual os processos de
ensino e aprendizagem vão ocorrer, definindo, mesmo que nem sempre conscientemente, as
práticas escolares dos professores e demais agentes educacionais. Nogueira ainda afirma que
este processo constitui uma certa “consciência pedagógica” contribuindo para a construção de
crenças e pensamentos sobre a escola e os processos de escolarização por parte de professores
e estudantes (NOGUEIRA, 2020, p. 20). Ainda em relação aos tempos escolares, Veiga (2002)
esclarece que este é um dos elementos constitutivos da organização do trabalho pedagógico, e
acredita que é necessário reformular a forma em que o tempo é organizado, visando alterar a
qualidade do trabalho pedagógico.
Nesse contexto, desde a aprovação da Lei de diretrizes e bases da educação nacional
(LDB), de 1996, a organização política, curricular e pedagógica da educação brasileira sofreu
diversas mudanças, que já vinham refletindo um movimento social, político e também,
científico em prol das condições adequadas e a melhoria da qualidade da educação no país,
tanto em relação a uma busca de democratização quanto aos aspectos mais pedagógicos dos
processos educacionais. No que diz respeito a essas mudanças, podemos destacar: a ampliação
do tempo escolar para a alfabetização; a entrada das crianças aos seis anos no ensino
fundamental; a formação do quadro docente em nível superior e garantia de tempo dentro da
jornada de trabalho docente destinada ao planejamento (BRASIL, 1996).
Todas essas medidas foram aprovadas visando a democratização da educação básica,
qualidade no ensino e adequação a realidade do aluno a fim de solucionar os problemas com o
fracasso escolar e a evasão, proeminentes no país. Nessa direção, a ampliação do tempo para
alfabetização, garantida pela organização das séries em ciclos, propaga o discurso da
democratização do ensino respeitando o tempo adequado de desenvolvimento de cada aluno.
Na prática, a proposta dos ciclos é uma alternativa ao tradicional sistema de séries, em que se
concedeu a estados, municípios e escolas autonomia para adesão ou não a um sistema baseado
no regime de progressão continuada (MENEZES, 2001).

Diversos países da União Europeia adotam o sistema de ciclos com sucesso, tendo
como base escolas com projeto pedagógico adaptado ao sistema – utilizando, por
exemplo, sucessivas verificações de assimilação das lições ministradas. No Brasil, a
introdução do sistema de ciclos no ensino fundamental é polêmica: de um lado, é vista
como tentativa de ocultar o problema da repetência no país, e, de outro, como um
avanço para garantir a permanência e o aprendizado dos estudantes na escola. A
organização por ciclos tende a evitar as frequentes rupturas e a excessiva
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fragmentação do percurso escolar, assegurando a continuidade do processo educativo,
dentro do ciclo e na passagem de um ciclo ao outro (MENEZES,2001).

De acordo com Menezes (2001), havia evidências de que no Brasil, até o final da década
de 1990, uma grande parcela de alunos concluía o ensino fundamental semialfabetizados.
Portanto, esse sistema foi criado, segundo o autor, como umas das medidas adotadas para
solucionar os problemas de evasão e reprovação dos alunos.
A rede de ensino do estado de Minas Gerais começou a adotar o sistema de ciclos a
partir do final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Assim, os três primeiros anos de
escolarização passaram a funcionar, na maioria das escolas do estado, como um bloco único,
sem retenção dos alunos em suas etapas internas. Diante desse contexto, uma das escolas
descritas nessa pesquisa, a Escola B também optou por aderir a este sistema de escolarização
por ciclos. Enquanto a Escola A permanece no sistema de ensino seriado, conforme dados
constatados na página do INEP e confirmação da diretora. Essa adesão da escola a esse sistema
denota que havia preocupação em adequação dos tempos da escolarização aos tempos da
aprendizagem dos alunos. Conforme Miranda (2009, p.25), “a organização escolar em ciclos é
uma alternativa para combater o fracasso escolar, ao adequar os tempos e espaços escolares às
necessidades de aprendizagem dos alunos da escola pública”.
No entanto, para os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem durante o
processo de escolarização, o reforço escolar se apresenta como alternativa educacional e
pedagógica a contribuir com o processo de aprendizagem, teoricamente, respeitando-se os seus
tempos e espaços. Nesse sentido, para desenvolver as atividades de reforço escolar, segundo os
relatos das professoras entrevistadas, de modo geral, as propostas ou derivavam de ações das
secretarias de educação ou eram desenvolvidos por iniciativa das próprias escolas da rede
municipal. As professoras também afirmaram que, no caso das duas escolas (A e B), as
propostas existentes, à época da pesquisa, haviam sido formuladas e implementadas por
iniciativas da própria escola.
Assim, compreendendo a necessidade de um tempo e espaço específicos, pensados de
acordo a necessidade do público envolvido, perguntamos às professoras sobre os modos de
planejamento e de funcionamento do projeto de reforço escolar em suas escolas.
Com relação ao planejamento, os relatos das docentes confirmam que as atividades de
reforço escolar nas duas escolas partiram de iniciativa das próprias escolas, sem um
planejamento ou acompanhamento por parte de uma instância maior, seja o estado ou governo
federal.
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[...] na verdade, eu não sei muito bem sobre essa história do reforço escolar da escola,
mas, até onde eu sei, isso é uma proposta do próprio município. Então, o município
dá essa autonomia para a escola fazer – tanto que eu não sei se todas as escolas fazem.
Não sei se todas as escolas do município têm esse reforço escolar no contraturno,
então, isso fica a critério da escola. A prefeitura lança a proposta, e cabe à direção da
escola, com seu professor eventual, com a pedagoga da escola, fazer da melhor
maneira possível. Como eu te disse, eu não sei se outras escolas têm, então, assim, eu
não sei como foi feito esse projeto. Não sei se teve um projeto ou se foi apenas uma
conversa entre direção, pedagogo e eventual. E, aí, eles optaram por fazer e fizeram
dessa forma, entendeu? Então, se teve um projeto, eu não sei, mas a proposta vem da
prefeitura e, aí, a escola que vai se adaptar para poder fazer isso, entendeu? (Professora
Kátia).
O projeto foi elaborado por mim mesmo. Quando eu cheguei, eu já me deparei com a
demanda e os alunos que tinham maior dificuldade. Aí, veio a proposta de trabalho.
Já existia, mas estava parado porque eles não tinham professor de apoio. Então, a
proposta foi criar o projeto para que ele continuasse. Eu mesmo criei o projeto com o
apoio da diretora, que dava todo apoio. E foi executado por mim mesmo. Eu fiz um
cronograma de acordo para atendimento de todos os alunos que estavam com
defasagem escolar, aí, nós executamos o projeto durante toda a semana. Então, eram
marcados os dias de todas as turmas, e a gente fazia um cronograma de uma hora por
dia para os alunos com defasagem. Então, assim, primeiro, a gente fez uma avaliação
diagnóstica (o que a gente precisava fazer para saber em que nível que estava um
aluno). Se tinha alunos que estavam no mesmo nível, um horário para ele e mais três
ou quatro que estavam no mesmo nível. A gente fazia por nível de defasagem, e, aí,
conseguia contemplar todos os alunos que precisavam do reforço escolar para eles
obterem o resultado para o sucesso escolar na série de origem. (Professora Rosa).
Esse planejamento foi feito, no caso, entre a professora que estava no ano anterior de
2014, as professoras da turma, eu, que estaria no reforço, e o pedagogo. Então, nós
sentamos e discutimos qual seria o fundamental para essa criança, qual o nível que ela
está precisando de trabalhar mais, dando para a gente poder fazer esse levantamento.
(Professora Wanda).

A partir dos relatos acima podemos inferir quatro aspectos. O primeiro refere-se à
ausência ou omissão do poder público na sua tarefa de subsidiar e fomentar, as atividades de
reforço escolar, como também acompanhar o seu desenvolvimento nas duas escolas (“cabe a
direção da escola com seu professor eventual, com a pedagoga da escola fazer da melhor
maneira possível, ou não fazer”).
E no segundo, que parece ocorrer em consequência do primeiro, os relatos indicam que,
nas escolas pesquisadas, de modo similar ao que aconteceu na pesquisa de Vasconcelos (2009),
as escolas e, principalmente, as professoras se viram impelidas pelas circunstâncias a construir
a sua proposta de reforço escolar com as condições que dispunham no momento, sem
necessariamente obter um apoio material e pedagógico do poder público (“o projeto foi
elaborado por mim mesma”).
E como um terceiro elemento para análise, parecia haver um desconhecimento por parte,
não somente das quatro docentes regentes de sala de aula sobre as atividades do reforço escolar,
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como também por parte da maioria dos professores das duas escolas que responderam ao
questionário da pesquisa Segundo estes dados,

sete professores responderam que não

conhecem a proposta de reforço da escola em que lecionam, outros três informaram não existir
uma proposta, no momento em que foi realizada a pesquisa. Esse desconhecimento pode estar
relacionado justamente à falta de um planejamento mais amplo e articulado, no âmbito da escola
e do sistema de ensino. Assim, os dados indicam que, embora o país tenha avançado, conforme
nos mostra Dourado (2005),

construindo nas duas últimas décadas políticas públicas

educacionais que visam a garantia da inclusão de todas as crianças e jovens no processo
educativo, e que pensam a escola como um espaço onde todos tenham acesso ao
desenvolvimento letrado, cultural e tecnológico, as escolas ainda enfrentam muitos desafios
para garantir condições de aprendizagem para todos os alunos e combater o fracasso escolar
de uma parcela grande da população em idade escolar.
Como um quarto aspecto, também é possível refletir sobre as crenças das docentes
acerca das suas responsabilidades e atribuições em relação ao processo educacional. Os relatos
não demonstram uma forte preocupação ou, até mesmo alguma indignação pela ausência do
poder público na organização do reforço escolar. Ao contrário, pelo menos em relação às duas
professoras que atuavam diretamente com o reforço escolar, parece que as docentes tomavam
para si, a responsabilidade plena pela elaboração da proposta e sua implementação,
naturalizando assim tal ausência. Esta naturalização pode ser produto de uma construção
simbólica derivada de discursos de responsabilização das escolas, dos gestores e dos
professores pelos resultados escolares bastante presentes nas políticas educacionais neoliberais
levadas a cabo no final das décadas de 1990 e início dos anos 2000, mas que ainda estão
impregnadas tanto no discurso político e educacional quanto no âmbito da legislação. Isso não
significa que os docentes não são responsáveis pelo processo educacional, mas sim que este
processo, dada a sua complexidade, envolve diversas dimensões e agentes, tais como as
condições materiais e pedagógicas do trabalho docente e das escolas, a formação profissional
ofertada, e o tipo e quantidade do investimento na educação, por exemplo.
Neste sentido, mesmo diante de fragilidades impostas pelo sistema de ensino, ou pela
ausência de uma participação efetiva do poder público no fomento e no acompanhamento das
políticas educacionais, assim como lacunas entre o planejamento e a interação dos professores
com o projeto desenvolvido, os relatos indicam forte preocupação das docentes em adequar o
espaço/tempo de aprendizagem dos alunos com a realização de projetos para o reforço escolar,
mesmo dispondo de poucas condições materiais e pedagógicas para enfrentar tal desafio.
Portilho e Hoça (2010) afirmam que é preciso repensar tempos e espaços na escola, e rever a
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importância destes elementos na organização do ambiente escolar, nas questões metodológicas,
na organização dos grupos de trabalho dentro e fora das salas de aula, no planejamento, na
interação entre alunos e alunos, entre professores e alunos, professores e professores.

4.3.1.2 Objetivos do reforço escolar
Para compreender o que pensam as professoras a respeito da finalidade do reforço
escolar, perguntamos qual seria, do seu ponto de vista, o objetivo de uma proposta de reforço
escolar. Nesse sentido, por meio dos relatos das professoras, verifica-se concordância entre as
docentes de que o objetivo das aulas de reforço era dar suporte ou sanar as dificuldades dos
alunos, como podemos observar a seguir:

Eu acredito que o reforço seja para dar um suporte para os alunos que têm mais
dificuldade em um determinado conteúdo e que, às vezes, o próprio professor não
tem como sanar essas dificuldades, devido a ter que dar desenvolvimento ao
trabalho dela. (Professora Acássia, grifo nosso).
[...] Então, essa é a maior característica do reforço: é aquele aluno que não consegue
acompanhar a turma em hipótese alguma, ele está totalmente fora do nível dele,
totalmente fora do nível da série que ele está. Igual, esse aluno que eu te dei o exemplo,
para mim, ele não poderia ter ido para o segundo ano. Ele teria que ter ficado no
primeiro ano para ele poder dar essa guinada, mas, hoje, com essa questão de “não
pode mais”, o aluno tem que dar sequência, ele tem que caminhar. Esses alunos
estão caminhando, mas eles não estão aprendendo. Muitos não estão aprendendo. E
então, para mim, a maior característica é essa: o aluno acompanhar o nível da turma
que ele está. Ele precisa acompanhar. Se ele não acompanha, ele tem que ir para o
reforço para aprender o básico, entendeu? (Professora Kátia, grifos nossos).

Na base simbólica dos relatos estão as crenças das professoras sobre os objetivos da
educação, sendo que estas englobariam, segundo Crahay et al (2016), elementos pessoais (das
histórias de vida) e elementos compartilhados pelo conjunto da comunidade docente (da história
profissional e escolar). Parece que na visão das docentes, o reforço teria o objetivo de suprir
aquilo que não foi possível fazer em sala de aula e oferecer aos alunos condições de alcançar o
“básico”, ou seja, o mínimo dentro dos padrões de aprendizagem estabelecidos no e pelo
currículo escolar. As noções de aprendizagem e de conteúdos escolares vinculadas a um
determinado padrão a ser cumprido (“ele está totalmente fora do nível dele”), a um ordenamento
e a uma forma escolar específica (LAHIRE et al 2001) são aspectos inerentes à uma
determinada concepção de currículo, de aluno e de tempos de aprendizagem que,
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provavelmente, compõem às crenças dos docentes construídas nas suas experiências
profissionais, pessoais e acadêmicas.
Já os relatos das duas docentes que atuavam diretamente em turmas de reforço escolar
indicam que elas compartilham do entendimento de que estas atividades funcionam como apoio
pedagógico, a fim de dar suporte às dificuldades dos alunos.
Eu penso que o maior objetivo é sanar essas dificuldades que os alunos têm,
principalmente aqueles alunos que já vêm com essa defasagem desde a educação
infantil, porque, muitas vezes, como eu percebo, cada caso é um caso a pensar. A
gente tem que estudar de onde vem essa dificuldade. (Professora Wanda, grifos
nossos).
[...] o principal objetivo é porque, assim, nós temos, na escola pública, muitas crianças
que, por exemplo, elas estão com defasagem de idade e série, ou seja, elas estão no
primeiro ou segundo ano com defasagem lá do ano anterior. Então, muitos professores
têm que conviver com três, quatro crianças ou mais, dependendo do tamanho da
escola. Eles têm que conviver e trabalhar, por exemplo, a disciplina do terceiro ano
com cinco e seis alunos que estão com essa defasagem. Isso é muito difícil. Você ter
que preparar a aula para os meninos daquela série da sua turma e para os meninos que
estão em defasagem. Aí é que entra o trabalho do professor, que vai dar esse apoio
pedagógico para essas crianças [...]. (Professora Wanda, grifo nosso)
[...] o reforço escolar tem uma potencialidade muito grande de ajudar o aluno a
conseguir superar aquela defasagem que ele tenha no ano que ele está. Então, assim,
para mim, eu acho super importante se a gente tivesse o reforço escolar em todas as
escolas, se tivesse um profissional que pudesse estar lá, porque a gente sabe que não
tem. Em muitas das escolas que tem o professor eventual, ele só está lá todos os dias,
mas, em cada dia, ele está em uma sala, porque eu já trabalhei em outra escola maior
como professor eventual e a gente não tem tempo de fazer nenhum projeto como esse,
porque cada dia você está numa sala substituindo um professor. (Professora Rosa,
grifo nosso).

Os relatos de Rosa e Wanda, embora também indiquem crenças fundadas numa ideia de
padronização do ensino e, também da aprendizagem, ou seja, de patamares comuns a serem
alcançados pelos alunos, expressas, por exemplo, nos termos “defasagem” ou ‘defasagem
idade/série”, as duas docentes parecem ter uma visão mais vertical (no sentido das
aprendizagens ao longo do desenvolvimento do próprio aluno) do que horizontal (do aluno em
relação aos outros alunos). Ou seja, para elas o reforço teria como objetivo principal sanar as
dificuldades do aluno (“cada caso é um caso”) e possibilitar a ele avançar na carreira escolar.
Embora todas as seis professoras compartilhem de experiências comuns na mesma
instituição escolar, a vivência das atividades de reforço podem ter influenciado a sua visão ou,
ao contrário, suas crenças sobre os estudantes e as aprendizagens podem ter subsidiado
(consciente ou inconscientemente) sua decisão ou seu interesse em trabalhar com reforço
escolar. Segundo Bourdieu (2001), às crenças sobre o mundo tem relação com as “coisas
legitimadas como verdade”, e, nesta perspectiva, a produção das crenças das professoras sobre

86

as finalidades do reforço escolar (atingir um padrão ou aprender para ir adiante), têm certamente
relação com as experiências acadêmicas e profissionais de cada uma delas, individualmente,
mas também de “verdades” consagradas por crenças coletivas sobre as finalidades da educação
e da escola.
Ressalta-se ainda que, embora as seis professoras tenham esclarecido seu ponto de vista
sobre o objetivo dessa atividade, dando ênfase ao seu caráter pedagógico, no relato de uma das
docentes, quando se referindo a outros professores das escolas, também foi possível verificar
controvérsias indicando que os espaços e os tempos destinados ao reforço eram utilizados
com outras finalidades, como por exemplo, retirar o estudante da sala de aula por problemas de
indisciplina ou outras formas de resistência ou confronto, mesmo quando não existiam,
especificamente, problemas de aprendizagem.
Quando eu via que o professor estava meio assim, querendo enrolar de mandar o
menino, a gente falava assim: “Olha, ele não precisa”. Porque eu já tive problemas de
mandar um menino para o reforço escolar, porque o menino não queria escrever letra
cursiva. [...] “Então, você não precisa de reforço!”. Ele não precisava de reforço. Era
uma opção dele não escrever com letra cursiva [...]. (Professora Wanda).

Outra questão se refere às situações em que duas professoras relatam o uso das aulas de
reforço como momento para fazer as atividades que foram direcionadas para casa, o que
segundo elas seria uma deturpação dos objetivos do reforço escolar. Na visão delas, as famílias
se omitem das responsabilidades de acompanhamento escolar e repassam para o reforço escolar,
esta tarefa.
[...] o objetivo é sempre o mesmo: fazer dever de casa. O objetivo do reforço escolar,
hoje, está sendo isso: “Vou mandar meu filho para o reforço para ele fazer Para Casa”.
Para Casa não é reforço escolar. Para Casa é para reforçar o que deu na sala de aula,
mas é para o aluno memorizar o que ele fez no reforço escolar e, quando ele tem uma
dificuldade, eu vou reforçar aquilo que eu não consigo fazer. Que seja leitura, então,
ele vai lá só para ler; que seja produção de texto, então, ele vai lá só para produzir
texto. Cada dia ele faz um, de forma diferenciada, cada dia ele faz um parágrafo até
estruturar um texto. E não é para fazer Para Casa. Às vezes, o professor dá muito Para
Casa, igual eu, gosto muito de Para Casa. Eu dou muito Para Casa, especialmente na
quinta-feira, que é de quinta para segunda aí ele vai para o reforço e fica lá a semana
inteira fazendo Para Casa, e o que eu pedi para fazer mesmo, que é às vezes divisão,
que ele está com problema, ele não faz, porque o menino está com o Para Casa de
Geografia História. Então, assim, não tem objetivo[...]. (Professora Denise)
[...] o reforço escolar tem que ter um foco. Ele tem que ter um assunto determinado,
porque muita gente leva o menino para o reforço escolar para fazer tarefa de casa. A
maioria das pessoas deixa o menino lá. O menino vai para o reforço, vai fazer tarefa
de casa, o menino vai fazer trabalho, e o objetivo não é esse [...] então, eu tenho que
determinar um foco. Se eu determino um foco, eu consigo fazer com que o aluno
tenha, entre aspas, “um êxito”, porque não é só o reforço também. O reforço escolar
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tem que trabalhar junto com o professor. O professor foca lá, e o reforço foca aqui
[...]. (Professora Denise).
[...] mas o maior desafio realmente é a família, porque você fala assim: “Olha, a aula
de reforço é para você tirar a dúvida, para você sanar a dificuldade que o aluno está”.
E, ao invés do pai falar assim: “e Então, eu vou fazer atividade, e ele vai trazer; e a
dúvida dele, ele vai tirar”. Não! Ele manda tudo para você fazer. Então, o tempo que
você tem de uma aula de reforço, você vai fazer atividade, mas como que você vai
conseguir sanar essa dúvida? (Professora Kátia).

Os relatos de Kátia e Denise parecem indicar que nas crenças das duas docentes
predominam a ideia de uma “omissão parental” no tocante ao acompanhamento escolar por
parte das famílias. A ideia de omissão parental aparece nos trabalhos de Lahire (1997), em que
o sociólogo argumenta que este discurso dos professores e das escolas sobre a ausência das
famílias na vida escolar dos filhos, principalmente, em relação às famílias populares, pode
encobrir um desconhecimento sobre as configurações familiares, e uma aparente ideia
construída a partir dos comportamentos e desempenhos dos alunos, de que os pais não se
preocupam com seus filhos e não cumprem as suas responsabilidades de acompanhamento
escolar, repassando-as para a escola. Em relação a esse discurso, Lahire (1997) aponta tratar-se
de um mito ou uma “injustiça interpretativa”, porque os motivos reais pelos quais os pais e
mães não correspondem às expectativas da escola (condições materiais e simbólicas de
existência) não são, por vezes, considerados pelas escolas e pelos professores. Ou então, os
esforços das famílias em prol da escolarização de seus filhos nem sempre são reconhecidos ou
legitimados como “participação” na escola e na vida escolar dos filhos.
No entanto, como alerta Nogueira (2015), é preciso cautela ao se utilizar o construto
teórico preconizado por Lahire. Na avaliação da autora, por vezes, o termo “mito da omissão
parental” é tomado como um “clichê” que envolve muitas e complexas realidades das escolas
e das famílias. Assim, poderíamos pensar que embora as duas professoras culpabilizem as
famílias pela não realização do acompanhamento escolar e por transferirem para a escola a
responsabilidade de apoiar as tarefas que deveriam ser realizadas em casa, demonstrando crer
que, nos casos relatados, as famílias eram omissas, não há elementos no âmbito desta pesquisa
para analisar mais amplamente esta questão. O que se pode afirmar é que, provavelmente, por
razões diversas e não totalmente claras, as duas professoras construíram crenças sobre as
famílias que certamente influenciavam as suas práticas pedagógicas e atitudes diante das
aprendizagens dos alunos ou diante de situações de fracasso escolar.
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4.3.1.3 Tipos e Funcionamento do reforço escolar nas duas instituições

Considerando que os projetos de reforço escolar não possuem unicidade quanto ao
formato e ao modo de seu funcionamento, foi possível verificar, neste estudo, dois modelos
distintos de propostas para as aulas de reforço nas duas escolas pesquisadas. Conforme
constatado pelas respostas ao questionário e pelos relatos das seis professoras, a “Escola A”
ofertava a modalidade 2 de reforço, ou seja, as atividades eram ofertadas no mesmo turno das
aulas regulares dos alunos, e a “Escola B” ofertava o reforço na modalidade 1, em que as
atividades eram desenvolvidas no contraturno.
Conforme os dados do questionário, todos os 14 professores apontaram pontos positivos
da frequência dos alunos ao reforço escolar, independente da modalidade de oferta. No entanto,
cinco respostas se destacaram entre as demais, três por apontarem pontos negativos sobre a
modalidade 2 de oferta de reforço. E duas por destacarem pontos também negativos sobre a
modalidade 1 de reforço.
No que diz respeito à oferta da modalidade 1, em que as aulas de reforço ocorrem no
contraturno, destacamos a resposta ao questionário de duas professoras que não foram
entrevistadas. A primeira afirma que o fato do aluno ter que frequentar a escola em dois
momentos distintos pode causar cansaço, assim atrapalharia seu desenvolvimento. A segunda
destaca que o desenvolvimento do aluno pode ser prejudicado quando o mesmo não é frequente
as aulas de reforço.
Sobre a modalidade 2, três professoras apontaram que quando as atividades de reforço
acontecem no mesmo turno e o aluno é retirado de sala de aula, isso atrapalha seu
desenvolvimento. Na mesma direção dessas afirmações, a entrevista da professora Wanda, que
atua diretamente com aulas de reforço, complementa os argumentos relatando sua preocupação
com essa modalidade de oferta, afirmando que:

[...] quando nós tivemos o reforço em 2015, foi extra turno. Os meninos estudavam à
tarde e vinham de manhã para o reforço. Em 2016, eles cortaram esse projeto.
Cortaram o professor eventual da manhã, porque de manhã é de 6º ao 9º ano, então,
eles achavam que o professor eventual precisava só à tarde. Então, o eventual tirava o
aluno no horário de aula para poder dar essa ajuda para o aluno. Então, quando eu falo
que eu não concordo de ser no mesmo horário, é por causa disso, porque, aí, ele tirava
o aluno quando o professor estava dando conteúdo importante, e o aluno estava lá no
reforço. Ele não estava aprendendo, não estava vendo. Ou, então, o aluno começa
animado, o professor começa animado, aí, na semana seguinte, um outro professor
pega um atestado de 15 dias e o eventual tem que interromper o reforço para poder
ficar na sala do outro, porque ele tem que ficar lá em horário integral no horário de
aula, né? Então, como é que ele vai sair, abandonar uma sala para ir dar reforço. Então,
o grande problema do horário do mesmo turno é esse. Então, o ideal, que eu penso,
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seria extra turno, mas também, para ser extra turno, teria que ter um professor
específico para isso. (Professora Wanda).

Segundo a professora Wanda, o fato de o aluno ser retirado da sala de aula no horário
em que deveria estar aprendendo outros conteúdos interfere negativamente no processo de
aprendizagem. Dessa forma, cabe o questionamento, até que ponto essa modalidade de oferta
contribui para o processo de aprendizagem dos alunos?
Além das impressões destacadas pelas professoras, a precariedade de condições das
escolas para oferecer um reforço escolar que atenda às necessidades de aprendizagens dos
alunos, independente da modalidade de ensino ofertada, também parece bastante visível nos
relatos. O que pode ser observado em outros dois trechos da entrevista da professora Wanda:

Os alunos que a gente vê que têm mais dificuldade (como eu estou aqui de eventual,
tem a eventual e a pedagoga), então, a gente procura ajudar, tirando o aluno do horário
de aula quando percebe que ele não está muito interessado, que ele está muito disperso
dentro da sala de aula. Os horários, às vezes a gente tentou fazer no horário de
Educação Física, mas às vezes não funcionava porque a criança tem aquela vontade
da Educação Física, e é necessário para ela, né? Então, com aqueles pais que a gente
consegue uma abertura, uma conversa de mostrar para ele a necessidade de um aluno
vir fora do horário, no extra turno, à tarde ou pela manhã, onde eu ou a pedagoga, nós
estamos trabalhando com eles (e isso é coisa interna da escola, que nós resolvemos
fazer para ajudar os alunos que têm mais dificuldade). (Professora Wanda).
[...] para ter um resultado bom, não é vantagem a gente tirar a criança no horário da
aula para o reforço, porque ele perde ali o conteúdo que está dando dentro da sala de
aula. Por mais que ele esteja sem saber, ele está ali com todo mundo, então, evitamos,
às vezes, tirar a criança no horário da aula, aí, a gente precisa que essa criança venha
no outro turno. Se ela estuda à tarde, que ela venha de manhã; se ela estuda de manhã,
que ela vem à tarde. E também precisa que os pais e a família têm um compromisso
naquele dia e horário marcado e combinado, para enviar a criança para escola. Aí vem
a dificuldade! (Professora Wanda)
Olha, no início, o desafio é muito grande porque você pega alunos no reforço com
vários níveis, de vários anos diferentes. Então, a gente tem que sentar, estudar caso a
caso; saber do professor por que ele está mandando aquele aluno para o reforço; se é
problema de indisciplina; se é problema de concentração; se, realmente, ele tem uma
dificuldade, uma defasagem. Porque, geralmente, o professor de sala de aula manda o
aluno, a maioria, para o reforço, principalmente quando é no horário do turno da aula,
porque o aluno é indisciplinado, para tirar aquele aluno da sala de aula. Aí, eu mando
para o reforço – “Então, você vai ficar lá embaixo com fulano” –, aí, o aluno não vai
ter interesse. Então, uma das maiores dificuldades é mostrar para o aluno também que
o reforço não é o castigo, é uma ajuda. Por isso eu acho importante que o reforço seja
fora do turno que ele estuda. Agora, temos casos que, infelizmente, a gente não
consegue, que, infelizmente, a gente tem que tirar no horário ali para dar um apoio no
horário que ele está na sala de aula. Mas eu não concordo! Não acho que é muito bom
para o aluno. Acho que não é proveitoso para o aluno, mas o desafio é esse: de mostrar
para o aluno que o reforço não é castigo e conscientizar muitos professores também
que o reforço não é para tirar responsabilidade dele que está na sala de aula. Porque o
reforço é para ajudar a responsabilidade de alfabetizar, de sanar aquela dificuldade.
Porque muitos professores acham que é porque fulano está no reforço, então,
professor do reforço tem que se virar com o aluno. (Professora Wanda).
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A precariedade das condições e a falta de maior investimento do poder público nas
atividades de reforço escolar ficam visíveis nos relatos, quando Wanda afirma a ausência de
professor especificamente contratado para as atividades de reforço. Na visão da professora, a
inexistência de um professor com dedicação exclusiva para as atividades de reforço, faz com
que haja uma quebra na continuidade das atividades. Isso ocorre pois o professor eventual que,
no caso da escola A, ministra as aulas de reforço no mesmo horário das aulas regulares, não fica
disponível somente para as aulas de reforço, pois foi contratado para substituir docentes
faltosos. Com isso, esse professor eventual, tendo que assumir as duas funções, é obrigado a
interromper as aulas de reforço, que ficam em um segundo plano, impossibilitando sua
continuidade e/ou regularidade.
Na mesma instituição escolar, a professora Kátia levanta uma crítica no mesmo sentido,
ao relatar a insuficiência do número de profissionais da instituição. Ela relata sobre a
necessidade de um número de pedagogos que atendesse às demandas da escola.

O único problema que eu vejo, não da nossa escola, mas da prefeitura em geral, é
porque a gente tem um pedagogo. Então, o que acontece é, ou você tem um
pedagogo na parte da manhã, que é o que acontece na nossa escola, e, no turno da
tarde, você não tem. Ou ao contrário. Então, isso é uma questão da prefeitura, pois
tem pedagogos que trabalham atendendo três escolas. Então, assim, eu sinto
muito essa falta e isso eu já falei na própria escola – de ter só um pedagogo a tarde
– porque o primeiro ao quinto é o que mais precisa de um suporte, você entende?
(Professora Kátia, grifo nosso).

O mesmo ocorre na escola B, conforme relata a professora Acássia:

O que acontece é que vai aposentando alguns colegas e a secretaria não manda outro
para ocupar a vaga. Fica muito difícil até sem ter um pedagogo constante, como
tínhamos antes, porque nós não temos uma pedagoga, né! Então, é isso que acontece.
(Professora Acássia).

Corroborando com os argumentos de Wanda e Kátia e Acássia, a professora Denise,
regente de turmas regulares, que trabalha na instituição que oferta o reforço na modalidade 1,
ou seja, no contraturno, reforça os argumentos das professoras relatando a precariedade das
condições e falta de investimento de instâncias superiores.

As turmas não são cheias, né! Mas, ainda assim, existem turmas agitadas, aquela
turma que não deixa você ficar na carteira do aluno que precisa. E, então, você dá um
exercício que acaba tão rápido que você acabou de sentar com um aluno, o outro já
terminou! Te chama o tempo todo e aquele atendimento diferenciado, às vezes, você
não consegue dar, até mesmo pela turma mesmo, por falta, às vezes, de material. O
município não colabora com isso por falta de apoio, tanto de dentro da escola (da
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questão administrativa, da questão pedagógica) quanto da própria Secretaria de
Educação. E, a questão dos pais também, às vezes, né, que, às vezes, o material do
aluno não vem, a gente pede para fazer alguma coisa, e não faz. (Professora Denise,
grifos nossos).

Essas afirmações levam-nos a perceber que a precariedade não é uma questão pontual,
tendo em vista que as docentes não pertencem a mesma instituição escolar, e se referem,
portanto, às modalidades distintas de oferta de reforço. Por esta razão, os dados indicam a
necessidade de um maior investimento do poder público na organização das atividades e
projetos de reforço escolar, como também constatado pelas pesquisas de Amaral (2014),
Vasconcelos (2009), Mota (2011) e Silva (2017). Estas pesquisas mostram que as condições
materiais também são elementos muito necessários para a eficácia dos projetos de reforço
escolar. Não basta a “boa” intenção dos professores e das escolas em organizar, com as precárias
condições de que dispõem, atividades que possam contribuir para a aprendizagem dos
estudantes em situação de fracasso escolar. A superação do fracasso escolar exige uma
articulação forte e coerente entre políticas públicas, investimento e eficiência pedagógica,
oferecendo para as escolas, as condições mínimas de infraestrutura e disponibilização de
profissionais específicos para o desenvolvimento das ações de reforço escolar. Em suma, os
dados indicam que as condições materiais e organizacionais da oferta do reforço escolar
interferem nos modos como as experiências profissionais dos docentes com a atividade e em
relação a ela se configuram.

4.3.2 Experiências docentes com o reforço escolar

O exercício docente é constituído por múltiplos saberes (TARDIF, 2002). Para a
construção desses saberes, Pimenta e Anastasiou (2010) apontam a importância da prática
profissional, tendo em vista que não se pode considerar a prática docente desconexa das teorias
educacionais já consolidadas. Nessa perspectiva, as autoras assinalam três tipos de saberes em
relação aos professores: os saberes da experiência; os saberes do conhecimento; e os saberes
pedagógicos. As autoras apontam ainda, que os saberes da experiência, constituem-se de
habilidades e competências inerentes ao professor, e não basta somente a prática, isolada da sua
reflexão, ou reflexão sem prática para a construção dos saberes profissionais.
Sob a perspectiva desta multiplicidade e complexidade de saberes que compõem a
docência apontados por Tardiff (2002) e Pimenta e Anastasiou (2010), destacaremos as
experiências no e em relação ao reforço escolar relatadas pelas professoras entrevistadas, dando
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ênfase a cinco categorias de análise: 1) relação entre os professores, 2) fracasso e sucesso
escolar, 3) estudantes em fracasso escolar; 4) famílias e escolarização e 5) desafios e
dificuldades.

4.3.2.1 Relações entre professores

A relação entre as professoras regentes de turma e a professora responsável pelo reforço
em cada escola, segundo as declarações de Denise, Adna e Acássia, muitas vezes é afetada
pelos fatores tempo e disponibilidade. O fator tempo interfere, segundo as docentes, quando
a atividade de reforço escolar acontece no mesmo horário da aula. Sendo assim, as professoras
regentes das turmas possuem pouco tempo para dialogar com a colega docente responsável
pelo reforço escolar. Outra ocorrência da falta de tempo relatada, ocorria, de acordo com a
visão das entrevistadas quando elas trabalhavam em turnos diferentes. Nesse caso, ocorria um
desencontro entre as profissionais, e o momento de diálogo era adiado para a ocasião de em
que ocorria alguma reunião, conselho de classe e/ou, em caso de alguns assuntos mais
urgentes, os diálogos aconteciam, em breves horários vagos nos intervalos de algumas aulas.

Olha, eu vou te falar a verdade. Devido ao corre-corre do dia a dia, há uns três anos
para cá, eu trabalhava em outra escola, eu trabalhava no [nome da escola] e trabalhava
na creche. Então, era só chegar e sair e ir às reuniões ou, então, quando acontecia as
reuniões do Conselho de Classe. (Professora Acássia).
Eu até conversava com ela (se referindo à professora do reforço), mas nunca sobre
esse assunto, porque ela não me dava retorno, e até mesmo porque, às vezes, lá no
reforço, ela não estava dando aula só para o meu aluno. Tinha mais alunos com ela.
Por falta do planejamento e por, às vezes, também o meu próprio aluno não ir.
(Professora Denise).

Embora o depoimento das professoras Denise e Acássia demonstrem restrições nas
formas de comunicação entre as docentes, a visão das professoras Rosa e Wanda parece ser
bem diferente. Elas são responsáveis pelas atividades de reforço escolar, e relataram, que em
sua visão, havia uma boa comunicação com as outras professoras, em relação às atividades de
reforço.
A mesma visão foi compartilhada por Kátia, professora regente de turma, que também
relatou uma boa comunicação com as professoras do reforço. Segundo Kátia, o diálogo é
importante para o desenvolvimento do trabalho, pois permite às professoras “caminharem
juntas e ter o resultado de um trabalho bem legal” (Professora Kátia).
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As dissonâncias entre as crenças das professoras sobre a existência ou não de
comunicação entre as docentes regentes de turma e as professoras do reforço escolar precisam
ser analisadas. Por uma lado, as concepções das professoras sobre a importância do diálogo
nas atividades profissionais, concorda com os resultados da pesquisa de Passos (2013) e
Andrade (2017) sobre o reforço escolar, ao passo que, para os autores, o diálogo entre
professores é elemento crucial para que as dinâmicas do aprender e ensinar sejam constantes
e articuladas na escola para que o direito do aluno à educação seja efetivado. Nessa
circunstância, a escola seria o espaço onde tal direito se corporifica e um trabalho integrado
da equipe escolar, certamente, construiria condições mais favoráveis para as aprendizagens.
Por outro lado, segundo os pressupostos de Bandura (1986) sobre o trabalho profissional
docente, os julgamentos de autoeficácia, ou seja, às crenças dos professores sobre sua eficácia
profissional ou pedagógica, influenciam sua motivação para desenvolver as ações na escola e
na sala de aula. Portanto, os tipos de resultados dependem do julgamento da capacidade de
agir em certas situações. Sendo assim, aqueles que se julgam altamente eficazes irão esperar
resultados favoráveis das suas ações, enquanto os indivíduos com baixa autoeficácia esperarão
performances medíocres e, consequentemente, resultados negativos.
Relacionando a ideia de autoeficácia com os relatos das professoras, um professor
motiva-se a desenvolver suas atividades, e isso inclui o diálogo e compartilhamento de
informações, caso ele acredite que sua ação terá eficácia. Da mesma forma, um professor
pode deixar de dialogar e/ou realizar suas atividades caso julgue que a ação não terá um
resultado positivo. Assim sendo, Nunes, (2008. p. 30) afirma que “a noção ressaltada é que
as pessoas tendem a ver os resultados de suas ações como contingentes à adequação de sua
performance. Sendo assim, elas baseiam-se nos julgamentos de autoeficácia para tomar
decisões sobre quais cursos de ação irão realizar.” Portanto, a crença de que a quantidade e a
qualidade dos contatos entre os professores eram suficientes ou positivos para o
desenvolvimento das atividades do reforço escolar, relatadas Kátia, Rosa e Wanda, pode
significar uma crença positiva de autoeficácia, que influencia no julgamento sobre a existência
ou não de compartilhamento de ideias e diálogo entre elas.
Por outro lado, os relatos de Denise, Adna são bastante incisivas em seus relatos ao
afirmarem a ausência de uma comunicação mais constante e direta entre as professoras
regentes e as docentes do reforço escolar.
Em outro momento da entrevista de Denise, por exemplo, ela exprime também a
existência de uma competitividade e falta de diálogo entre os professores da escola, de modo
geral.
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Os dados indicam então, a existência de ambiguidades e dissonâncias entre as crenças
das docentes investigadas sobre a realidade vivenciada nas escolas. Tratam-se de professoras
que, mesmo atuando em uma mesma instituição, pertencendo ao mesmo corpo docente e
vivenciando uma mesma proposta de reforço escolar, informam de um lado,
incompatibilidade de horários e problemas de comunicação e, de outro, uma boa relação e
comunicação entre as professoras.
A respeito dessa ambiguidade, podemos levantar duas suposições explicativas. A
primeira, diz respeito a crença de legitimidade segundo Bourdieu (2001), em que às crenças
estão relacionadas a “legitimação das coisas como verdades”. Nesse sentido, a produção do
discurso da boa comunicação entre as docentes tem relação com as experiências profissionais
e a crença de que há entre os professores um bom relacionamento baseado em boas
comunicações. Essa “verdade” produzida por essa crença fundamenta o discurso conferindo
a ele legitimidade
Em segundo lugar, conforme já apontado por Crahay et al (2016) e confirmado por
Ribeiro et al (2018), em pesquisas nacionais bem recentes, há influência das crenças
construídas, quase sempre inconscientemente, pelos docentes, ao longo da vida pessoal,
escolar e profissional, no modo como eles pensam e agem na escola e fora dela. Para estes
autores, às crenças dos professores são configuradas a partir das próprias experiências, tanto
no chão das escolas, na formação inicial e nas atividades de desenvolvimento profissional,
quanto por meio de saberes ou “modelos de pensamento”, elaborados no âmbito mais amplo
da sociedade e dos grupos sociais, culturais e profissionais aos quais o professor se vincula.
Elas se relacionam com a “cultura, com a ação e com experiência do professor, com a relação
entre o indivíduo, a constituição de sua identidade e seu contexto, produzindo, em
consequência uma visão prática de como proceder ou pensar para viver um certo contexto
profissional” (RIBEIRO, et al, 2018, pp. 6).
Sendo assim, para atuar e viver em um determinado contexto escolar, as professoras
mobilizam suas crenças que lhes oferecem um quadro interpretativo da realidade que
vivenciam. Argumentar com um ou outro pressuposto – há diálogo ou não há diálogo - pode
significar se posicionar, afirmar seu pertencimento e sua identidade profissional, seu
posicionamento no espaço social escolar, suas visões de mundo e de educação.
Para entender às crenças das professoras entrevistadas sobre o reforço escolar, além das
relações internas ao corpo docente na escola, consideramos importante analisar a ótica delas
sobre fracasso e sucesso escolar, tendo em vista o reforço escolar como uma atividade que
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tem como finalidade, também na ótica das professoras, ajudar os alunos a superar as suas
dificuldades de aprendizagem, evitando ou superando situações de fracasso escolar.

4.3.2.2 Sucesso e fracasso escolar

Conforme apontado pelas autoras Pereira (2006) e Gobbi (2008), o fracasso e o sucesso
escolar são entendidos como faces da mesma moeda, ou seja, para as autoras, é possível
encontrar explicações para o fracasso quando se discute o sucesso, da mesma forma que se
encontra explicações para o sucesso quando se discute o fracasso. Haja vista esses
apontamentos, e buscando compreender o que pensam as professoras a respeito dessas
temáticas, questionamos o grupo de docentes sobre sua compreensão acerca dos fenômenos de
fracasso e sucesso escolar e suas causas. Ao responder sobre o que acreditam ser sucesso
escolar, Wanda e Rosa, professores responsáveis pelo reforço escolar, afirmam que:

O sucesso é quando a gente percebe que um aluno, uma família, está aproveitando
aquilo que ele aprendeu. Que seja o mínimo, que seja de acordo as possibilidades
socioeconômicas dele, mas que ele está usando aquilo de uma maneira positiva.
(Professora Wanda).
Eu acredito que o sucesso escolar está para além só do aluno. Eu acho que ele é
corresponsável, sim, pelo sucesso dele, mas ele precisa do apoio do professor, que
está ali, junto com ele; do incentivo para que ele tenha esse sucesso escolar – para
além da própria família – de estar dando esse apoio. Então, assim, eu vejo esse sucesso
escolar não só como aluno ali, unitário e, claro, também depende dele, né, dele querer
estar ali disponível, para que ele tenha esse sucesso escolar. Então, assim, eu penso
que depende muito desse conjunto de pessoas articuladas e dele próprio, para que se
tenha o sucesso escolar. (Professora Rosa).
O aluno pode, às vezes, se esforçar bastante. A gente vê que ele tem muita capacidade,
mas ele não tem muito incentivo. Ou ele, às vezes, tem alguma especificação de algum
problema, ou psicológico, ou social, ou outros que as pessoas vão ver e, de uma
maneira mais global, para encaminhar para que esse fracasso se torne sucesso. E,
quando a gente fala em fracasso escolar, não é só um aluno que fracassa, né? Quem
fracassa é a família, quem fracassa é a escola, quem fracassa é o professor. (Professora
Rosa).

Em consonância com a perspectiva de Pereira (2006) e Gobbi (2008), as docentes Rosa
e Wanda, ao relatarem suas visões sobre o sucesso escolar remetem também ao tema do fracasso
escolar, indicando uma visão sobre sucesso e fracasso escolar como temas interligados. Nos
relatos das duas docentes, pode-se observar que elas atribuem o fracasso ou o sucesso escolar
à ação de um conjunto de atores (família, alunos, professores) e de fatores (extraescolares e
intraescolares) e não responsabilizam unicamente o estudante por uma situação ou outra.
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Entretanto, a ótica das professoras regentes de turma se difere das apresentadas pelas
professoras do reforço. Ao explicarem sobre sua visão acerca dos fenômenos do fracasso e do
sucesso escolar, elas remetem o tema, inicialmente, aos efeitos do seu trabalho pedagógico. Por
exemplo, ao ser questionada sobre sucesso e fracasso escolar, Adna relata: o “sucesso é quando
você consegue ali fazer com que aquele seu aluno atinja os objetivos que você espera que ele
atinja e também que esse aluno aprenda”. Essa resposta parece estar subsidiada pela crença na
auto eficácia docente (Bandura, 1997), no que diz respeito ao julgamento que Adna faz, mesmo
que não de modo totalmente racional, de suas próprias capacidades para executar ações
pedagógicas efetivas para atingir os resultados esperados.
A partir da compreensão do significado dos termos sucesso e fracasso escolar para as
docentes, buscamos então investigar a perspectiva das professoras sobre o que produz, tanto o
sucesso quanto o fracasso escolar, ou seja, quais fatores são responsáveis por produzir uma
situação escolar ou outra. Os dados indicam crenças distintas sobre estes elementos produtores
das situações escolares vividas pelos estudantes.
De um lado temos, por exemplo, as crenças de Adna sobre a sua eficácia no trabalho
que também podem ser identificadas quando ela relata a sua visão sobre os elementos
produtores do fracasso escolar.
O sucesso, eu acho que é o estímulo. Estímulo quando eu falo, assim, quando é
pessoal, né, professor com aluno, com professor, família e tudo mais, e também as
boas condições da escola, dos professores. E fracasso, eu acho que é quando você vê
que aquilo ali que você planejou, que você fez não está dando certo, mesmo você
mudando o jeito, mudando as coisas, não está evoluindo, não está indo. Então, eu acho
que isso seria um fracasso, mas ela está sempre aprendendo e evoluindo. (Professora
Adna).

Enquanto Adna coloca ênfase nos aspectos pedagógicos e na prática docente, assim,
como nos diversos atores que compõem o quadro da vida escolar, Rosa, aponta no estudante,
as razões explicativas para o fracasso ou o sucesso escolar.

Produção, assim, do fracasso é difícil saber, né? Igual eu falei, são N fatores, e às
vezes o aluno já chega na escola com a bagagem, com uma falta de bagagem, ele
chega desestruturado, tanto na vida familiar dele quanto na vida social, e assim chega
na escola. É um menino que não socializa, então, ele vai para escola com essa falta de
bagagem, e a gente tem que construir nele o que muitas vezes ele está todo
desconstruído. (Professora Rosa, grifos nossos).

Ao culpabilizarem o aluno e a sua família pelo fracasso escolar, o relato de Rosa indica
a persistência de alguns elementos discursivos derivados de teorias, políticas e práticas
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pedagógicas apoiadas na noção do déficit ou carência cultural (PATTO, 1990) e social das
crianças pertencentes a grupos sociais desfavorecidos. Parece assim, que suas crenças sobre o
fracasso escolar estão impregnadas por ideias construídas na sua vida profissional e pessoal que
colocam no indivíduo e em sua família as explicações para os resultados escolares. Os relatos
de Rosa revelam também uma dualidade presente nas crenças sobre fracasso escolar. Embora
ela afirme em relatos anteriores, acreditar que há no fracasso escolar, diversos elementos e
atores, como professores, alunos e famílias – “eu acredito que o sucesso escolar está para além
só dos alunos”, os resquícios de uma noção do déficit cultural como explicativo para o fracasso
escolar ainda se manifestam em seus relatos.
Além dos aspectos mencionados, outros foram apontados pelas professoras como
fatores que contribuem para a produção do fracasso escolar. Elas mencionaram a falta de
participação das famílias nos processos escolares; as dificuldades de aprendizagem dos
estudantes que dificultam o trabalho em sala de aula, a indisciplina de alguns estudantes e a
falta de comprometimento de outros colegas professores.
Na mesma direção, as explicações apresentadas pelas professoras sobre o sucesso
escolar denotam um apelo em favor da participação das famílias, sendo destacado que o sucesso
na perspectiva dessas professoras, dependeria da participação e motivação prioritariamente
familiar, aspecto que discutiremos mais adiante.
Numa análise geral das respostas das professoras, e nos apoiando nos estudos de
Bandura (1997) e Pajares (1992), entendemos que a perspectiva das docentes sobre fracasso e
sucesso escolar está relacionada às crenças de autoeficácia, tanto em relação aos próprios
professores para o desenvolvimento do processo de ensino, quanto em relação a uma
expectativa de eficácia também por parte dos alunos, baseada nas motivações, capacidades e
esforços empregados por eles para alcançar ou não o sucesso escolar, como de suas famílias,
que deveriam ser eficazes no acompanhamento e no apoio à escolarização dos filhos.
Uma compreensão também importante a respeito da percepção das docentes sobre o
sucesso e fracasso escolar é a influência das suas crenças nas práticas docentes. Conforme
apontado por Alda Judith Alves-Mazzotti (2008), os professores se utilizam de referências para
classificar e interpretar as pessoas e acontecimentos da realidade. Nessas circunstâncias, a
compreensão das docentes sobre o sucesso e fracasso escolar é permeada por representações
sociais que atravessaram e atravessam sua formação e carreira profissional, assim como suas
experiências nas diferentes escolas.
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Tendo em vista os apontamentos das docentes, interessa-nos compreender melhor a
dimensão do fracasso escolar. Portanto, a seguir buscaremos analisar a discutir a percepção das
professoras sobre os estudantes em situação de fracasso escolar.
4.3.2.3Estudantes em fracasso escolar

Os estudos que dedicam-se a desvendar o fracasso escolar, tem apontado alta
complexidade desse fenômeno educacional (PATTO, 1990; COLLARES, 1992; VEIGA,
1982). Segundo a literatura, o fenômeno está relacionado ao baixo rendimento escolar,
repetência, abandono e evasão escolar. Pesquisadores sobre o tema têm apontado que os fatores
causais

do

fracasso

são

intraescolares

(RIBEIRO,

2013;

FERNANDEZ,

2001;

COLLARES,1992) e elementos localizados fora dos muros da escola, fatores extraescolares
(PEREIRA, 2006; GOBBI, 2008; ALMEIDA, 2011; BATISTA E SILVA, 2013).
No bojo dessas discussões, algumas explicações para o fracasso estão relacionadas à
organização escolar, às relações que ocorrem no seu interior, e a perspectiva dos professores
sobre os alunos que se enquadram nesse quadro. Nesse sentido, a fim de compreender esse
efeito no âmbito deste trabalho, questionamos as professoras entrevistadas sobre quais as
características associadas aos alunos considerados em situação de fracasso escolar.
A análise do conjunto das respostas das professoras permitiu-nos identificar cinco
características que foram associadas por elas aos alunos em situação de fracasso escolar: 1.
Indisciplina, 2. Dificuldades de aprendizagem, 3. Omissão das famílias, 4. Origem social e nível
socioeconômico, e 5. Falta de interesse do aluno. Semelhante aos resultados encontrados por
Carvalho (2009), o julgamento das professoras sobre as dificuldades de aprendizagem dos
alunos, e as consequentes indicações para as atividades de reforço estão relacionadas mais a
critérios relativos ao comportamento dos estudantes e aos aspectos sociais deles e de suas
famílias, do que propriamente à objetivos pedagógicos ou de avaliação específicos.
A primeira das características mais marcantes indicadas pelas professoras entrevistadas
foi a indisciplina, apontada por três professoras, sendo uma delas responsável pelas turmas de
reforço escolar.

Eu acho que, às vezes, ou ele é indisciplinado, ou ele é meio rebelde, tentando aliviar,
expressar-se de alguma maneira, né, porque ele, às vezes, ele se sente o pior da turma,
porque não consegue. Então, é um jeito ali de chamar atenção para ele, porque aquele
momento ali é para ele. (Professora Adna).
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Sobre a indisciplina, a hipótese de Carvalho (2009), é de que a definição de critérios
pedagógicos de avaliação poderia alterar o quadro das aulas de reforço, porque, segundo a
autora, uma clareza e distinção entre avaliação de comportamento e avaliação de aprendizagem
tenderia a resultar em presença mais paritária entre os sexos presentes no reforço escolar. Isso
porque, no caso das escolas por ela pesquisadas, as professoras tendiam a considerar os meninos
como mais agitados, indisciplinados e dispersos e, por consequência, eles eram os mais
indicados ao reforço.
Embora nossos dados não possibilitem averiguar quem foram as crianças indicadas
pelas professoras ao reforço escolar, fica nítido nos relatos que o comportamento indisciplinado
das crianças era comumente um elemento relevante para a indicação ao reforço escolar, pelas
professoras entrevistadas. Carvalho (2009) levanta um questionamento sobre quais seriam as
atitudes adequadas para os alunos e como definir o comportamento esperado das crianças, de
forma que fosse um facilitador de sua aprendizagem e não apenas baseado em uma avaliação
subjetiva na qual podem-se mesclar com facilidade preconceitos e pressupostos a respeito de
masculinidades. Para a autora, a definição de regras e comportamentos adequados depende de
cada professora, e por consequência, varia segundo sua formação e seus valores. Portanto, a
autora afirma a necessidade de uma reflexão crítica sobre o tema, a fim de evitar manifestação
de diferentes formas de senso comum, que incluem preconceitos de classe, raça e gênero.
Na mesma direção, SILVA (2010) defende a necessidade de os professores discutirem
mais abertamente as questões relacionadas ao trabalho disciplinar, a fim de compreender
funções desempenhadas pelas regras de disciplina, o uso de recurso disciplinares durante as
aulas, a definição de disciplina e indisciplina no contexto escolar e de que forma é possível aos
professores prevenirem a ocorrência da indisciplina durante suas aulas.
Em relação à segunda característica identificada nos relatos, três professoras também
apontaram a dificuldade de aprendizagem. Segundo elas, o fato de o aluno não aprender em
sala de aula está relacionado a problemas de concentração e até mesmo deficiências, como se
pode observar no relato de Wanda e Denise.

Primeiro, eu penso que aquele aluno que o professor percebe que tem um problema,
vamos dizer assim, uma deficiência, concentração na sala de aula, que não consegue
junto com todo mundo, que dispersa muito. Um aluno que a gente percebe que ele
tem o interesse, mas ele não consegue sozinho. (Professora Wanda).
Eu acho que eles têm uma dificuldade, não gosto de falar essa palavra, mas eles são
mais lentos no processo de aprendizagem. O que um aprende em uma hora, o outro
aprende em 10 minutos. Às vezes, até para conseguir pegar o que o professor está
falando, e até mesmo pode ser com preguiça, pode ser por má vontade. Pode ser
mesmo por dificuldade ou, às vezes, por um déficit de atenção ou, às vezes, por uma
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quebra lá na educação infantil, ou a falta da educação infantil. Porque eu tenho alunos
que não fizeram educação infantil. Às vezes, as condições em que vivem, que a gente
não sabe como é o relacionamento pessoal em casa, a sociabilidade. (Professora
Denise).

O fato de as professoras apontarem as dificuldades de aprendizagem dos alunos
relacionadas às características individuais dos mesmos, tem explicações e relação com crenças
construídas, a partir de uma história social e educacional carregada de preconceitos e
estereótipos sobre o fenômeno do fracasso escolar. Conforme as análises de Patto (1990), em
suas investigações históricas sobre a origem do fracasso escolar, entre as diversas correntes que
buscavam explicar as razões do fracasso, em grande parte das explicações para as dificuldades
escolares individuais articulavam-se sob influências de duas vertentes: a da medicina e das
ciências biológicas. Essas ciências, colocavam forte peso nos aspectos individuais e biológicos
dos alunos com explicativas do insucesso escolar.
Embora, diversos aspectos, apareçam nos relatos, os fatores extraescolares ligados
associados às características atribuídas aos estudantes ou às suas famílias– “tem um problema”,
“uma deficiência”, dispersa muito, “são mais lentos”, “preguiça”, “má vontade”, “as condições
em que vivem”, são mais presentes do que aqueles referentes ao processo escolar
(intraescolares) “quebra na educação infantil”, por exemplo. Nos dias atuais, apesar de terem
ocorrido avanços em pesquisas relacionadas ao estudo e compreensão dessa temática, ainda há
um longo trajeto a ser percorrido para que se possa compreender esse fenômeno que se faz
presente especialmente nas escolas de ensino público.
Outra característica apontada pelas professoras diz respeito às famílias. Na perspectiva
das docentes, os estudantes com dificuldades escolares comumente estão em famílias
“desestruturadas” ou ausentes em relação ao apoio escolar.

Péssima! Assim, as famílias são desestruturadíssimas! Como exemplo, na minha sala,
na minha escola, você pode contar no dedo quem tem família tradicional em casa (pai,
mãe, irmãos ou pai, mãe e filhos). Você pode contar nos dedos. É mãe que mora com
outro lá, que é padrasto. Mãe que tem três, quatro filhos, é mãe solteira. Aí, paga
pensão, e os meninos vêm com tudo aquilo para dentro de sala: “Tia meu pai não paga
pensão, meu pai não faz isso...”. Então, assim, a carga negativa é muita. Existem
casos, assim, assombrosos nesses três anos com a minha turma. Então, assim, é uma
turma de quinze alunos (olha para você ver, né?!). Então, isso reflete demais. E as
famílias, hoje, a gente não pode tachar que família é pai, mãe e filho, pois hoje existem
diversas configurações de família. Mas, a estrutura não é boa, elas são muito
desestruturadas. A estrutura não é boa e isso reflete nos meninos mesmo. Porque,
hoje em dia,... Antigamente, eu acho que os pais tinham uma... Por mais que não
vivesse bem, os filhos não sabiam, mantinham as aparências. Mas, hoje, já não é mais
assim, e tudo é muito mais aberto, né? E é até melhor porque as pessoas vivem até
melhor, porque eu não sou obrigada a viver com uma pessoa que eu não quero. Mas
isso reflete muito na criança, e ele leva isso para sala de aula. Ele não quer fazer um
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exercício, ele chora, ele adoece. E, às vezes, o pai e a mãe não sabem por que, mas a
gente sabe porque eles contam tudo. Eu sei da vida de todos os meninos lá da sala de
aula. (Professora Denise)

Parece, então, que suas crenças estão fundadas em um modelo idealizado de família e,
portanto, elas fazem julgamentos sobre as famílias, culpabilizando aquelas que fogem desse
perfil idealizado. Nesse quesito, é importante destacar que há uma diversidade de arranjos
familiares, portanto adotar uma delas como modelo ideal faz parte de um costume social
conservador que deslegitima a diversidade de configurações.
O nível socioeconômico do aluno, ou seja, a sua origem social, foi citada somente por
uma docente, a professoras de turma de reforço, em que argumentou que os alunos indicados
ao reforço escolar não fazem parte de um grupo social homogêneo, ou sejam oriundos de uma
mesma camada social. Segundo a docente, alunos em situação de fracasso apresentam “N
perfis”.

Olha, eu não acho que ele tenha perfil, não. Assim, porque eu acho que são N perfis.
Porque, muitas vezes, a gente acha que é um aluno de baixa renda é que tem fracasso
escolar, mas, aí, a gente depara com alunos que não são de baixa renda, mas que têm
outros problemas que ele enfrenta, que nem são financeiros, nem são sociais, que
fazem com que ele tenha fracasso escolar. Por exemplo, família que os pais são
separados, ou tiveram alguns problemas com respeito a relações. E, aí, muitas vezes,
o aluno, ele é fracassado na escola. Porque, de repente, também depende muito da
faixa etária dele – às vezes, ele é uma criança, um adolescente ou um adulto – e em
algumas situações que ele passa para que ele venha sofrer o fracasso escolar. Então,
eu não vejo que tenha perfil exato, sabe? Eu acho que depende das relações sociais e
familiares dele. Porque, muitas vezes, quando a gente fala assim, em palavras bem
claras, um rico não tem fracasso escolar, só o pobre que tem porque o pobre tem
problema financeiro. Não! A gente tem que fazer uma correlação com isso aí porque
eu não vejo dessa forma, não. E, é claro, que, se a gente for pensar que as crianças
com mais dificuldades financeiras, com vida social mais difícil, elas têm mais
possibilidade de terem fracasso escolar porque, muitas vezes, os pais não têm
condição de estar levando para um outro acompanhamento e, às vezes, têm que pagar,
ou, às vezes, fica numa fila que vai demorar muito, então, a probabilidade das crianças
de baixa renda terem fracasso escolar é maior do que as crianças ou adolescentes que
têm renda melhor, que têm uma situação social média ou alta. Então, assim, eu penso
que não existe esse perfil, mas, se a gente for pensar em nível social, nas crianças mais
vulneráveis, que têm dificuldade financeira, com nível social mais baixo, a tendência
é que tenha maior quantidade de crianças ou adolescentes que tenham fracasso
escolar. (Professora Rosa).

Por fim, outra característica associada a esses alunos por parte de uma das professoras
é a falta de interesse pela escola. Segundo as docentes, os alunos que vão para o reforço escolar,
geralmente são desinteressados, “indisciplinados, dispersam com facilidade, brincam muito”.
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São alunos totalmente desinteressados pelo fato de não conseguir entender e
acompanhar. Ele está indo para escola porque o pai sabe que ele tem que ir, mas
perturba. Então, assim, às vezes ele fala “posso dormir?” Se deita na carteira e dorme!
Mas você não pode deixar isso acontecer, porque você está falando de uma criança de
7 anos. Você vai deixar uma criança chegar e dormir, simples assim? [...] Ele não tem
interesse, ele quer ir para escola para brincar. Só quer desenhar, toda hora “posso
desenhar?” E assim, não acompanha, é a característica do aluno que precisa do reforço
e que não consegue acompanhar a turma, ele só vai para atrapalhar. Só que você tem
que ter muito jogo de cintura, porque você está lidando com uma criança de 7 anos,
ele está atrapalhando, mas ele está atrapalhando para te mostrar que ele está
precisando de ajuda, ele não está atrapalhando porque ele já tem aquela maldade de
atrapalhar a turma. É uma forma dele te mostrar que ele precisa dessa ajuda.
(Professora Kátia).

As características dos estudantes associadas pelas professoras ao fracasso escolar –
“totalmente desinteressados” ou “quer ir para escola para brincar”, “ele só vai para atrapalhar”,
por exemplo, nos remete às análises de Carvalho (2009, 2004), ao evidenciar o julgamentos das
professoras segundo as características dos alunos associando-as ao fracasso escolar. Segundo
análises da autora, os problemas de aprendizagem na escola que levaram professoras a indicar
alunos ao reforço escolar estariam relacionados a características como nível socioeconômico,
cor, raça e gênero. Para a autora, esses resultados demonstram um quadro marcante no país
quando se mede o desempenho das crianças por meio de testes padronizados.
Nesse sentido, com a finalidade de compreender mais amplamente o perfil de alunos
encaminhados às aulas de reforço no âmbito desta pesquisa, levantamos um questionamento
para as quatro professoras regentes de turmas regulares, sobre as características de um aluno
que as docentes possivelmente encaminhariam para o reforço escolar.
As características descritas pelas docentes para alunos com potencial para serem
indicados ao reforço escolar são consonantes com aquelas que elas atribuíram aos estudantes
em situação de fracasso escolar. Nessa perspectiva, concordamos com as análises de Andrade
(2017), de que as falas das professoras, representam, em parte, um discurso naturalizado sobre
supostas características de alunos em situação de fracasso escolar pertencentes às camadas
populares. Nesta perspectiva estão fundadas em crenças que, conforme apontado por Patto
(1990), indicam, uma associação historicamente construída entre fracasso escolar e carência
social e cultural, porque as situações consideradas de fracasso escolar, sobretudo nas classes
populares, persistem ao longo da história. Essa persistência é apontada por Andrade (2017)
como praticamente imune às ações já desenvolvidas para sua superação.
As características associadas aos estudantes participantes do reforço escolar, apontadas
pelas professoras, podem ser percebidas como fatores extraescolares. Vidal et al (2019) a partir
da análise do questionário respondido pelos professores na Prova Brasil de 2015, em relação
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aos fatores associados às dificuldades de aprendizagem dos alunos, os agrupou em fatores
extraescolares (relativos a origem social, NSE, território de moradia, por exemplo) e
intraescolares (elementos internos à escola, pedagógicos, de infraestrutura ou de gestão). Nessa
perspectiva, semelhante aos resultados de Vidal et al (2019), os fatores apontados pelas
professoras como característicos do fracasso escolar, são fatores em sua maioria extraescolares,
e dizem respeito ou às características do indivíduo, ou de sua família ou grupo de origem. Dessa
forma, quando se associa fatores extraescolares às prováveis causas do fracasso escolar,
“assume-se que as possibilidades de intervenção da instituição escolar são limitadas e cria-se
uma tendência a desresponsabilizar-se pela situação, já que a solução dos problemas não estaria
ao alcance dos profissionais da escola” (VIDAL et al 2019, p. 9).
Nos dizeres das docentes, esses alunos encaminhados para o reforço escolar que
apresentam as características sociais descritas anteriormente, se diferem dos demais também
em aspectos individuais, como o entrosamento com a turma, lentidão no processo de
aprendizagem, são mais inibidos e não acompanham o desenvolvimento dos demais colegas de
turma.

Muitas vezes, a gente percebe como é difícil para eles, assim, entrosar com a turma
de um modo geral, porque eles se sentem um pouco perdidos, porque, às vezes, eles
não conseguem acompanhar a turma. Então, muitos deles, dependendo da série, não
ligam muito, não, mas outros ficam incomodados de não acompanhar o nível da
turma. (Professora Rosa).
Eu acho que eles têm uma dificuldade, não gosto de falar essa palavra, mas eles são
mais lentos no processo de aprendizagem. O que um aprende em uma hora o outro
aprende em 10 minutos. Às vezes, até para conseguir pegar o que o professor está
falando, e até mesmo pode ser com preguiça. Pode ser por má vontade, pode ser
mesmo por dificuldade ou às vezes por um déficit de atenção, ou às vezes por uma
quebra lá na educação infantil, ou a falta da educação infantil. Porque eu tenho alunos
que não fizeram educação infantil. Às vezes, as condições em que vivem, que a gente
não sabe como é o relacionamento pessoal em casa, a sociabilidade. Às vezes o
entrosamento na própria turma. São uma série de fatores que podem levar a não
aprendizado no tempo certo que todo mundo aprende. (Professora Denise).

Contudo, as docentes apontam ainda que há significativas dificuldades no trabalho
pedagógico com esses alunos, pois exige delas adequarem os tempos das aulas com os
diferentes ritmos dos alunos. As professoras que relataram que precisavam ter “paciência” para
aguardar os alunos terminarem os exercícios, e ainda que havia muita indisciplina nas turmas
de reforço, o que dificultava o trabalho, além de haver falta de apoio e participação das famílias.
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A dificuldade, para mim, é ter a paciência de esperar eles terminarem, porque
geralmente, eles demoram mais. Aqueles que já estão mais avançados, fazem tudo
rapidinho, mas, aí, eu falo “vamos esperar os colegas”, mas, é claro, tudo
cronometrado, né? Tem que dar um tempo. Enquanto os outros estão terminando,
esses que têm mais dificuldades estão terminando, eu deixo eles fazerem um desenho,
pegar um livro para ler, mas ficar à toa em sala de aula também não pode, não.
(Professora Acássia).

Ademais, conforme apontado pela professora Denise, problemas com indisciplina
estavam presentes, não somente nas turmas de reforço, mas também nas turmas regulares.
Segundo apontamentos da docente, esta indisciplina, impedia ou dificultava que o professor
desse mais atenção aos alunos com dificuldades, pois não podiam passar muito tempo
realizando um trabalho individualizado.
Na minha escola, não é o caso porque as turmas não são cheias, mas, ainda assim,
existem turmas agitadas, aquela turma que não deixa você ficar na carteira do aluno
que precisa. Então, você dá um exercício que acaba tão rápido, que você acabou de
sentar com um aluno, o outro já terminou! Te chamam o tempo todo e aquele
atendimento diferenciado, às vezes, você não consegue dar, até mesmo pela turma,
mesmo por falta, às vezes, de material. (Professora Denise).

A respeito da indisciplina destacada pela docente, compreendemos, com base nos
estudos de SILVA (2010), que a dificuldade das professoras em lidar com a indisciplina e
manter bom clima disciplinar pautado pelo respeito à autoridade do professor e às regras de
convivência e trabalho em sala de aula, pode ter vários elementos explicativos. Um destes
elementos pode estar relacionado à falta de conhecimentos consistentes sobre o tema, pois é
comum a ausência desta discussão nas ações de formação inicial e continuada dos docentes.
Por esta razão, as docentes apoiam-se em queixas e uma sensação de falta de competência
profissional para lidar com problemas de indisciplina no cotidiano da sala de aula e da escola.
Além dessas questões, um dos indicadores associado pela literatura ao fracasso escolar
é a repetência (PATTO, 1990). No âmbito desta pesquisa, tal fator não pode ser verificado, pois
conforme apontado pelas professoras, as escolas pesquisadas aderiram a política dos ciclos,
sendo assim não havia histórico de repetências a serem verificadas nas trajetórias desses alunos.
Sendo assim, analisados os relatos das docentes, é perceptível uma naturalização das
características dos alunos associando-as às dificuldades da prática docente, quando descrevem
situações, que do ponto de vista das professoras, são consideradas como condições que
dificultam o processo de ensino e aprendizagem. Esses aspectos se assemelham às análises de
Andrade (2017), quando relata o perfil dos alunos do reforço e a ambiguidade na fala dos
professores sobre a “denúncia de “falhas” e “lacunas” nas condições de trabalho, limitações
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quanto a efetividade do trabalho pedagógico, resistência dos/as alunos/as e professores/as, mas
também valorizavam suas práticas enquanto estratégias potentes para reverter a situação de
aprendizagem dos/as alunos/as” (ANDRADE 2017, p.138).

4.3.2.4 As famílias e à escolarização

A análise dos dados apresentada até aqui indica que a família é fortemente citada pelas
docentes para explicar as dificuldades dos estudantes e a presença deles em aulas de reforço. É
certo que a problemática que envolve as relações família e escola, conforme apontado por Zago
(2011, p.57), sempre esteve presente no cotidiano da escola, no entanto, um discurso sobre a
necessidade de participação das famílias na vida escolar dos filhos foi sendo construído,
principalmente, a partir da década de 1990 no Brasil. Nesse sentido, foram crescentes os
movimentos de apelo em favor da ampliação da participação das famílias no ambiente escolar,
sendo que podemos observar hoje uma imbricação de territórios entre família e escola
(NOGUEIRA, 2006), em que as tarefas da escola e da família estão embaçadas e embaralhadas.
Atualmente, a participação das famílias na escola e nos processos escolares é bastante
valorizada e defendida pelos professores, conforme podemos perceber a seguir nos trechos das
entrevistas. Quando questionamos as professoras sobre a participação das famílias na escola e
nos processos de escolarização dos filhos, elas relataram uma visão estereotipada das famílias
como distantes da vida escolar dos estudantes.

Olha, infelizmente, é muito pouca! Se a família achava que realmente não tinha
necessidade, [...] muitas famílias achavam difícil, muitas famílias dizem que
esqueceram o horário – “Eu esqueci que hoje era dia” – e isso vai ficando. Então, às
vezes, as crianças não participavam por causa disso. Já aconteceu também de ter
famílias que não aceitavam, que diziam “não, eu não quero. Eu quero só que o meu
filho vai no horário de aula. Eu mesmo vou pagar uma aula de reforço para ele”. Então,
ele ficava aí, e não vinha. [...] Então, eu volto naquele ponto que eu falei no início,
que, às vezes, podem não achar a educação importante; ou, às vezes, o pai, a mãe ou
avó não teve a devida educação; e, às vezes, ele acha que os filhos não precisam [...];
e que, às vezes, a família acha que ele não precisa, só a questão dele estar na escola
ali, para eles, já está bom. E Então, eles dizem não. (Professora Wanda).
[...] no reforço, você vai fazer a atividade, mas como que você vai conseguir sanar
essa dúvida? E a gente está tendo muito disso com essas aulas remotas, porque a gente
está vendo o quanto que a família está se afastando dessa parte escolar do filho. A
gente está tendo muito trabalho com isso [...]. (Professora Kátia).

Este discurso de não participação parental na escolarização dos filhos, ainda muito
presente nos relatos das professoras, vai ao encontro de um discurso ainda recorrente entre os
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atores educacionais, segundo o qual as famílias de camadas populares são, muitas vezes,
omissas ou negligentes em relação à vida escolar de seus filhos. Na contramão desse discurso,
estudiosos têm apontado que os pais dos meios populares têm buscado cada vez mais fazer parte
dos processos de escolarização dos filhos, compreender as lógicas socializadoras escolares e
apropriar-se da cultura escolar em prol do melhor desempenho dos mesmos, embora se
reconheça a existência de famílias pouco participativas ou mesmo omissas em relação à vida
escolar das crianças e jovens. A questão é que a generalização de uma ideia de não participação
e sua vinculação às camadas populares não contribui para a compreensão dos processos de
escolarização nestes grupos sociais e “embaça” a realidade social e escolar dessas famílias
(ALMEIDA, 2007; PAIXÃO, 2006; PEREIRA, 2006; PIOTTO, 2008; PORTES, 2000 e
VIANNA, 2005).
A queixa sobre ausência de participação familiar é um discurso unânime entre as
professoras entrevistadas. No entanto, a professora Adna, embora relate a ausência familiar
como um elemento impactante na vida escolar, apresenta um entendimento, uma percepção
diferente das apresentadas pelas demais professoras sobre o tema. O relato da professora Adna
indica que ela compreende a posição das famílias em relação à escola e à escolarização dos
filhos, argumentando que os pais participam dentro das suas possibilidades, na medida do que
é possível ajudar o aluno naquele momento. Esta percepção menos acusativa das famílias,
parece ser consonante com outros relatos desta professora, em que ela atribui os motivos para
as dificuldades dos estudantes aos aspectos mais pedagógicos do que ligados às características
individuais ou familiares.
Claro que ela (família) tem que apoiar, tem que ensinar, mas ela não tem obrigação
de saber aquele conteúdo ali. Então, ela faz o que ela pode dentro do seu limite. Então,
ela vai ver o conteúdo, vai explicar da maneira que ela sabe e tudo, mas eu acho que,
nesse momento, a família, ela está participando do reforço. A família traz essa criança,
a família busca a criança e isso já é uma participação também. Não no conteúdo,
porque, como eu estou te falando, eu acho que o conteúdo a família ensina aquilo que
ela sabe. Não é obrigação da família saber o conteúdo. Nós, professores, estudamos e
temos tempo para pesquisar, então, eu acho que esse é mais o nosso dever mesmo [...].
Então, eu acho que a família é importante, porque eu acho que ela participa, sim, da
maneira dela, porque a participação não é só estar ali, na escola, no dia a dia, ou estar
ali ensinando atividade certinha para criança, mas ela está levando a criança naquele
horário certo, está buscando a criança ou ela está perguntando para o professor como
é que está. Às vezes, nem é assim [pensando] pai e mãe, mas, às vezes, um irmão, às
vezes, vai ser um tio, alguém que está ali, responsável por aquela criança. Então, eu
acho que tem essa participação, sim, mesmo que às vezes ela não é feita de forma
efetiva. Mas eu acho que, assim, não tem abandono para uma criança de 1º ao 5º ano,
porque eu acho assim, que não depende inteiramente da família. (Professora Adna).
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Um apontamento importante destacado pela professora Wanda, é sua relação próxima
com as famílias e a comunidade. Nesse contexto, a professora relata conhecer as condições
sociais das famílias por meio desse contato fora da escola. Além disso, a docente relata que
muitos dos pais dos alunos já frequentaram também a escola e foram seus alunos: “Muitos
alunos aqui, os pais já foram alunos nossos. Então a gente vê uma coisa, que por não dar tanta
importância a educação, ou por somente problemas socioeconômicos, ou por problemas
realmente que às vezes podem ser ou acontecer”. Ela ainda relata:

Uma questão que me ajudou muito também no reforço é porque, como eu moro aqui
no bairro, perto da escola, eu tenho esse contato fora da escola com as famílias. Então,
muita questão social que aquela criança passa, parte econômica que aquela família
passa, muita coisa eu já sabia por morar aqui no bairro e conhecer aquelas famílias.
Então, isso me ajudou muito. (Professora Wanda).

Analisando as passagens das entrevistas, com exceção dos relatos de Adna, destaca-se
com maior uma percepção negativa, e carregada de estereótipos presentes no senso comum de
que as famílias são desinteressadas na escolarização dos filhos e são “desestruturadas”. Esta
visão também foi constatada por Carvalho (2009), quando apresenta os critérios de avaliação
de aprendizagem adotados pelas professoras que investigou para indicar alunos às atividades
de reforço escolar. Segundo Carvalho, seus dados indicam uma tendência de uma maior
proporção de alunos de baixa renda indicados para reforço. Sobre esses alunos,
costumeiramente recaem os pressupostos de senso comum da falta de interesse das famílias na
escolarização.
Ademais, as falas das professoras representam um discurso recorrente sobre as supostas
características dos alunos das camadas populares. Essas características também aparecem nas
análises de Andrade (2017), apontando que, do ponto de vista das professoras, os supostos
atributos interferem no bom desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem: ausência
dos familiares na escolarização, dificuldades de aprendizagem, infrequência e indisciplina.
Baseado na teoria de Crahay et al (2016), certamente às crenças das professoras sobre
os alunos, são construídas e compartilhadas no interior de grupos sociais e profissionais dos
quais os docentes se originam ou participam, incluindo a vivência cotidiana nos variados
estabelecimentos de ensino. Discursos que, embora não sejam unívocos ou uniformes,
compartilham do pressuposto de que a estrutura familiar influencia no processo de
aprendizagem, e de que essa instituição é desinteressada da escolarização, o que contribui para
a construção de crenças enviesadas sobre as famílias.
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4.3.2.5 Desafios e dificuldades

No discurso das professoras, quando questionadas sobre os desafios de se trabalhar com
o reforço escolar, a família foi novamente o termo mais citado, seguido pela infrequência dos
alunos, prática pedagógica, a competição entre os professores, espaço físico e o uso de mídias
digitais e outras tecnologias pelas crianças. Entre as docentes, a relação com as famílias
representa um dos maiores desafios para a escola e os professores. Na perspectiva das docentes,
é premente, a necessidade dos pais se responsabilizarem para garantir a participação e
frequência dos filhos às aulas de reforço.
Além do apoio familiar, a professora Adna, destaca também como um dos desafios a
serem enfrentados no exercício da atividade de reforço, a prática pedagógica. Sobre esse
desafio, a professora defende que cada professor tem sua individualidade, com isso, um dos
maiores desafios seria então, adequar o ensino às necessidades dos alunos.

Eu acho que, na sala de aula, o professor, cada um tem uma maneira de ensinar, né?
Então, cada professor tem sua mania e seu método. Então, às vezes, ele aprende de
um jeito, aprende de outro e eu acho que o desafio maior para o professor é estar com
aquele aluno de aula particular. É que, às vezes, ele não conhece o aluno por completo.
Então, às vezes, ele está ali, junto ali e, às vezes, vai dar aquela aula de reforço e
pronto. Ele sabe das suas situações familiares. Eu acho que o maior desafio, na
verdade, é saber adequar as necessidades para aquele aluno que você está ensinando.
Eu acho que isso é importante. (Professora Adna).

Novamente, nota-se nos relatos de Adna uma visão mais centrada no trabalho
pedagógico do que nas famílias ou nas características individuais dos estudantes. Embora não
tenhamos dados suficientes para uma análise das crenças de Adna em relação à sua formação
inicial e atuação docente, algumas pistas podem ser levantadas. Ela se formou em uma
universidade pública (UEMG) e tem menos de cinco anos de carreira, tendo se formado em
2015. Ademais, a docente cursou disciplina isolada em programa de pós graduação, indicando
sua pretensão em continuar sua formação acadêmica. Então, embora Adna esteja na fase inicial
de sua carreira, e ainda não tenha passado por experiências práticas, no cotidiano escolar, que,
na perspectiva de Hubermam (2000), vão modelando a formação inicial e constituindo um
“outro professor”, suas crenças parecem ainda bastante atreladas aos conhecimentos
profissionais, adquiridos na sua formação como pedagoga.
Na prática pedagógica dos professores, segundo Hubermam (2000), o estilo de ensinar
é construído desde o ingresso na formação inicial. Dessa forma, à medida em que os anos vão
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se passando, o professor vai se moldando e modificando por meio de suas experiências com os
alunos. Assim sendo, os professores vivenciam diferentes momentos de aprendizagem na
docência, e estas passam por modificações, e que podem ser chamadas de ciclos.
Nesses ciclos, os professores passam pelas seguintes fases: fase da estabilização, que
corresponde ao período inicial da carreira docente; a fase da diversificação, fase em que ocorre
os questionamentos e o professor começa a fazer experimentos; fase da serenidade em que
ocorre o distanciamento afetivo do professor; e, por fim, a fase do desinvestimento, que ocorre
entre 35 a 40 anos de docência, momento em que os professores distanciam da profissão e
dedicam em favor de um tempo para si próprios. Cabe ressaltar, que, conforme aponta o autor,
essas fases não representam sequências universais, pois o desenvolvimento das fases pode
sofrer interferências de condições sociais e históricas.
Outro desafio apontado pela professora Denise refere-se a um sentimento de competição
entre os professores. “Olha eu às vezes assim acho que a nossa classe em si ela tem muito medo
do outro. De sobressair em cima do outro”. (Professora Denise). Na fala da professora, é notável
o discurso de que esse desafio é colocado não só para o reforço escolar, mas sim, como um
enfrentamento geral para os professores, independentemente de qualquer coisa.
Correlacionando a ideia da prática docente à noção da autoeficácia de Bandura (1977),
podemos pensar o desafio apontado por Denise – a competição - como uma postura bastante
comum no mundo profissional contemporâneo, cada vez mais individualizado. Nesta
perspectiva, conforme Bandura (1997), a tendência das pessoas de compararem seu rendimento
com a conquista dos outros, de modo subjetivo também está presente na docência. Dessa forma,
apoiada teoria da crença de autoeficácia, o comportamento das professoras se baseia na ideia
de que, quando se acredita que há similaridade com uma pessoa que realiza uma ação ou
domínio específico, se convence de que outros semelhantes podem fazer algo, também com
sucesso. Da mesma forma, o contrário pode acontecer, se o resultado da ação for o fracasso, há
a tendência de se diminuir a crença em suas próprias capacidades.
Também presente em Passos (2013), Lopes (2015), Moreira (2014), Amaral (2014) e
Andrade (2017), a baixa frequência dos alunos é apontada como um dos desafios na experiência
docente com o reforço escolar. Conforme relatado pelas duas professoras entrevistadas que
ministravam aulas de reforço, “aqueles alunos que mais precisam, muitas vezes, os pais não
mandam, não apoiam. A escola manda tudo direitinho, manda um aviso, manda um
comunicado, marca um horário direitinho e chega na hora, o aluno não vai”. (Professora
Wanda).
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Um dos desafios citados pelas professoras, refere-se ao espaço físico para as aulas de
reforço, a inexistência de uma sala própria para essa atividade foi citada por uma das professoras
do reforço. Segundo a professora, por não haver uma sala específica para a atividade, o reforço
acontecia na biblioteca, o que acabava interferindo na qualidade das aulas, bem como nas
atividades que aconteciam simultaneamente na biblioteca. Para essa situação, a professora
sugeriu a necessidade de uma sala independente, ou que os horários de uso da biblioteca fossem
agendados, não coincidindo com as atividades do reforço escolar.
Denise ressalta o uso de tecnologias e as mídias pelos alunos como uma questão
desafiadora tanto para as atividades de reforço escolar como também em sala de aulas, pois elas
competem com atividades mais atrativas para as crianças.

[...] hoje, a gente tem um desafio muito grande, até na questão do reforço escolar, a
escola em si, nós temos que lutar com as mídias, com os atrativos eletrônicos, pois é
muito maçante o aluno estar dentro de uma sala de aula, sendo que ele poderia estar
em casa no telefone, jogando videogame e no computador. Então, nós temos um
desafio tecnológico também. (Professora Denise).

Esse apontamento da professora, nos direciona para as análises de Passos (2013),
quando o autor destaca a importância da formação continuada do professor diante as
necessidades da sociedade contemporânea principalmente no que diz respeito ao avanço das
novas tecnologias. Para Passos, as “tecnologias e diversas formas de interação fazem com que
os profissionais busquem aperfeiçoamento de suas práticas”. Nesse sentido, os professores
“impulsionados pelos desafios que se apresentam em sala de aula precisam estudar sempre e
buscar novas formas para o seu fazer pedagógico: eis o mote para a formação continuada”
(PASSOS, 2013. p, 48).

4.3.2.6 Outros desafios
Considerando o atual contexto pandêmico e a necessidade de seguir as orientações de
isolamento e distanciamento social, as aulas estão ocorrendo de forma remota, conforme
orientações da OMS. Nessa circunstância, as professoras relataram que houve um aumento
significativo das demandas de aulas de reforço particulares, o que segundo a perspectiva delas,
se deu porque, em muitos casos, os pais não tinham condições de dar o suporte adequado aos
filhos em relação ao ensino.
Ainda de acordo com os relatos das docentes, as aulas de reforço das duas escolas foram
suspensas. Nessa situação, os alunos com dificuldades de aprendizagem que antes faziam uso
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desse suporte, ficaram desassistidos. Tendo em vista essa situação, questionamos as professoras
participantes dessa pesquisa sobre a suspensão das aulas presenciais e seus efeitos sobre o
reforço escolar.
Ao responder essa questão, as seis professoras relataram a interrupção das atividades de
reforço durante todo o ano de 2020. As docentes apresentaram ainda críticas em relação ao
formato de ensino adotado pelas prefeituras durante a pandemia, por meio da distribuição de
cadernos de atividades para os alunos realizarem em suas casas com a ajuda dos pais. Nesse
modelo, aulas online não estavam acontecendo, e o ensino estava restrito à realização de
atividades pelos alunos nesses cadernos, com o apoio dos pais.

Na verdade, não tem o reforço. Infelizmente, não tem porque, como as aulas, na
verdade, não estão nem acontecendo on-line, a prefeitura lança os cadernos. Esses
cadernos vão para casa, os meninos fazem e depois devolvem na escola para a gente
fazer a correção. E aí, a gente faz a correção e depois vê a melhor maneira de passar
para os pais como foi, com o que a gente viu de bom e ruim. Então, não está tendo
esse reforço com aula remota, não tem! Até porque não tem como se fazer mesmo. A
maior parte depende do celular do pai ou da mãe, uns estão trabalhando e só
conseguem chegar em casa às 18, 19 horas da noite. Então, talvez é esse horário que
o aluno vai fazer uma atividade. E então, nesse tempo de pandemia, com aula on-line,
remota, não tem aula de reforço. (Professora Kátia).
Ele não está acontecendo, infelizmente, porque, no presencial, já era difícil, imagine
agora com os estudos remotos. Os alunos que têm dificuldade, que têm defasagem,
esse ano eles continuam com essa dificuldade, com essas defasagens, porque, assim,
é um ano atípico, né? Muito difícil mesmo, difícil de acompanhar, difícil dos pais
acompanharem, porque eles estão com todas as crianças em casa. Então, assim, a
dificuldade é muito maior. Nesse ano, não está acontecendo nenhuma atividade de
reforço escolar porque a gente não está conseguindo manter o que conseguimos
manter em nível da escola regular. Então, reforço escolar com a pandemia não está
acontecendo porque a gente não está dando conta. (Professora Rosa).

Com o fechamento das escolas, o ensino remoto impôs desafios tanto para os estudantes,
como para os pais e professores. Com esses desafios, estudiosos têm apontado que a educação
não será mais a mesma após o fim do isolamento social e consequente retorno das aulas
presenciais (SANTOS 2020, CURY 2020).
Conforme afirma Santos (2020), aos professores, o desafio colocado é que,

Tem-se atribuído à boa vontade e disposição do professor a responsabilidade para a
revolução na educação escolar pós-pandemia pelo fato desse profissional, mais do que
antes, estar utilizando como recurso didático ferramentas como o computador, tablets,
celular, televisão etc. (SANTOS, 2020, p. 45).

Sobre esses desafios, as professoras Acássia e Denise, apontaram em suas entrevistas
uso das tecnologias como o estabelecimento de uma nova forma de ensino.
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Além dessas questões, não há dúvidas entre as professoras entrevistadas de que as
medidas emergenciais adotadas no sistema de ensino, acarretarão em prejuízos na
aprendizagem dos alunos. Esses prejuízos podem ser observados conforme apontamentos de
(CURY 2020),

Como decorrência, o Parecer aponta dificuldade de reposição integral das aulas na
forma presencial, retrocessos na aprendizagem e no processo social da educação e
danos mais graves para estudantes de baixa renda, podendo gerar abandono e evasão.
Com isso, há o desafio do calendário escolar e com isso considerar propostas que não
aumentem a desigualdade e, ao mesmo tempo, que utilizem a oportunidade trazida
pelas novas TDIC para criar formas de diminuição das diferentes formas de
aprendizado (CURY, 2020, p. 10).

Cury (2020), aponta ainda que, ao que tudo indica, junto com a instalação das
desigualdades, haverá perdas e danos para os estudantes, em maior ou menor grau, segundo a
estratificação social e acesso às tecnologias digitais da informação e da comunicação.
Diante desses apontamentos, embora as professoras não tenham ideia de como ocorrerá
o funcionamento do reforço escolar com a normalização das aulas, conforme destacado por
Adna, há a consciência de que o reforço será um suporte de extrema necessidade pois:

Eu acho que vai ser essencial porque a gente não sabe como é que os alunos vão voltar.
Então, a gente não sabe o que vai acontecer quando voltarem as aulas, se voltarem,
né? Eu não sei como é que vai ser, então, esses alunos que tiverem mais dificuldades,
vão ter que ser encaminhados para um professor para acompanhar a turma, porque
muitos alunos têm mais facilidade que os outros. Então, vai ser essencial. (Professora
Adna).

O relato de Adna evidencia a expectativa da docente de que o reforço escolar será um
suporte de grande importância para superar as prováveis defasagens dos alunos em decorrência
desse ano escolar atípico. Contudo, a docente ressalta ainda a necessidade das atividades
diagnósticas para avaliar os níveis de aprendizagem dos alunos e dar prosseguimento ao
processo de ensino.
Por fim, as tensões e incertezas vivenciadas pelas docentes diante da situação pandêmica
(“[...]porque a gente não está conseguindo manter o que a gente consegue manter em nível da
escola regular, então, reforço escolar, com a pandemia, ele não está acontecendo porque a gente
não está dando conta”) podem ser emblemáticas para pensar a relevância do reforço escolar
para aqueles estudantes, que estando diária e compulsoriamente em posição desigual no espaço
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social e, também no escolar, sofrem mais intensa e agudamente os efeitos destas desigualdades
em seus processos de escolarização.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos estudos educacionais, diversos trabalhos vêm demonstrando que as dimensões das
desigualdades de escolarização atingem com mais severidade as famílias de camadas populares,
principalmente no que diz respeito às situações de fracasso escolar (BAUDELOT E
ESTABLET, 1971; BOURDIEU E PASSERON, 1970; PATTO, 1990, CARVALHO, 2005,
2012, 2009; SILVA E HASENBALG 2000; CASTRO, 2009; SOUZA, 2012; ERNICA e
RODRIGUES, 2020 por ex.). No entanto, as investigações sobre o reforço escolar como um
ação política e educacional, ou instrumento pedagógico para reduzir as dificuldades escolares
dos estudantes e, supostamente, por consequência, os efeitos destas desigualdades na vida dos
estudantes de camadas sociais mais desfavorecidas, constitui ainda uma lacuna na Sociologia
da educação, como demonstrado no capítulo 2.
Com base nesses pressupostos teóricos, a presente investigação se propôs a contribuir
para esse debate, estudando as crenças de professoras dos anos iniciais do ensino fundamental
sobre a influência do reforço escolar no processo de ensino/aprendizagem dos estudantes dos
anos iniciais do ensino fundamental. Também elencamos como objetivos, identificar os tipos e
modalidades de oferta de reforço escolar nos anos iniciais do ensino fundamental nas escolas
da rede pública do município de Ouro Preto, identificar os critérios utilizados pelos professores
para encaminhamento dos alunos ao reforço escolar e investigar os elementos sociais, culturais
e profissionais que subsidiam às crenças dos professores sobre o reforço escolar.
Dessa forma, em consonância com os objetivos propostos, a primeira constatação
advinda dos resultados da pesquisa é de que as professoras percebiam vários entraves
vivenciados no âmbito dos projetos de reforço escolar ofertado nas duas escolas Entre os
múltiplos aspectos explicitados nos relatos das docentes, pudemos evidenciar que havia duas
modalidades distintas de oferta de reforço escolar oferecidas nas escolas pesquisadas: o reforço
oferecido no mesmo turno das aulas dos estudantes e o reforço escolar oferecido no contraturno
das aulas.
Considerando as duas modalidades de reforço apresentadas, o estudo mostrou que as
ações de reforço escolar nas duas escolas são desenvolvidas em contextos escolares permeados
por muitas limitações corporificadas em carências e dificuldades tanto materiais, quanto
propriamente educacionais. Os resultados indicam que, independente da modalidade de oferta,
os projetos de reforço, segundo a perspectiva das professoras estudadas apresentaram muitas
limitações.
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Essas limitações permeiam desde as condições materiais das escolas, sobretudo de
espaço físico, e em relação aos modos de organização das temporalidades escolares, ou seja, os
resultados indicam que as escolas não dispõem de apoio efetivo do poder público para
organizarem seus espaços e tempos para as atividades de reforço escolar. Há também evidências
de limitações quanto às condições pedagógicas, uma vez que ficou clara a desarticulação do
planejamento entre a gestão, os professores do reforço e professores regentes de turma.
As análises realizadas no estudo revelam ainda que a precariedade de investimento dos
poderes públicos e instâncias superiores, refletem no trabalho pedagógico no interior da
instituição, e interferem no desenvolvimento dos projetos das instituições. Esses projetos
possuem características específicas e necessitam de planejamento adequado a suas
necessidades, pois conforme os resultados da pesquisa,, há questões que podem ser
solucionadas no âmbito da escola, entretanto, há outras que dependem da atuação do poder
público, como a garantia de espaços e materiais adequados e suficientes para que haja um bom
desenvolvimento do trabalho pedagógico em conjunto, como também a destinação de
profissional específico para atuar nas ações de reforço escolar.
Outro resultado refere-se as questões apontadas pelas professoras ao lidarem com as
dificuldades de aprendizagem dos alunos e os critérios utilizados para encaminhamento dos
mesmos ao reforço escolar. Sobre essas análises, apoiado nos estudos de Carvalho (2001, 2003,
2004,2005 e 2009), verificamos que os critérios utilizados pelas professoras quando descrevem
as características de alunos encaminhados ao reforço escolar, referem-se, em sua maioria, às
características individuais e sociais dos alunos e são menos relacionados aos aspectos
propriamente pedagógicos ou referentes aos processos de aprendizagem dos estudantes. Quanto
a essas características, cabe ressaltar que os critérios explicitados pelas docentes para
encaminhamento dos alunos às atividades de reforço não foram suficientemente investigadas
no âmbito desse trabalho e necessitam de maior aprofundamento em outros estudos. No entanto,
no escopo dos resultados deste estudo, ressalta-se que as professoras, em sua maioria,
apresentaram crenças bastante similares sobre a relação entre participação familiar e
aprendizagem dos estudantes. As docentes acreditam que as famílias são as grandes
responsáveis pelo fracasso escolar dos estudantes, por um lado porque os pais e mães não
participam, não apoiam às atividades e não incentivam os filhos a participar do reforço escolar,
e por outro, porque vivenciam situação socioeconômico frágil que afeta as condições escolares
dos alunos. E ainda, a crença de que a “desestruturação” das famílias também seria um fator
impactante nos resultados escolares dos estudantes, e, em consequência, no fracasso escolar.
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Importante também destacar que, de modo geral, embora as docentes culpabilizassem
os próprios estudantes e suas famílias pelas dificuldades escolares, relatam grande preocupação
com as dificuldades dos estudantes e parecem atuar, mediante suas crenças, nos processos de
ensino e aprendizagem, para reduzir tais dificuldades. Um destaque, neste sentido, em relação
às duas professoras que atuavam diretamente no reforço escolar. Elas desenvolviam, à revelia
da ausência de condições materiais e educacionais indispensáveis para ações de reforço escolar
(tempo, espaço, planejamento coletivo, profissionais específicos), cada uma ao seu modo, as
propostas de reforço educacional nas duas escolas, agindo, mesmo que isoladamente e de modo
fragmentado, sobre os problemas escolares das crianças.
Tendo em vista os resultados da pesquisa podemos inferir, apoiadas em Crahay et al
(2016) que às crenças das docentes sobre os estudantes e suas famílias, sobre as situações de
insucesso escolar e, propriamente, sobre o reforço escolar são imbricadas por elementos sociais,
culturais e profissionais construídos ao longo da vida pessoal, acadêmica e profissional. Estas
crenças são fundamentadas e compartilhadas no interior de grupos sociais e profissionais aos
quais as docentes pertencem e pertenceram, além de englobar elementos pessoais da sua história
de vida. (CRAHAY, et. al 2016). No bojo desse construto teórico, ao se contemplar o quadro
esboçado nesta pesquisa, a maior evidência consiste na constatação de que às crenças das
professoras sobre a influência do reforço escolar no processo de ensino/aprendizagem, e sua
influência nos processos de escolarização de estudantes, bem como a visão construída sobre as
famílias, estão pautadas por estereótipos sociais dos estudantes e de suas famílias, como
também por visões profissionais sobre a escola e suas finalidades, elaborados consciente e
inconscientemente, de acordo com as suas próprias posições no espaço social, como também
ao longo dos seus processos de formação e exercício da profissão, crenças que foram e são,
cotidianamente, compartilhadas com os pares nas escolas em que atuaram e atuam.
Quanto às limitações deste estudo, compreendemos que as contribuições do nosso
trabalho representam um pequeno contingente dentro do imenso campo teórico a ser explorado
sobre a temática do reforço escolar. Nesse sentido, é preciso levar em conta que este estudo é
um trabalho exploratório e interpretativo das crenças das professoras sobre o reforço escolar
Crenças que foram captadas por meio dos discursos que já trazem em si a interpretação dos
próprios sujeitos sobre suas experiências. Nessa perspectiva, não é possível abarcar totalmente
a complexidade das crenças das professoras sobre o nosso objeto de estudo, o reforço escolar.
Porém, foi possível, ao longo das análises, apontar alguns aspectos do reforço escolar
por meio dos relatos das professoras, tendo em vista que estes depoimentos expressam, ao
menos em parte, pistas sobre suas crenças sobre as ações de reforço nas duas escolas. Estas
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pistas nos levam a tentar responder, embora de modo inconclusivo, a questão colocada no título
deste trabalho: Reforço escolar na ótica de professores dos anos iniciais do ensino fundamental:
espaço/tempo de Superação ou reprodução das desigualdades educacionais? Assim, tendo em
vista os resultados da pesquisa, as propostas de reforço escolar relatadas pelas professoras
entrevistadas, parecem não se constituir como ações suficientemente fortes do ponto de vista
pedagógico e educacional, mas também político, para superar as múltiplas desigualdades
presentes na escola pública brasileira.
No entanto, embora a constatação da existência de múltiplas fragilidades, do ponto de
vista material e pedagógico, dificultando que as escolas pudessem elaborar e executar ações
mais efetivas e planejadas para a superação do fracasso escolar, os resultados também mostram
os esforços das escolas e, principalmente, das docentes para minimizar as dificuldades de
aprendizagem dos estudantes.
Ao finalizar este estudo, o que nos coloca em alerta é a incerteza ou provisoriedade dos
resultados de ações fragmentadas e que não se constituem no bojo de políticas públicas
educacionais consistentes e organizadas. Teriam estas ações isoladas das escolas e das
professoras efeitos suficientemente capazes de reduzir as desigualdades educacionais de
estudantes, com percursos marcados pelas suas condições socioeconômicas e por situações de
insucesso escolar?
Questão impossível de ser respondida plenamente neste estudo, mas que certamente
exige novas investigações.

118

REFERÊNCIAS

ABEP, Associação Brasileira de Empresa de Pesquisa. Critério Brasil 2015 e atualização da
distribuição de classes para 2016, p. 1-6, 2005.
ALMEIDA, Ana Maria F. A noção do capital cultural é útil para se pensar o Brasil? In:
PAIXÃO, Lea Pinheiro; ZAGO, Nadir. (Org). Sociologia da educação, pesquisa e realidade
brasileira. 2. ed. Petrópolis, Rj: Vozes, 2011
ALMEIDA, Wilson Mesquita de. Estudantes com desvantagens econômicas e educacionais e
fruição da universidade. Cad. CRH, Salvador, v. 20, n. 49, p. 35-46, Apr. 2007 . Available
from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010349792007000100004&lng=en&nrm=iso>.
access
on
31
May
2020.
https://doi.org/10.1590/S0103-49792007000100004
ALVES- MAZZOTTI. Representações sociais: aspectos teóricos e aplicações à educação.
Revista Múltiplas Leituras, v.1, n. 1, p. 18-43, jan. / jun. 2008
AMARAL, Vanderléa Barreto. Os limites da implementação do projeto reforço escolar nas
escolas do ensino médio da regional Metropolitana VII do Estado do Rio de Janeiro. Juiz de
Fora 2014. 129f.
ANDRADE, Cristiane Custódio de Souza. Que matemática acontece no Projeto de Reforço
Escolar para o 2º Ciclo de ensino? Uma experiência com os/as professores/as polivalentes da
Rede Municipal de Educação de Niterói / Cristiane Custódio de Souza Andrade. São Gonçalo
– 2017. 183f.
ARROYO, M. G. Educação e exclusão da cidadania In: BUFFA, Ester. Educação e cidadania:
quem educa o cidadão. 4. ed. São Paulo: Cortez, 1993.
BANDURA, A. Social Foundantions of Thought & Action – A Social Cognitive Theory.
Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1986.
BARDIN, L. (2006). Análise de conteúdo (L. de A. Rego & A. Pinheiro, Trads.). Lisboa:
Edições 70. (Obra original publicada em 1977)
BATISTA, Antônio Augusto Gomes; ÉRNICA, Maurício. A escola, a metrópole e a vizinhança
vulnerável. Cadernos de Pesquisa v.42 n.146 p.640-666 Maio/ago. 2012
BATISTA, Antônio Augusto Gomes; SILVA, Hamilton H. de Carvalho. Família escola
Território vulnerável. São Paulo: Cenpec, 2013.
BAUDELOT, C.; R. ESTABLET. L`école capitaliste em France. Paris: Maspero, 1971
BERNESTEIN, B. Pedagogía, control simbólico e identidad: teoria, investigación y crítica.
Madrid: Ediciones Morata, 1998.
BIRENBAUM, Ricardo. Reforço escolar: Avaliação do caderno de apoio pedagógico na
secretaria municipal de educação do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro 2010, 57f.

119

BOURDIEU, Pierre. A escola Conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura.
In: NOGUEIRA, M.A.; CATANI, A. (org.). Escritos de educação. Petrópolis: Vozes, 1998. (8ª
ed. 2005), p. 39-64.
BOURDIEU, P. A distinção - crítica social do julgamento. São Paulo, Editora Zouk/Edusp,
2008.
BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. A Reprodução: Elementos para uma Teoria
do Sistema de Ensino 1975. 7ª. ed. Petrópolis: Ed. Vozes 2014. 276 p.
BRASIL. [Constituição (1988)] Constituição da República Federativa do Brasil: texto
constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas
Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a
91/2016 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de
Edições Técnicas, 2016. 496 p.
BRASIL. As desigualdades na escolarização no Brasil: relatório de observação nº 5. Brasília:
Presidência da República, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES, 2014.
60 p.
BRASIL. Ministério da Educação. Planejando a Próxima Década. Conhecendo as 20 Metas do
Plano Nacional de Educação. Ministério da Educação/Secretaria de Articulação com os
Sistemas
de
Ensino
(MEC/Sase):
Brasília,
DF.
2014.
Disponível
em:
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf
CAMPIDELE, Daiene Aparecida. A influência do projeto social no processo de escolarização
de alunos do ensino fundamental e médio em contexto vulnerável. 2018. 44 p. Trabalho de
Conclusão de Curso. (Graduação em Pedagogia) – Universidade Federal de Ouro Preto,
Mariana, 2018
CARVALHO, M. P. (2001). “Mau aluno, boa aluna? Como as professoras avaliam meninos e
meninas”. Estudos feministas, v 9, n.2. Florianópolis, pp 554-574
CARVALHO (2003). “Sucesso e fracasso escolar: Uma questão de gênero”. Educação e
pesquisa, v.29, n1, jun., pp. 185-193
CARVALHO (2004). O fracasso escolar de meninos e meninas: articulações entre gênero e
cor/raça. Cadernos pagu (22) 2004: pp.247-290.
CARVALHO (2005). “Quem é negro e quem é branco: Desempenho escolar e classificação
racial de alunos”. Revista Brasileira de educação, n.28, jan.-abril.
CARVALHO (2009). Gênero, raça e avaliação escolar: um estudo com alfabetizadoras.
Cadernos de Pesquisa, v. 39, n. 138, set./dez. 2009
CARVALHO (2012). (Org.). Diferenças e desigualdades na escola. 1. ed. Campinas: Papirus,
2012. v. 1. 192p.
CASTRO, Jorge ABRAHÃO DE. Evolução e desigualdade na Educação brasileira. Educ. Soc.,
Campinas, vol. 30, n. 108, p. 673-697, out. 2009 673. Disponível em
<http://www.cedes.unicamp.br.

120

CAVALIERE, Ana Maria. Escola pública de tempo integral no brasil: filantropia ou política de
estado? Educ. Soc., Campinas, v. 35, nº. 129, p. 1205-1222, out.-dez., 2014. Disponível em:
https://www.scielo.br/pdf/es/v35n129/0101-7330-es-35-129-01205.pdf.
CAVALIERE, Ana Maria. Tempo de escola e qualidade na educação pública. Educ. Soc.,
Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 1015-1035, out. 2007 1015 Disponível em:
https://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a1828100.pdf
CHRISTOVÃO, Ana Carolina; BRANCO, Rodrigo Castello. Educação Prioritária em Portugal
e no Brasil: A difícil tarefa de priorizar em contextos de Vulnerabilidade educacional. O Social
em Questão - Ano XVII - nº 32 – 2014. p. 207-226
COLLARES, Cecilia Azevedo Lima. Ajudando a desmistificar o fracasso escolar. Série Ideias,
São Paulo, n. 6, p. 24‐28, 1992.
COSTA, M.; KOSLINSKY, M. Prestígio escolar e composição de turmas – explorando a
hierarquia em redes escolares. Estudos em Avaliação Educacional. v. 19, no 40, mai/ago. 2008.
CRAHAY, Marcel; WANLIN, Philippe; ISSAIEVA, Élisabeth; LADURON, Isabelle.
Funções, estruturação e evolução das crenças (e conhecimentos) dos professores. Cadernos
Cenpec | São Paulo | v.6 | n.2 | p.316-388 | jul./dez. 2016
CUNHA, N. F. Sistema de ensino no Brasil como instrumento de discriminação econômica e
estratificação social. Revista Brasileira de Estudos pedagógicos. Rio de Janeiro, 54 (119): 6171, jul.1970.
CUNHA, Edson Carlos. Reforço escolar: o uso de jogos e materiais manipuláveis no ensino de
frações / Edson Carlos Cunha. - Porto Velho, Rondônia, 2016. 122 f.:il.
CURY, Carlos Roberto Jamil. Educação escolar e pandemia. Pedagogia em Ação, Belo
Horizonte, v.13, n. 1 (1 sem. 2020) – ISSN 2175-7003.
DIAS, Elizabeth Dantas. As ações – contribuindo para o sucesso e fracasso – nas aulas de
reforço para alunos da 4} série que não sabem ler. Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo. São Paulo, 2008 178f.
DOURADO, Luiz Fernandes. Elaboração de políticas e estratégias para a prevenção do fracasso
escolar – Documento Regional BRASIL: Fracasso escolar no Brasil: políticas, programas e
estratégias de prevenção ao fracasso escolar, 2005.
ERNICA, Mauricio; RODRIGUES, Erica Castilho. Desigualdades educacionais em
metrópoles: território, nível socioeconômico, raça e gênero. Educ. Soc., Campinas , v. 41,
e228514, 2020
ESCOLANO, A. Arquitetura como programa. Espaço-escola e currículo. In: VIÑAO, F. A &
ESCOLANO, A. Currículo, espaço e subjetividade: a arquitetura como programa. Rio de
Janeiro: DP&A, 2001.
ESTEBAN, M. T. O que sabe quem erra? Reflexões sobre a avaliação e fracasso escolar.
Rio de Janeiro: DP&A, 2001.

121

FARIAS, Jaqueline Antunes. Reforço escolar: possíveis contribuições para a aprendizagem de
alunos da rede estadual no município de são gonçalo/rj. Universidade Federal de Juiz de Fora.
2016 – Dissertação
FERNÁNDEZ A. A inteligência aprisionada: abordagem psicopeddagógica clínica da
criança e sua família. Porto Alegre: Artes Médicas; 2001.
FERRARI, A.R. Analfabetismo no Brasil: tendência secular e avaliações recentes. Cadernos
de Pesquisa, São Paulo, n. 52, p. 35-49, fev.1985.
FERRAZ, Hélder, NEVES, Tiago, & NATA, Gil (2018). A eficácia dos programas de educação
compensatória nos resultados escolares: Análise do programa nacional português de educação
compensatória ao longo de 13 anos [The effectiveness of compensatory education programs in
school outcomes: Analysis of the Portuguese national compensatory education program over
13 years]. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, 100, 1058-1083.
doi:10.1590/S0104-40362018002601036 WoS; Scopus.
FRANCO, C; BROOKE, N.; ALVES, F. Estudo longitudinal sobre qualidade e equidade no
Ensino Fundamental brasileiro: GERES, 205. Ensaio: aval. Pol. Públ. Educ., v. 16, n.61, pgs.
625-638, out./dez. .2008.
FONSECA, Marília. O banco mundial como referência para a justiça social no terceiro mundo:
evidências do caso brasileiro. Rev. Fac. Educ. [online], vol. 24, n. 1, p. 37‐69, 1998. Disponível
em. Acesso em 20 maio. 2020.
GI- Globo. MEC quer reforço de matemática e português no ensino fundamental. Disponível
em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/mec-amplia-carga-horaria-do-ensino-fundamentalem-matematica-e-portugues.ghtml. Acesso em: 04 jan 2020.
GATTI, Bernadete A, Estudos quantitativos em educação Educação e Pesquisa, São Paulo,
v.30, n.1, p. 11-30, jan./abr. 2004
GOBBI, Roseane Vital. Sucesso e Fracasso Escolar nas Famílias Populares: Um Estudo de
Caso. Universidade federal de Juiz de Fora, Dissertação. 2008
GOMES, Candido Alberto; MARIANO, Fernando; OLIVEIRA, Adriana de; BARBOSA,
Alessandro; SOUZA, José Hilton B; FRIEDRICH, Nildolf. Reforço escolar: gastos e
desigualdades sociais. R. bras. Est. pedag., Brasília, v. 91, n. 227, p. 55-74, jan./abr. 2010
HUBERMAN, M. O ciclo de vida profissional dos professores. In: NÓVOA, A. (Org.). Vidas
de professores. 2. ed. Porto: Porto, 2000. p.31-61.
IAOCHITE, Roberto Tadeu. Crenças de eficácia docente e suas origens. Psicologia: ensino &
formação | 2014, 5(2): 81-102
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O mapa do
Analfabetismo
no
Brasil.
Brasília:
INEP.
2003.
Disponível
em:
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Mapa+do+analfabetismo+no+Brasil/a53a
c9ee-c0c0-4727-b216-035c65c45e1b?version=1.3 . Acesso em: 15 jan. 2020
INEP- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Plano Nacional
de Educação PNE 2014-2024 : Linha de Base. – Brasília, DF : Inep, 2015. 404 p. : il. Disponível

122

em:
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/484184/Plano+Nacional+de+Educa%C3%A7%C
3%A3o+%28PNE%29++Quest%C3%B5es+Desafiadoras+e+Embates+Emblem%C3%A1ticos/83bf0759-5c9e-4862b719-81bb6cc3f9e3?version=1.2
IBGE- Instituto brasileiro de geografia e estatística. Pesquisa nacional por amostra de
domicílios: síntese de indicadores 2015 / IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento. - Rio
de Janeiro: IBGE, 2016
IPEA- Retrato das desigualdades de gênero e raça / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
... [et al.]. - 4ª ed. - Brasília: Ipea, 2011. 39 p. : il.
JUSTINO, Maria Inês de Souza Vitorino. Efeitos do reforço escolar numa abordagem fônica
em alunos do ensino fundamental com graves defasagens na alfabetização. Ribeirão Preto,
2010. 156 p.
KAGAN, D. Implications of research on teacher beliefs. Educational Psychologist, v. 27, n. 1,
p. 65-90, 1992.
LABATUT PORTILHO, Evelise Maria; HOÇA, Liliamar. Integração dos elementos
tempo/espaço e aprendizagem no cotidiano da sala de aula. Revista Diálogo Educacional, [S.l.],
v. 10, n. 31, p. 679-692, jul. 2010. ISSN 1981-416X. Disponível em:
<https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/2485>. Acesso em: 27
fev. 2021. doi:http://dx.doi.org/10.7213/rde.v10i31.2485.
LAHIRE, Bernard. Sucesso escolar nos meios populares: as razões do improvável. 1ª ed. 2ª
impressão. São Paulo: Ática, 1995.
LAHIRE, Bernard. Crenças coletivas e desigualdades culturais. Educ. Soc., Campinas, vol. 24,
n. 84, p. 983-995, setembro 2003.
LAHIRE, B. Patrimônios individuais de disposições. Para uma sociologia à escala individual.
In: Sociologia, Problemas e Problemáticas. N. 49, 2005.
LEMOS, Monica Ferreira. A atividade de reforço na escola pública como espaço para a
construção da cidadania. Pontifícia universidade Católica de São Paulo, 2005. 146f.
LOPES, Dirley de Oliveira. Reforço escolar – perspectivas e desafios da gestão no
desenvolvimento do projeto em uma unidade escolar do município de nova Iguaçu/RJ. Juiz de
Fora 2015. 182f.
MAIO, Marcos Chor; SANTOS, Ricardo Ventura. O espetáculo das raças: cientistas,
instituições e questão racial no Brasil, 1870-1930. Hist. cienc. Saúde-Manguinhos, Rio de
Janeiro,
v. 1, n. 1, p. 173-175,
Oct.
1994 .
Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010459701994000100017&lng=en&nrm=iso>.
access
on
20
Nov.
2020.
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-59701994000100017
MARTELETO, Letícia J.; CARVALHAES, Flávio; HUBERT, Célia. Desigualdades de
oportunidades educacionais dos adolescentes no Brasil e no México. Rev. bras. estud. popul.,
São Paulo, v. 29, n. 2, p. 277-302, Dec.
2012 .
Available from

123

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010230982012000200005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 23
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-30982012000200005.

de

Janeiro

de

2020.

MEC- Ministério da Educação. Saiba Mais - Programa Mais Educação. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/195-secretaria112877938/seb-educacaobasica-2007048997/16689-saiba-mais-programa-mais-educacao. Acesso em: 24 jan 2020.
MELLO, G. N. Fatores Intraescolares de seletividade no ensino de 1o grau. Educação &
Sociedade, Campinas, CEDES, 1(2):70-8, jan. 1979
MELLO, G.N. Escola Nova, Tecnicismo e Educação compensatória, Guiomar N amo de Melo
(org.), Edições Loyola, São Paulo. 1980,64 p.
MENEZES, Ebenezer Takuno de. Verbete sistema de ciclos. Dicionário Interativo da
Educação Brasileira - EducaBrasil. São Paulo: Midiamix Editora, 2001. Disponível em
<https://www.educabrasil.com.br/sistema-de-ciclos/>. Acesso em 28 jan 2021
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 18
ed. Petrópolis: Vozes, 2001.
MINAYO, Maria Cecília de Souza et al. Métodos, técnicas e relações em triangulação. In:
MINAYO, Maria Cecília de Souza; ASSIS, Simone Gonçalves de; SOUZA, Ednilsa Ramos de.
Avaliação por triangulação de métodos: abordagem de programas sociais. Rio de Janeiro,
Fiocruz, 2005. p. 71-103.
MIRANDA, Marília Golveia de. A organização escolar em ciclos e a questão da igualdade
substantiva. Revista Brasileira de Educação v. 14 n. 40 jan./abr. 2009
MOTA, Maria Creusa. O reforço escolar na educação Integral: uma leitura a partir da
psicanálise. Universidade de Brasília, Faculdade de educação – Programa de Pós-graduação
Mestrado em Educação, Brasília, 2011 93f.
NOGUEIRA, Maria Alice; CATANI, Afrânio. (Orgs.). Pierre Bourdieu. Escritos em
Educação.16ª.ed.- Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.
NOGUEIRA, Marlice de Oliveira e. BERNSTEIN e as microanálises da sala de aula.
Universidade Federal de Ouro Preto. Documento interno, 2020.
NOGUEIRA, Marlice de Oliveira e. Pais professores e a escolarização dos filhos / Marlice de
Oliveira e Nogueira. - UFMG/FaE, 2011. 265 f.S
NOGUEIRA, Marlice de Oliveira e. Pais professores e a escolarização dos filhos / Marlice de
Oliveira e Nogueira. - UFMG/FaE, 2011. 265 f.S
NOGUEIRA, Maria Alice. A Sociologia da Educação no final dos anos 60/ início dos anos 70:
o nascimento do paradigma da reprodução. Em aberto. Brasília, n.46-58, abr./jun. 1990.
NOGUEIRA, Maria Alice. Família e escola na contemporaneidade: os meandros de uma
relação. Educação e realidade. v. 31, n. 2. 155 – 170, 2006.

124

NUNES, Maiana Farias Oliveira. Funcionamento e desenvolvimento das crenças de
autoeficácia: uma revisão. Rev. bras. orientac. prof [online]. 2008, vol.9, n.1, pp. 29-42. ISSN
1984-7270.
OLIVEIRA, R. P. A utilização de indicadores de qualidade na unidade escolar ou porque o
IDEB é insuficiente. In: BAUER, A; GATTI, B. Ciclo de Debates: Vinte e cinco anos de
avaliação de sistemas educacionais no Brasil - implicações nas redes de ensino, no
currículo e na formação de professores. Florianópolis, Insular, 2013, p. 87-100.
PAIXÃO, L. P. Compreendendo a escola na perspectiva das famílias. In: MÜLLER, M. L. R.;
PAIXÃO, L. P. Educação, diferenças e desigualdades. Cuiabá: Ed. da FMT, 2006. p. 57-81.
PAJARES, Frank. Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct.
In: Review of Educational Research, v. 62, n. 3, p. 307-332, 1992.
PASSOS, André Luiz. Reforço escolar - um instrumento para a qualidade da educação do rio
de janeiro. Universidade Federal de juiz de Fora. 2013. Dissertação
PATTO, M. H. S. (1990) A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia.
São Paulo: TA Queiroz.
PEREIRA, Ana Maria. Práticas de Reforço e Recuperação em escola fundamental estadual de
Ciclo II em São Paulo, 2005, 215p. Dissertação (Mestrado em Educação: História, Política,
Sociedade) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo-SP
PEREIRA, Adriana da Silva Alves. Sucesso escolar de alunos dos meios populares:
mobilização pessoal e estratégias familiares / Adriana da Silva Alves Pereira. – Belo Horizonte,
2006. 219f. Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
PIMENTA, S G; ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos. Docência no Ensino Superior.
4 ed. São Paulo: Cortez, 2010. (Coleção Docência em Formação)
PIOTTO, D. C. Trajetórias escolares prolongadas nas camadas populares. Cadernos de
Pesquisa, São Paulo, v. 38, n. 135, p. 701-727, set.-dez. 2008.
POPPOVIC, A. M et al. Marginalização cultural: subsídios para um currículo pré-escolar.
Cadernos de Pesquisa. São Paulo, (14): 7-73, set. 1972
PORTES, É. A. O trabalho escolar das famílias populares. In: NOGUEIRA, M. A.,
ROMANELLI, G; ZAGO, N. (Orgs.). Família e escola: trajetórias de escolarização em
camadas médias e populares. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 63-80.
PNAD. Pesquisa nacional por amostra de domicílios: síntese de indicadores 2015 / IBGE,
Coordenação de Trabalho e Rendimento. - Rio de Janeiro: IBGE, 2016 108 p.
PNUD/RDH. 2019. Relatório do Desenvolvimento Humano: Além do rendimento, além das
médias, além do presente: As desigualdades no desenvolvimento humano no século XXI.
Disponível em: Disponível em: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview__pt.pdf. Acesso em: 6 maio. 2020.
RIBEIRO, S. C. (1991). A pedagogia da repetência . Estudos Avançados, 5(12), 07-21.
Recuperado de http://www.revistas.usp.br/eav/article/view/8604

125

RIBEIRO, P.T. Fracasso escolar: reflexões sobre um problema que se repõe e
possibilidades de enfrentamento. Piracicaba-SP: [s.n.], 2013.
RIBEIRO, Vanda Mendes et al. Crenças de professores sobre reprovação escolar. Educ. rev.,
Belo Horizonte, v. 34, e173086,
2018 .
Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010246982018000100115&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 27 de Agosto de 2020. Epub Jan 18,
2018. http://dx.doi.org/10.1590/0102-4698173086.
SANTOS, José Douglas Alves dos; MELO, Aísha Kaderrah Dantas; LUCIMI, Marizete. |IX
seminário nacional de estudos e pesquisas “história, sociedade e educação no brasil”
Universidade Federal da Paraíba – João Pessoa – 31/07 a 03/08/2012 – Anais Eletrônicos –
ISBN 978-85-7745-551-52228515
SANTOS, Lilian A. A. G. A implementação do projeto de reforço escolar/CECIERJ em uma
escola estadual de Japeri. Juiz de Fora, 2014. 83f.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças – cientistas, instituições e questão
racial no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
SILVA, Mônica Ribeiro da; ABREU, Cláudia Barcelos de Moura. Reformas para quê? As
políticas educacionais nos anos de 1990, o “novo projeto de formação” e os resultados das
avaliações nacionais. PERSPECTIVA, Florianópolis, v. 26, n. 2, 523-550, jul./dez. 2008
SILVA, Letícia Brito da Estado do conhecimento: recuperação da aprendizagem e do reforço
escolar na rede estadual paulista: 1999 a 2009 / Letícia Brito da Silva. – 2010 145 f.
SILVA, Luciano Campos. Os professores e a problemática da indisciplina na sala de aula.
ANAIS DO I SEMINÁRIO NACIONAL: CURRÍCULO EM MOVIMENTO – Perspectivas
Atuais Belo Horizonte, novembro de 2010
SILVA, Joana Jesus. As representações sociais do reforço escolar: um estudo das práticas
docentes nas escolas rurais.
SILVA, Nelson do Valle; HASENBALG, Carlos. Tendências da desigualdade educacional no
Brasil. Dados, Rio de Janeiro, v. 43, n. 3, p. 423-445, 2000. Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S001152582000000300001&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 17 de fevereiro de 2020.
https://doi.org/10.1590/S0011-52582000000300001.
SILVA, Silvia Helena Ferrão. Professoras do 3º ano do ensino fundamental frente ás
dificuldades de aprendizagem em Matemática e as decisões (Mestrado em educação) –
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em educação, Campinas, SP, 2014.
SIMÕES, Maria Inez Barroso. O Programa de Intervenção Pedagógica do Estado de Minas
Gerais – PIP. Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal de Juiz de Fora,
Faculdade de Educação/CAEd. Programa de Pós- Graduação em Gestão e Avaliação da
Educação Pública, 2012.
SOARES, Ilma Maria Fernandes. BEJARANO, Nelson Rui Ribas. R. Faced, Salvador, n.14,
p.55-71, jul./dez. 2008

126

SOARES, José Francisco. O efeito da escola no desempenho cognitivo de seus alunos. In:
SOUZA, A. M. (Ed.). Dimensões da avaliação educacional. Petrópolis: Vozes, 2005. p.174204
SOUZA, Maria Antônia de. Educação do campo, desigualdades sociais e educacionais Educ.
Soc., Campinas, v. 33, n. 120, p. 745-763, jul.-set. 2012 Disponível em
http://www.cedes.unicamp.br
SOUZA, P. R. A universidade e a crise da educação. Revista da USP , n. 8, p. 27-32, dez./fev.
1990/1991
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Petrópolis:
Vozes, 2002.
THIN, Daniel. Para uma análise das relações entre famílias populares e escola: confrontação
entre lógicas socializadoras. Rev. Bras. Educ., Rio de Janeiro, v. 11, n. 32, p. 211-225, Aug.
2006 .
Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141324782006000200002&lng=en&nrm=iso>.
Acesso
em
28
Fev.
2020.
https://doi.org/10.1590/S1413-24782006000200002
VASCONCELOS, Ana Claudia Celice Alves. Reforço escolar e recuperação em uma rede
municipal de ensino: o percurso entre o dito e o feito. Marília 2009. 149f
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. (org) Projeto político-pedagógico da escola: uma construção
possível. 14a edição Papirus, 2002, pgs. 29,30.
VIANA, Giomar; LIMA, Jandir Ferrera de. Capital humano e crescimento econômico.
Interações (Campo Grande), Campo Grande, v. 11, n. 2, p. 137-148, dezembro de 2010.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151870122010000200003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 20 de abril de 2020.
https://doi.org/10.1590/S1518-70122010000200003 .
VIANNA, Maria José Braga. As práticas socializadoras familiares como locus de constituição
de disposições facilitadoras de longevidade escolar em meios populares. Educ. Soc. Campinas,
v. 26, n. 90, p. 107-125,
Apr.
2005 .
Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010173302005000100005&lng=en&nrm=iso>.
Acesso
em
30
Abr.
2020.
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-73302005000100005.
VIDAL, Eloisa Maia; GALVÃO, Willana Nogueira Medeiros; VIEIRA,Sofia Lerche;
CHAVES, João Bosco. Expectativas docentes e aprendizagem: explorando dados do
questionário da Prova Brasil 2015. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 45, e201657, 2019
VINCENT, GUY; LAHIRE Bernard; THIN, Daniel. Sobre a história da teoria e da forma
escolar. EducagéoemRe-vista,BeloHorizonte,n” 33, jun/2001.
ZAGO, Nadir. Quando os dados contrariam as previsões estatísticas: Os casos de êxito
escolar nas camadas socialmente desfavorecidas. Paidéia, FFC LRP-USP, Rib. Preto,
jan/julho/2000.

127

APÊNDICES
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO (PROFESSORES/AS DAS DUAS ESCOLAS)

PREZADO(A) PROFESSOR(A):

SOLICITAMOS

SUA

COLABORAÇÃO

NA

PESQUISA

INTITULADA

“REFORÇO ESCOLAR NA ÓTICA DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL: ESPAÇO/TEMPO DE SUPERAÇÃO OU REPRODUÇÃO
DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS?” QUE TEM POR OBJETIVO ESTUDAR A
INFLUÊNCIA DO REFORÇO ESDCOLAR NOS PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO E
NA SUPERAÇÃO DO FRACASSO ESCOLAR DE ESTUDANES DO ENSINO
FUNDAMENTAL. A SUA PARTICIPAÇÃO, RESPONDENDO AO QUESTIONÁRIO
ABAIXO, É MUITO IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E O
TEMPO DE RESPOSTA É DE APROXIMADAMENTE...MINUTOS.
GOSTARIAMOS

DE

ESCLARECER

TAMBÉM

QUE

SUA

PRIVACIDADE

E

ANONIMATO SERÃO PLENAMENTE RESPEITADOS E QUE SEUS DADOS PESSOAIS,
SENDO

TOTALMENTE

CONFIDENCIAIS,

NÃO

SERÃO

DIVULGADOS

OU

PUBLICADOS NA PESQUISA OU EM QUALQUER INSTÂNCIA. ESPERO CONTAR
COM SUA COLABORAÇÃO E AGRADEÇO IMENSAMENTE SUA PRECIOSA
PARTICIPAÇÃO.

PESQUISADORAS
DAIENE APARECIDA CAMPIDELE (MESTRANDA-UFOP)
CONTATO: 31 9 8626-7064
E-MAIL: daiene.campidele@aluno.ufop.edu.br
MARLICE DE OLIVEIRA E NOGUEIRA (PROFA. ORIENTADORA - UFOP)
E-MAIL: marlicenogueira@ichs.ufop.br
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BLOCO 1 - DADOS PESSOAIS E DE SUA FAMÍLIA

1.
(

Sexo:
) Feminino

(

) Masculino

2.

Idade: ____________________________

3.

Qual o seu estado civil? (Marque com um X a opção correspondente)

(

) solteiro(a)

(

) casado(a)

(

) vive junto (união conjugal consensual)

(

) divorciado(a), separado(a)

(

) viúvo(a)

4.

A sua família pratica alguma religião?

( ) Não
membros

(

) Alguns membros da família

(

) Todos os

5.
Caso sua resposta à pergunta anterior tenha sido afirmativa, indique a(s)
religião(ões) praticada(s):
(

) católica

(

) protestante ou evangélica não-pentecostal

(

) espírita

(

) evangélica pentecostal

(

) umbandista ou candomblé

(

) Outra religião. Especifique: ___________________________________

6.

Qual é o nível de instrução de sua mãe? (mesmo se já falecida)

(

) Ensino fundamental (1º grau) incompleto

(

) Ensino fundamental (1º grau) completo

(

) Ensino médio (2º grau) incompleto
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(

) Ensino médio (2º grau) completo

(

) Ensino superior incompleto

(

) Ensino superior completo

(

) Pós-graduação

7.

Qual o nível de instrução de seu pai? (mesmo se já falecido)

(

) Ensino fundamental (1º grau) incompleto

(

) Ensino fundamental (1 grau) completo

(

) Ensino médio (2º grau) incompleto

(

) Ensino médio (2º grau) completo

(

) Ensino superior incompleto

(

) Ensino superior completo

(

) Pós-graduação

8.
Caso você seja ou tenha sido casado(a), possua ou tenha possuído um(a)
companheiro(a) indique à escolaridade dele ou dela.
(

) Ensino fundamental (1º grau) incompleto

(

) Ensino fundamental (1 grau) completo

(

) Ensino médio (2º grau) incompleto

(

) Ensino médio (2º grau) completo

(

) Ensino superior incompleto

(

) Ensino superior completo

( ) Pós-graduação

Os itens a seguir (9, 10 e 11) tratam da atividade profissional de seus familiares. Procure dar a
informação o mais detalhadamente possível. Exemplos: se a profissão do seu pai for comerciante,
especifique o tipo de atividade (camelô, loja de calçados, rede de supermercados); se a profissão for
professor, especifique o nível de ensino; se a profissão for fazendeiro, indique se pequeno ou grande
proprietário.
No caso de algum dos familiares já ter falecido, informe a atividade que exerceu na maior parte de sua
vida.

9.

Principal atividade profissional de seu pai:

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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10.

Principal atividade profissional de sua mãe:

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

11.
(

Você tem filhos(as)? Quantos?
) Sim

(

) Não

Quantos? _________________
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BLOCO 2 - DADOS SOBRE SUA FORMAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL

12.
A maior parte do seu ensino fundamental e médio foi feito em escolas:
(Marque um X no quadro correspondente.)
Nível de ensino
Estabelecimento de ensino

1ª a 4ª série

5ª a 8ª série

Ensino médio ou
equivalente

Público municipal

(

)

(

)

(

)

Público estadual

(

)

(

)

(

)

Público federal

(

)

(

)

(

)

Rede privada (particular)

(

)

(

)

(

)

Fora do país

(

)

(

)

(

)

13.
Em relação ao seu ensino superior, forneça as seguintes informações:
(Caso você tenha feito mais de um curso superior, especifique-os nos quadros respectivos)
Primeiro curso de graduação

Curso: ____________________________________________________________________

Ano

de

início:

______________

Ano

de

Instituição na qual concluiu o curso (nome por extenso):

conclusão:

__________________

___________________________________

__________________________________________________________________________________

Natureza da instituição:

(

) Pública federal
(

) Pública municipal

(

) Publica estadual
(

) Particular

Se cursou graduação na área de formação de professores, especifique:

Habilitação(ões): ___________________________________________________________________

Licenciatura:

curta (

)

plena (

)

Segundo curso de graduação
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Curso: ____________________________________________________________________

Ano

de

início:

______________

Ano

de

Instituição na qual concluiu o curso (nome por extenso):

conclusão:

__________________

___________________________________

__________________________________________________________________________________

Natureza da instituição:

(

) Pública federal
(

(

) Pública municipal

) Publica estadual
(

) Particular

Se cursou graduação na área de formação de professores, especifique:

Habilitação(ões): ___________________________________________________________________

Licenciatura:

14.

)

plena (

)

Você fez ou faz cursos de pós-graduação?
( ) sim

15.

curta (

(

) não

Se respondeu sim na questão anterior, preencha o quadro abaixo:

Nome do curso

Natureza da Instituição

Tipo de curso

1

(

) Pública (
Particular

)

(

)especialização ( ) mestrado (

)doutorado

2

(

) Pública (
Particular

)

(

)especialização ( ) mestrado (

)doutorado

3

(

) Pública (
Particular

)

(

)especialização ( ) mestrado (

)doutorado

4

(

) Pública (
Particular

)

(

)especialização ( ) mestrado (

)doutorado

16.

Você faz ou já fez algum curso de língua estrangeira?
(

) Sim

( ) Não

17.
Complete agora o quadro abaixo, indicando o seu nível de conhecimento em língua
estrangeira:
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Nenhum

Básico

Intermediário

Avançado

Inglês

(

)

(

)

(

)

(

)

Frances

(

)

(

)

(

)

(

)

Espanhol

(

)

(

)

(

)

(

)

Outra ____________

(

)

(

)

(

)

(

)

) de 11 a 20 anos

(

18.
(

Há quantos anos você exerce a docência?

) menos de cinco anos

19.

(

) de 5 a 10 anos

(

) mais de 20 anos

Preencha o quadro abaixo sobre a sua atuação profissional no corrente ano:

Cada número (1, 2, 3...) corresponde a um dos estabelecimentos de ensino em que você trabalha, caso
haja mais de um.

Estabelecimento(s) de
ensino em que atua
1

2

3

20.

(

) Público estadual

(

) Público municipal

(

) Público federal

(

) Particular

(

) Público estadual

(

) Público municipal

(

) Público federal

(

) Particular

(

) Público estadual

(

) Público municipal

(

) Público federal

(

) Particular

Nível de ensino
( ) Ensino
Fundamental

Disciplina(s) e/ou série
escolar de atuação

Situação profissional
(

) efetivo

(

) contratado

(

) efetivo

(

) contratado

(

) efetivo

(

) contratado

( ) Ensino Médio
( ) Ensino Superior
( ) Ensino
Fundamental
( ) Ensino Médio
( ) Ensino Superior
( ) Ensino
Fundamental
( ) Ensino Médio
( ) Ensino Superior

Atualmente, qual a sua carga horária semanal total de atuação em sala de aula?

(

) de 1 a 10 horas/aula

(

) de 11 a 20 horas/aula

(

) de 21 a 40 horas/aula

(

) acima de 40 horas/aula
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21.
(

Você exerce alguma outra função na escola além da docência?
) sim

(

) Não

Qual? _____________________________________________________________

22.

Você exerce outro tipo de ocupação além da docência?
(

23.

) Sim

( ) Não

Se sim, informe-a:
_____________________________________________________________

24. Qual é, aproximadamente, o total da renda familiar mensal, incluindo todas as
fontes de renda de todos os que residem no domicílio? (Além do salário, incluir
auxílios governamentais e rendimentos diversos.)
( ) 1 a 2 salários mínimos (1.045,00 a 2.090,00)
( ) 2 a 3 salários mínimos (2.090,00 a 3.135,00)
( ) 3 a 4 salários mínimos (3.135,00 a 4.180,00)
( ) 4 a 5 salários mínimos (4.180,00 a 5.225,00)
( ) 5 salários mínimos ou mais (5.225,00 ou mais)
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BLOCO 3- PERSPECTIVA SOBRE O REFORÇO ESCOLAR

25. Você já teve experiência como professor(a) do reforço escolar?
(

) SIM

(NÃO)

26.
Se respondeu sim à questão anterior, como foi a sua experiência como professora
do reforço escolar?

27.

Você conhece a proposta de reforço da sua escola? Como ela funciona?

28.
Na sua opinião, em que medida o reforço escolar consegue ajudar a superar as
dificuldades dos alunos?
29.

30.

Na sua opinião quais são os maiores desafios para o reforço escolar na sua escola?

Qual a sua opinião sobre projetos de reforço escolar de modo geral?
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BLOCO 4- PERSPECTIVAS SOBRE OS ESTUDANTES

31.

Qual o perfil dos alunos encaminhados para o reforço escolar, de modo geral?

32.

Você já encaminhou alunos para o reforço escolar?

(

) sim

( ) não

33.
Se você respondeu sim, à resposta anterior, por quais motivos você encaminhou
estes alunos ao reforço escolar?
34.
Na sua opinião, por que os professores, de modo geral, encaminham os alunos ao
reforço escolar?
35.
Quando um aluno é encaminhado ao reforço escolar na sua escola, os pais são
comunicados?
(

) sim

( ) não

(

) às vezes

36.
Se sim, como os pais são comunicados sobre a decisão de encaminhar o aluno ao
reforço?
37.

Quem faz esta comunicação aos pais?

38.
A frequência dos alunos ao reforço escolar pode trazer alguma dificuldade para o
trabalho em sala de aula? Por que e como?
39.
Em que aspectos você acha que a frequência dos alunos ao reforço escolar pode
contribuir para o seu trabalho na sala de aula?
40.
Quais resultados (positivos e negativos) da frequência ao reforço escolar para o
percurso escolar do aluno?
41.

Telefone para contato:

Agradecemos imensamente a sua participação na pesquisa.
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSOR REGENTE DE
TURMA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

BLOCO 1- PERFIL PROFISSIONAL

1.

Nome:

2.

Idade:

3.

Formação profissional:

4.

Tempo na docência:

5.

Efetivo ou contratado:

6.

Carga horária semanal:

7.

Trabalha em mais de uma escola? Quais?

8.

Cargo e função exercidos atualmente na escola (série de atuação).

BLOCO 2- PERSPECTIVA SOBRE O REFORÇO ESCOLAR

9.

Na sua opinião, qual seria o objetivo principal de uma proposta de reforço

escolar?
10.

Qual a sua opinião sobre o projeto reforço escolar desta escola? Por que e como

ele foi elaborado? Quem participou desta elaboração?
11.

Como funcionava (ou funciona) o projeto de reforço escolar oferecido pela escola?

Fale sobre o dia a dia deste funcionamento.
12.

Quais desafios você vê nas atividades de reforço escolar? Fale sobre eles.

13.

Por que você acha que os alunos são enviados pelos professores ao reforço escolar?

Quais os motivos?
14.

Qual a sua relação como professora com a professora do reforço escolar? Quais e

como são as formas de comunicação entre vocês?
15.

A gestão da escola participa do dia a dia do reforço escolar? Como?

16.

Se você pudesse mudar alguma coisa na proposta de reforço da escola, o que

mudaria?
17.

Você imagina um modo de funcionamento ideal para o reforço escolar? Como

seria?
18.

Em relação à situação atual, da pandemia, e da suspensão das aulas presenciais,

como você vê a atuação do reforço escolar neste contexto atual?
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19.

Você acha que ele funcionará com a volta às aulas? Como será isso?

BLOCO 3- PERSPECTIVA SOBRE OS ALUNOS

20.

O que é sucesso e fracasso escolar para você? Na sua opinião o que produz o sucesso

e fracasso escolar?
21.

Quais as características de um(a) aluno(a) considerado(a) em situação de fracasso

escolar?
22.

Você já encaminhou algum aluno ao reforço escolar? Quais foram os motivos?

23.

Descreva as características de um(a) aluno(a) que você encaminharia ao reforço

escolar.
24.

Em quais aspectos esse aluno(a) encaminhado(a) ao reforço se difere dos demais

estudantes da turma dele(a)?
25.

Quais as dificuldades em trabalhar com esses(as) alunos(as)?

26.

Na trajetória escolar dos(as) alunos(as) que frequentam o reforço há geralmente

recuperações ou reprovações? Por que você acha que isso aconteceu?
27.

Como você considera a participação da família na vida escolar desses(as)

alunos(as)?
28.

Para você como é a relação das famílias dos alunos com a escola?

29.

Como você considera que as famílias poderiam ajudar estes (as) alunos (as) a

melhorarem seu desempenho na escola?
30.

O que você acha que a escola poderia fazer para ajudar a superar as dificuldades

dos alunos?
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSOR DO REFORÇO
ESCOLAR

BLOCO 1- PERFIL PROFISSIONAL

1.

Nome:

2.

Idade:

3.

Formação profissional:

4.

Tempo na docência:

5.

Efetivo ou contratado:

6.

Carga horária semanal:

7.

Trabalha em mais de uma escola? Quais?

8.

Cargo e função exercidos atualmente na escola.

9.

Há quanto tempo trabalha com reforço escolar?

BLOCO 2- PERSPECTIVA SOBRE O REFORÇO ESCOLAR

10.

Por quanto tempo você atuou (atua) como professor(a) de reforço escolar?

11.

Por que você foi destinado a trabalhar com o reforço escolar nesta escola?

12.

Na sua opinião, qual seria o objetivo principal de uma proposta de reforço escolar?

13.

Qual a sua opinião sobre o projeto reforço escolar desta escola? Por que e como

ele foi elaborado? Quem participou desta elaboração?
14.

Como funcionava (ou funciona) o projeto de reforço escolar oferecido pela escola?

Fale sobre o dia a dia deste funcionamento.
15.

Quais desafios você enfrentou (enfrenta) para dar aulas no reforço escolar? Fale

sobre eles.
16.

Por que você acha que os alunos são enviados pelos professores ao reforço escolar?

Quais os motivos?
17.

Qual a sua relação como professora do reforço escolar e os professores dos alunos

que o frequentam? Como são as formas de comunicação entre vocês?
18.

A gestão da escola participa do dia a dia do reforço escolar? Como?

19.

Se você pudesse mudar alguma coisa na proposta de reforço da escola, o que

mudaria?
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20.

Você imagina um modo de funcionamento ideal para o reforço escolar? Como

seria?
21.

Em relação à situação atual, da pandemia, e da suspensão das aulas presenciais,

como você vê a atuação do reforço escolar neste contexto atual?
22.

Você acha que ele funcionará com a volta às aulas? Como será isso?

BLOCO 3 - PERSPECTIVA SOBRE OS ALUNOS

23.

O que é sucesso e fracasso escolar para você? Na sua opinião o que produz o sucesso

e fracasso escolar?
24.

Quais as características de um(a) aluno(a) considerado(a) em situação de fracasso

escolar?
25.

Descreva as características de um(a) aluno(a) que precisa ser encaminhado(a) ao

reforço escolar.
26.

Em quais aspectos esse aluno(a) encaminhado(a) ao reforço se difere dos demais

estudantes da turma dele(a)?
27.

Quais as dificuldades em trabalhar com esses(as) alunos(as)?

28.

Na trajetória escolar dos(as) alunos(as) que frequentam o reforço há geralmente

recuperações ou reprovações? Por que você acha que isso aconteceu?
29.

Como você considera a participação da família na vida escolar desses(as)

alunos(as)?
30.

Para você como é a relação das famílias dos alunos com a escola?

31.

Como você considera que as famílias poderiam ajudar estes (as) alunos (as) a

melhorarem seu desempenho na escola?
32.

O que você acha que a escola poderia fazer para ajudar a superar as dificuldades

dos alunos?

